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brzmi mądrość cygańska: Przyjdzie czas, kiedy 
zima zapyta nas, co robiliśmy przez całe lato. 
Najwięcej czasu ma człowiek, który niczego nie 
odkłada na później – głosi chińskie przysłowie, 
a zmarły niedawno ks. Jan Kaczkowski uświa-
damiając  sobie  terminalny  charakter  swojej 
choroby  określił  to  jeszcze mocniej: Zamiast 
ciągle na coś czekać, zacznij żyć. Właśnie dziś. 
Jest o wiele później, niż ci się wydaje. 

Przed  dwudziestu  pięciu  laty  kilka Zielo-
nogórzanek  zainteresowało  się  stosunkowo 
nowym w Polsce ruchem społecznym – uniwer-
sytetami trzeciego wieku. Wyjazd do Warszawy, 
do pani  profesor Haliny Szwarc,  założycielki 
pierwszego w Polsce UTW i entuzjastki jego for-
muły działania, dyskusje we własnym gronie, 
załatwianie formalności, zagospodarowywanie 
pierwszej  siedziby w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego – to wszystko wówczas nie było 
oczywiste i nie dawało pewności sukcesu. Jesz-
cze nie wszyscy byli przekonani, że wejdą do 
krainy, która po okresie aktywności zawodowej 
przyniesie życie co najmniej równie ekscytujące. 
Tymczasem było  to OTWARCIE DRZWI DO 
SZCZĘŚCIA. 

Gdy zamykają się jedne drzwi do szczęścia, 
otwierają się inne...

Helen Keller, amerykańska głuchoniewidoma 
pisarka, pedagog i działaczka społeczna

Helen Keller straciła wzrok i słuch w wy-
niku choroby jako malutkie dziecko. Na 

szczęście  trafi ła  na  świetną  terapeutkę,  pod 
której opieką nauczyła się czytać (w alfabecie 
Braille’a),  skończyła  studia,  napisała wiele 
książek, adresowanych głównie do osób upośle-
dzonych z powodu różnego rodzaju kalectwa. Jej 
historia  jest dowodem na niezwykłą siłę cha-
rakteru, ale i na możliwości tkwiące w każdym 
nieomal  człowieku,  które  pozwalają  osiągać 
ogromnie dużo. Zawsze wymaga  to  siły woli, 
samodzielności w pokonywaniu  trudów,  jakie 
wynikają z różnych uwarunkowań społecznych, 
zdrowotnych i związanych z etapem życia, ale 
i umiejętności wyciągnięcia ręki z prośbą o po-
moc wtedy, gdy jest to konieczne. Przyda się też 
odrobina szczęścia, by odnaleźć drogę do ludzi, 
którzy mogą nas wesprzeć. 

Zdanie, które zacytowałam jako motto tego 
artykułu kończyło się tak: … ale my patrzymy 
na pierwsze drzwi tak długo, że nie widzimy 
tych drugich. Wielu  z nas, w oczekiwaniu na 
bardziej sprzyjające warunki, przenosiło w my-
ślach wymarzone przedsięwzięcia nie do sfery 
zaplanowanego ciągu działań, lecz do niczym 
niezakotwiczonych w rzeczywistości marzeń. 
Taki  tok myślenia  prowadził  zazwyczaj  do 
poczucia niezadowolenia z życia, jakie było na-
szym udziałem. Różni mędrcy uważali, że czas 
nam dany powinniśmy  traktować  jak dobro, 
którego mądre wykorzystanie  przyniesie  po-
czucie spełnienia. Jesteśmy odpowiedzialni nie 
tylko za to, co robimy, także za to, czego nie robi-
my – autorem tej maksymy jest Molier. Podobnie 

Barbara Konarska

drzwi do szczęścia

fot. BogdAN J. SPRINgER
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W 1992  roku  członkami  ZUTW były  102 
osoby; wśród nich Zofia Banaszak, jedna z za-
łożycielek i od początku prezeska stowarzysze-
nia. W ciągu minionych  lat  liczba  słuchaczy 
wzrosła dziesięciokrotnie. Podczas uroczystości 
zakończenia  roku  akademickiego  2015/2016 
członkowie pierwszych Zarządów ZUTW, Ko-
misji Rewizyjnych, wolontariusze i społecznicy, 
którzy w pierwszych  latach  istnienia  naszej 
Uczelni pracowali na jej przyszłość, otrzymali 
piękne dyplomy. Zasłużeni dla Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Uniwersytetu 
Ludzi Niezwykłych, jak głosił dyplom to:
ZBIGNIEW RAJCHE  (pośmiertnie;  zmarł 
w przeddzień  uroczystości  i z ogromnym 
żalem Go wspominaliśmy), JANINA DRZY-
MAŁA, MARIA BENYSKIEWICZ, MARIA 
BRONCZAK, DIANA DUŃSKA, BARBARA 
DZIĘCIELEWSKA, KRYSTYNA GRYC, 
ZDZISŁAWA KALWA,  IRENA KARNI-
CKA, JOANNA KONATKIEWICZ, JADIGA 
KOPIJ,  ANNA KOZŁOWSKA,  JANINA 
ŁOZIŃSKA, ZDZISŁAW ŁUŻNY, WANDA 
MACULEWICZ, KRYSTYNA MATUSZEW-
SKA, LUCYNA NOWAK, MARIA PELIŃ-
SKA, DANUTA SINICA, DANIELA STAŃ-
DA, BARBARA ŚWIĄTKOWSKA, WANDA 
WRONOWSKA, ALEKSANDRA ZJAWIN. 

Stażem  członkowskim  równym  stażowi 
ZUTW  chlubią  się  następujące  osoby,  które 
również otrzymały piękne dyplomy: 
ZBIGNIEW RAJCHE (pośmiertnie), ZOFIA 
BANASZAK, MARIA BENYSKIEWICZ, 
REGINA CHOCHA, KRYSTYNA CYPLIK, 
BARBARA  KOBUS,  JANINA  ŁOZIŃ-
SKA,  ANNA  KOZŁOWSKA,  HELENA 
REMPLEWICZ,  JADWIGA NOWIŃSKA-
ZABŁOCKA. 
Szczególne  podziękowania  i wyróżnienia 

otrzymali:
BARBARA KONARSKA – redaktor naczel-
na pisma ZUTW INSPIRACJE

JANINA HŁADCZUK – pracownik ZUTW 
z najdłuższym 10-letnim stażem pracy (od 
21.01.1998 r. – do 17 sierpnia 2007 r.).

LESZEK KALINOWSKI – dziennikarz „Ga-
zety Lubuskiej”, od pierwszych lat naszego 
UTW wiernie towarzyszący swoimi artyku-
łami poczynaniom, a potem licznym sukce-
som naszego stowarzyszenia. Najstarsi z nas 
pamiętają artykuły w „Gazecie Lubuskiej” 
nawołujące: babciu, dziadku, do szkoły!
Na dyplomie tych NIEZWYKŁYCH nazywa 

się  aniołami,  bo  (…)  to dobrzy ludzie, którzy 
poświęcają się dla innych, dają nie żądając w za-
mian nic. To przyjaciele, którzy przy nas trwają…

fot. KRyStyNA JAwoRSKA, 
od lEwEJ ZdZISłAw łużNy, 
MARIA BENySKIEwICZ,  
ANNA KoZłowSKA,  
JoANNA KoNAtKIEwICZ
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Z pełnym wdzięczności uśmiechem patrzy-
liśmy na twarze pań, które w momencie powo-
ływania do  życia Uniwersytetu uwierzyły,  że 
podjęte wówczas działania mają głęboki sens. 
W najśmielszych marzeniach jednak założycie-
le, młodsi wówczas o blisko 25 lat, nie wyobra-
żali  sobie  tak dynamicznego  rozwoju,  takich 
sukcesów zbiorowych i indywidualnych, takiej 
radości życia, jakiej doświadczaliśmy i doświad-
czamy, nosząc z dumą legitymację ZUTW. 

Z każdym  rokiem  zdobywaliśmy większe 
uznanie  społeczne. Wyraża  się  ono na  różne 
sposoby,  jak  choćby przyjmowanie  patronatu 
honorowego nad ważnymi  dla  ZUTW wyda-
rzeniami przez panią Marszałek Województwa 
Lubuskiego Elżbietę Annę Polak i Prezydenta 
Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego czy 
udział  prominentnych Zielonogórzan w inau-
guracjach i zakończeniach roku akademickiego: 
przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Su-
lechowie, Wojewody Lubuskiego,  dyrektorów 
instytucji kultury, sportu i rekreacji, stowarzy-
szeń takich, jak AMAZONKI, BABA, Towarzy-
stwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- 
-Wschodnich; w tym  roku naszą uroczystość 
zaszczycił też profesor Dariusz Rosati, poseł do 
Parlamentu Europejskiego. 

Wiele wystąpień zaproszonych gości przynio-
sło ciekawe refleksje. Wioleta Haręźlak, wice-
prezydent Zielonej Góry z satysfakcją mówiła 
o zapewnianiu przez miasto kształcenia usta-
wicznego wszystkim mieszkańcom, począwszy 
od  przedszkola,  poprzez  szkoły, Uniwersytet 
Zielonogórski do Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
włącznie, co stwarza jej bezpieczną perspektywę 
na  przyszłość  –  zostanie  słuchaczką ZUTW. 
Profesor Bogdan  Idzikowski mówił  o obopól-
nych  korzyściach współpracy Uniwersytetu 
Zielonogórskiego  z Zielonogórskim Uniwersy-
tetem Trzeciego Wieku.  Zaobserwował  otóż, 
że  studenci  kierunku animacja kultury,  któ-
rzy  często  za podmiot  swoich badań  obierają 

środowisko  słuchaczy  ZUTW,  zostają  sami 
zanimowani  przez  tychże  słuchaczy,  którzy 
mają motywację do twórczych działań i stają się 
przykładem dla młodzieży. W liście od Wojewo-
dy Lubuskiego, odczytanym podczas uroczysto-
ści, znalazł się passus poświęcony nauczycielom 
z naszego UTW: „Proszę przyjąć wyrazy mojego 
uznania dla wszystkich osób zaangażowanych 
przy organizacji bogatego programu zajęć, który 
wyzwala  u dojrzałych mieszkańców naszego 
regionu  chęć do działania,  odkrywania  zain-
teresowań  oraz  podejmowania wyzwań arty-
stycznych  i językowych. Wszystkim Państwu 
dziękuję za zaangażowanie i pomoc udzielaną 
słuchaczom”. Nie mam na to czasu, żeby tracić 
czas – tę myśl  Tadeusza Kotarbińskiego na 
pysznym  torcie,  którym  delektowaliśmy  się 
w przerwie uroczystości,  zadedykowała nam 
pani marszałek Elżbieta Polak.

fot. KRyStyNA JAwoRSKA, PANI MARSZAłEK ElżBIEtA PolAK 
KRoI toRt, NA dRugIM PlANIE ZofIA BANASZAK



7Aktualne felietonyINSPIRACJE  /

Przedstawiciele UTW z Gorzowa Wlkp., Gubi-
na, Kargowej, Krosna Odrzańskiego, Lubska, 
Międzyrzecza, Nowej Soli, Nowego Miasteczka, 
Sulęcina,  Sulechowa,  Strzelec Krajeńskich, 
Szprotawy, Wschowy, Zbąszynka, Żar oraz z za-
przyjaźnionego Głogowa  składali  gratulacje, 
dziękowali za pomoc, której nie szczędziła Zofia 
Banaszak w zakładaniu  ich  uniwersytetów, 
wspólnie z nami świętowali. 

Uhonorowany dyplomem  redaktor Leszek 
Kalinowski napisał w „Gazecie Lubuskiej”:

Zofia Banaszak, Janina Drzymała i Alek-
sandra Zjawin znów jak przed laty ściskały 
się radośnie. Wtedy, że udało się zarejestrować 
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Te-
raz, w piątek, że minął kolejny rok akademicki 
i rozpoczęły się obchody jubileuszu 25-lecia tej 
niezwykłej uczelni. Łatwo nie było, ale udało 
się stworzyć coś, czego nie można opisać sło-
wami. ZUTW był pierwszą tego typu uczelnią 
w województwie. Dziś jest ich 26. Ale jak mówi 
prezes sulechowskiego UTW Krystyna Orwat, 
to właśnie zielonogórska uczelnia wytyczyła 
ścieżki i daje drogowskazy innym1. 

Na niewielkich wystawach towarzyszących 
jubileuszowi swój dorobek zaprezentowali nasi 
malarze  z zespołów KONTRAPOST, ALLA 
PRIMA, TERMOPILE I PASTELE oraz foto-
grafowie z ZESPOŁÓW FOTOOKO I FOTOX. 
Z satysfakcją odebrałam wystawę wszystkich 
32 drukowanych numerów  INSPIRACJI. Na 
widok ich barwnych okładek poczułam wzru-
szenie.  Czasami  sobie  żartuję,  że  pismo  to 
moje ukochane dziecko, ale nawet nie próbuję 
podliczać  lat pracy przeznaczonej na ich two-
rzenie; nie liczymy przecież czasu poświęconego 
rodzonemu dziecku! 

Na scenie zaprezentowały się widzom zespo-
ły RADOŚĆ TAŃCZENIA, TEATR TAŃCA 
Con Passione, GRUPA HULA HOP oraz CHÓR 

1 http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/zielo-
na-gora/a/uniwersytet-trzeciego-wieku-w-zielo-
nej-gorze-swietuje-25lecie-wideo,10122142/.

MODERATO, KABARET MONTE VERDE, 
ŚPIEWNIK UNIWERSYTECKI,  GRUPA 
WOKALNO-ESTRADOWA AKOLADA, grupa 
gimnastyczna THAI CHI. 

Na waszej łące rośnie wiele kwiatów, moż-
na z nich ułożyć bukiet, tym piękniejszy, że 
wielobarwny – mówił przed laty o Zielonogór-
skim Uniwersytecie Trzeciego Wieku  zmarły 
w ubiegłym  roku  profesor  dr  hab. Marian 
Eckert,  jeden  spośród wielu  życzliwych  i po-
mocnych członków Rady Programowej naszego 
stowarzyszenia. Podczas gali zakończenia roku 
akademickiego poczuliśmy,  że  jesteśmy  tymi 
kwiatami Profesora.

W tym szczególnym numerze „Inspiracji”, bo 
rozpoczyna obchody jubileuszu 25-lecia ZUTW, 
w dziale SPOTKANIA, chciałoby się zamieścić 
sylwetki wielu osób – założycieli i długoletnich 
słuchaczy,  tych którzy pracę na  rzecz naszej 
społeczności, wykonują  za  skromnym wyna-
grodzeniem, a zwłaszcza tych, którzy pracują 
jako wolontariusze. To w praktyce niemożli-
we – wszak jesteśmy Uniwersytetem Ludzi Nie-
zwykłych, jak głosiły okolicznościowe dyplomy, 
czyli osób godnych przedstawienia jest bardzo  
wiele. 

Rozpoczynamy  sylwetkami  trojga najstar-
szych stażem członków ZUTW. Każdą z tych 
osób prezentowaliśmy już w naszym piśmie, ale 
ich ogromny wpływ na kształt ZUTW domaga 
się, by tym razem nie ktoś, choćby najbardziej 
znaczący w kulturze miasta, lecz właśnie oni 
znaleźli się na pierwszym miejscu. Jest portret 
pani Prezes Zofii Banaszak, w niewielkim tylko 
stopniu oddający jej wszechstronne działanie na 
rzecz naszej społeczności. Większość wydarzeń 
dzieje się za wiedzą, z podpowiedzi i z uczest-
nictwem pani Prezes. W tej sytuacji trzeba by, 
tworząc  portret,  pisać  o wszystkich  formach 
działalności ZUTW, a to przecież kombinat! Zo-
fia Banaszak nie jest jedyną pomysłodawczynią, 
ale bardzo trafnie dostrzega w podpowiedziach 
słuchaczy potencjał  rozwojowy ZUTW. Anna 
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Kozłowska –  kolejna  sportretowana  osoba – 
opowiada o sobie w różnych okresach życia, któ-
rego ostatnie dwadzieścia pięć lat to działalność 
w różnych sekcjach naszego Uniwersytetu. Jako 
trzeciego przypominamy zmarłego 16 czerwca 
2016 roku Zbigniewa Rajche. Są też artykuły 
o obchodzących jubileusze koleżankach z „Ok-
symoronu” – Adzie Witkowskiej i Ani Blasze. 

Z ogromną  satysfakcją  rekomenduję  arty-
kuły Danuty Wierzchołowskiej „Mit, człowiek 
i literatura” oraz Elżbiety Dąbrowskiej-Żurawik 
„Przyszłość Ziemi”. Ważkie treści wymagały od 
obu koleżanek dużego wysiłku. Kiedy poważnie 
traktuje się czytelnika, nie sposób pisać „cze-
gokolwiek”. Ilekroć uda mi się uzyskać artykuł 
od autora tak poważnie podchodzącego do mojej 
prośby, jestem bardzo szczęśliwa! 

Dr Danuta Styś-Wierzchołowska prowadzi 
seminarium,  które  zatytułowała  „Wybrane 
zagadnienia z literatury powszechnej” od 2002 
roku, w roku  akademickim 2016/2017  semi-
narium obchodzić więc  będzie piętnastolecie. 
Podczas  zajęć,  jak  powiedziała w wywiadzie 
udzielonym Halinie Maszner2 mówi o literatu-
rze, widzianej jako niekończąca się opowieść 
o człowieku. Jej artykuł, jak skromnie zazna-
czyła,  powstał  z notatek do wykładów. Wiele 
tropów w nim zawartych każe zastanowić się 
nad sobą wobec świata i ludzi. Namysł to po-
jęcie,  które w wielu  grupach  społecznych nie 
odzwierciedla  dziś  żadnej  poważnie  trakto-
wanej aktywności człowieka. A jakże  jest po- 
trzebny! 

Elżbieta Dąbrowska-Żurawik przed dziewię-
ciu laty postanowiła zachęcić słuchaczy ZUTW 
do zainteresowania się geologią. Powstał klub 
popularyzujący dziedzinę wiedzy znaną dotych-
czas bardzo mało lub wcale. Zajęcia to nie tylko 
wykłady,  ale  również  atrakcyjne wycieczki, 
jedne i drugie bardzo starannie przez Elę przy-
gotowywane. Klubowicze i sympatycy zwiedzali 

2 „Inspiracje 1(38) 2011.

teren dawnej kopalni węgla brunatnego Babina 
i Kopalnię Gazu Ziemnego Kościan–Brońsko, 
byli w Jaskini Niedźwiedziej  i samodzielnie 
poszukiwali agatów. W „Inspiracjach” czytali-
śmy relacje z tych wypraw, natomiast solidnego 
artykułu  o tematyce  geologicznej w naszym 
piśmie  jeszcze  nie  było. Często  pozostajemy 
w mylnym przekonaniu,  że  geologia  z jednej 
strony bada  szanse na pozyskanie  z wnętrza 
Ziemi bogactw przydatnych ludziom, z drugiej 
zaś  zajmuje  się  procesami,  które  zachodziły 
w niewyobrażalnie odległej przeszłości. Kiedy 
przeczytacie  Państwo  artykuł,  zorientujecie 
się, że potężne siły kształtujące oblicze naszej 
planety działają nadal i zmiany, wręcz spekta-
kularne, zachodzą niemal na naszych oczach. 

Paweł Janczaruk w tekście, będącym swo-
istą  „wyliczanką” miejsc  i ludzi,  z jakimi  się 
stykał  jako  fotoreporter, prezentuje się w roli 
zawodowca – dostarczyciela zdjęć ilustrujących 
artykuły prasowe. Tymczasem poprzez zaska-
kującą puentę pojawia się coś głębszego – spot-
kanie z drugim człowiekiem. Ten trop jest mu 
nadal bliski – kolejna opowieść jego autorstwa 
jest opisem projektu fotograficznego „Baletnica 
w mieście”. 

Piotr Warcholak w „Szprotawskich wspo-
mnieniach” opisuje swoje dorastanie do powie-
rzonej mu roli kierującego akcją obrony przed 
„wielką wodą”. Oprócz oczywistych kompetencji 
zawodowych odwaga i poczucie odpowiedzialno-
ści są tymi cechami, które stwarzają wybitnego 
fachowca. Poznajemy Piotra w działaniu, kiedy 
musi  zmierzyć  się  z zagrażającym żywiołem. 
Ten  tekst  sprawił mi  szczególną  radość  jako 
jeden z bardzo niewielu opisujących lata pracy 
zawodowej, a przy tym po prostu ciekawy. 

Jest tak wiele interesujących tekstów, któ-
rych autorzy opisują swoje przeżycia związane 
ze wspomnieniami  lat  dawno minionych,  że 
gdyby  zarekomendować  je wszystkie,  artykuł 
wstępny zamieniłby  się w spis  treści… Napi-
szę o dwóch z krótszym horyzontem czasowym, 
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o wyprawach z naszym UTW. Pierwszy to nie-
zwykle ciekawa relacja Barbary Dzięcielewskiej 
„Podróż, czyli zmiana krajobrazu” z wycieczki 
słuchaczy ZUTW, zorganizowanej w 1998 roku! 
Nacechowany wszechstronną wrażliwością 
sposób widzenia świata zachwyca, jak zawsze 
w tekstach Basi, ale jest jeszcze coś – doskonale 
opisane  realia  podróży krajoznawczych  ludzi 
III wieku prawie dwadzieścia lat temu. Rodzi 
się pytanie –  tylko 20  czy aż 20? Odpowiedź 
na nie  zależy  od punktu widzenia. W naszej 
emeryckiej  skali  dwadzieścia  lat  to  bardzo 
dużo. W skali zmian cywilizacyjnych i innych 
z nimi związanych nasuwa się przy tej liczbie 
słowo: tylko. 

Pozwalam  sobie na  słówko pro  domo  sua. 
Moje  „Spotkania  z Innym”  to krajoznawstwo 
powiązane ze spotkaniami,  jakie miały miej-
sce  podczas  realizacji  projektów  z programu 
Grundvig Socrates. Wiele  skorzystałam  (jak 
my wszyscy, ich uczestnicy), dlatego też posta-
nowiłam podzielić się refleksjami powstałymi 
po latach. Wśród nich także tą, że wierzyliśmy 
wtedy niezachwianie we wspólną Europę. 

Wielkie znaczenie w życiu trzecio-wiekowych 
żaków ma wszelkiego rodzaju twórczość arty-
styczna. Przyswajana z prezentacji w instytu-
cjach do  tego powołanych  i uprawiana  samo-
dzielnie. W numerze postanowiliśmy pokazać 
tę  aktywność  dwojakiego  rodzaju  poprzez 
artykuły o muzyce, malarstwie i fotografii pro-
fesjonalnej oraz poprzez liczne artykuły o kon-
certach, spektaklach, wystawach i promocjach 
twórczości literackiej naszych słuchaczy. 

Przed laty, w Preili, małej miejscowości na 
Łotwie, uczestniczyłam w warsztatach terapii 
sztuką, prowadzonych przez Ritę Zalite. Mówi-
ła, że terapia sztuką odmładza. Można uzyskać 
lepsze  samopoczucie,  umiejętność wyrażania 
siebie,  osobisty  rozwój,  kreatywność. Terapia 
przez sztukę może nawet wspomagać leczenie 
chorób, np. depresji. Ona w pracy terapeutycz-
nej wykorzystuje  plastykę, muzykę,  taniec, 

teatr. Można dojść do wniosku, że my instynk-
townie  stajemy  się  terapeutami  dla  samych 
siebie.  Powstające w ZUTW na  przestrzeni 
lat  grupy  artystyczne  o takim  charakterze, 
jak wymienione przez Ritę, mnożyły  się nie-
ustannie. Malujemy, fotografujemy, tańczymy, 
śpiewamy… 

Zestawienie  nagród  zdobytych  na  Juwe-
naliach  III Wieku wraz  z opisem atmosfery 
panującej w Warszawie  znajdziecie Państwo 
w relacji Danuty Kuleszyńskiej. Mirosława 
Branicka-Polarczyk ciepło pisze o sukcesach na 
Wojewódzkiej Wystawie Fotograficznej w Ża-
rach męża Bolesława (I nagroda) i Emilii Szpili 
(III nagroda). Jest żartobliwie podany, ale nace-
chowany wielką sympatią artykuł o jubileuszu 
pięciolecia Teatru Tańca „Con passione”. Jest 
wiele ciepłych artykułów o sukcesach naszych 
literatów, a w dużym bloku literackim znajdzie-
cie Państwo utwory wierszem i prozą autorstwa 

fot. KRyStyNA JAwoRSKA
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naszych  słuchaczy,  ale  także  członków UTW 
z innych miejscowości regionu. Uwaga: pojawiły 
się niezwykle ciekawe opowiadania – Marzena 
Tomczak i Elżbieta Plucińska nie snują opowie-
ści z życia, lecz kreują autorskie światy! 

Blisko  dwa  lata  temu,  przygotowując  się 
na  spotkanie  lubuskich UTW w Drzonkowie, 
słuchaczki UTW w Gubinie Aleksandra Po-
lak i Ewa Rymarczyk pisały, że najważniej-
sze w UTW jest spotkanie wspaniałych ludzi 
o wielu talentach – piszących wiersze, pięknie 
śpiewających, malujących, wykonujących cudne 
rękodzieła. A także tych, których dobre słowo 
jest najlepszym lekarstwem, potrafią bowiem 
i chcą przekazywać pozytywną energię, a także 
wspomóc w potrzebie. I takich, z którymi można 
„konie kraść”. Gdyby nie UTW, prawdopodobnie 
nigdy byśmy się nie poznali, mijalibyśmy się na 
ulicy bez słów. Właśnie integracja jest dla nas 
najlepszą terapią”. Jestem głęboko przekonana, 
że pod tym tekstem podpisałaby się ogromna 
część słuchaczy uniwersytetów trzeciego wie-
ku w Polsce.

Gościliśmy  przyjaciół  z Gorzowa Wlkp. 
z programem poetycko-muzycznym  „Z minio-
nych zdarzeń ścieram kurz” oraz wystawą sekcji 
plastyki UTW, zatytułowaną „Paleta ekspresji 
barw”, z których relacje mojego autorstwa znaj-
dziecie Państwo w numerze. Bywamy w Kroś-
nie Odrzańskim,  a członkowie  tamtejszego 
UTW goszczą w Zielonej Górze. W Centrum 
Przyrodniczym 24  czerwca  otwarto wystawę 
zatytułowaną „Lubuskie panoramy – hobby nie 
zna wieku” autorstwa malarzy z krośnieńskie-
go UTW. Byliśmy także goszczeni w Bolesławcu 
z imprezą  „Pejzaże  życia  – widziane  oczyma 
słuchaczy ZUTW”, na którą złożyły się: wysta-
wa  fotograficzna Klubu FotoX  oraz promocja 
książki „Pejzaże życia”. 

Osobisty rozwój, jakim wiele osób może się 
poszczycić w III wieku, kiedy  jest więcej cza-
su wolnego,  a członkostwo w uniwersytetach 
trzeciego wieku stwarza ku temu warunki, to 

niewątpliwie nowa jakość w życiu społecznym. 
Seniorzy  zdobywają  nowe  kompetencje –  ję-
zykowe,  twórcze,  komunikacyjne  (Internet), 
poszerzają wiedzę z różnych dziedzin (historia 
sztuki, muzyki,  literatury, filozofia,  geologia, 
astronomia),  praktykują  zachowania  proz-
drowotne.  Specyfika UTW sprawia,  że  obok 
tych bezsprzecznych korzyści  pojawia  się  coś  
więcej, co wynika z samego faktu pewnej wspól-
noty pokoleniowej,  ale  także  z podejmowania 
decyzji  o zaangażowaniu  się w działalność 
społeczności  skupionej w tego  typu stowarzy-
szeniach. 

Jakże pięknie jest żyć wśród ludzi, którzy po-
trafią znaleźć w sobie młodzieńczy entuzjazm, 
chęć działania, pasję! Kiedy mam wokół siebie 
koleżanki  i kolegów,  przez  których  czuję  się 
akceptowana – rozkwitam, nie boję się dorastać 
do marzeń. Inspiruję się ich wiedzą, pomysła-
mi, talentem. To oddziaływanie jest obopólne 
i przynosi  wspaniałe  efekty!  Spróbowałam 
napisać wiersz, poddać ocenie swoje fotografie, 
redagować pismo. Podejmowałam się nowych 
ról. Dopóki nie spróbowałam, nie wiedziałam, 
że potrafię. Jestem żywym dowodem na to, że 
człowiek na emeryturze ma przed sobą piękną 
perspektywę kilku (kilkunastu, a może więcej?) 
lat  szczęśliwego  życia. Nawet niepełnospraw-
ny, chory. Bądźmy nadal ze sobą, otwierajmy 
DRZWI DO SZCZĘŚCIA!

fot. KRyStyNA JAwoRSKA
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Jadwiga lidka Engel

Przesłanie

Pamiętaj 
jesteś tu tylko przejazdem
nie wiesz jak długo zagościsz
nie znasz rozkładu jazdy

na peronach z betonu nie czekaj
korzystaj z darowanej szansy
uśmiechnij się do człowieka
przyjaźni nie rozmieniaj

rozsmakuj się w spojrzeniach
wiernego psa w mruczeniu kota
ludzi i zwierzęta kochaj
oddadzą ci z nawiązką

ze stacji przystanek dla duszy
obdarowana bogactwem piękna
w dalszą drogę wyruszysz
majętna

***

Zmarła przed kilku laty 
Romualda dobrzyń-
ska, poetka i twórczyni 
pięknych gobelinów, 
entuzjastka emeryckie-
go życia w utw, na-
pisała opublikowany 
poniżej wiersz przed 
dwudziestu laty, na 

5-lecie naszego uniwersytetu. Choć kilkakrotnie 
wzrosła liczba słuchaczy (autorka pisze o trzystu 
sercach), to idea pełnego pasji zaangażowa-
nia w najróżnorodniejsze działania jest nadal 
żywa i sprawdza się znakomicie, co potwierdza 
własne doświadczenie słuchaczy. ten wciąż 
prawdziwy wiersz z kącika wspomnień dedyku-
jemy wszystkim pasjonatom z Zielonogórskiego 
uniwersytetu trzeciego wieku.

Red.

Romualda Dobrzyńska

***

Na pasjonatach świat nasz stoi.
Stoi, choć czasem przędzie cienko.
Tu się pomyli, tam rozbroi
uśmiechem, albo – dobrą ręką 
ogień rozpali, jak w kominie,
pomysły iskrą błysną cudnie.
Historia może ich pominie
lub kurz zdmuchując wspomni luźno.
A przecież  dzięki pasjom ludzi 
dla innych w sercu kącik mamy,
a w samotności nasze trudy
połykanymi dławią łzami.
Z innymi w życie wróci urok,
chwilom radosnym da początek,
rozpędzi nudy, jak wiatr chmury,
uśmiech zagości w piątek, świątek…
A życia czas w odwrotną stronę
strzałki zegara cofnie nieco –
panie przypomną pasje swoje,
panowie również się podniecą
i w trzystu sercach, jak wieść niesie,
pomysły, pasje nie wygasną.
Na pasjonatach świat nasz stoi,
a z nimi – nasze życie własne
będzie się niczym łąka kwiecić, 
błękitnieć, jak kawałek nieba.
Prowadząc nas w dwudziestolecie
UTW wie, co nam potrzeba
I czego serce nasze łaknie, 
żeby się dni zdawały rajem
dla tych, co tworzą, chcą i dają
szczyptę uśmiechu, łzy osuszą.
Wartość przyjaźni dobrze znając,
dają, choć dawać wciąż nie muszą.
I to jest właśnie pasja ludzi,
z takimi świat różowy bywa.
Na nich się oprzesz, z nimi – nie znudzisz
i znowu z losem coś wygrywasz.
Na pasjonatach świat ten stoi…

RoMuAldA doBRZyńSKA, 
fot. ZBIgNIEw RAJChE

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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Pani Prezes

Zofia Banaszak szefuje naszej organizacji od 
początku jej istnienia. Swoje życie związała 

z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku, wnosząc  do niego  ogromny potencjał 
intelektu, pasji społecznego działania, wrażli-
wości i empatii. Umie przyciągać do współpracy 
ludzi  twórczych,  inspirować  ich do  działania 
i stwarzać  odpowiednie warunki,  sprzyjające 
rozbudzonej aktywności. Jest osobą otwartą na 
pomysły innych i tak pięknie potrafi cieszyć się 
z osiągnięć słuchaczy ZUTW. Lubi ludzi, świet-
nie  nawiązuje  kontakty,  tworzy  płaszczyznę 
spotkania z drugim człowiekiem. Mówiła przed 
laty redaktorkom „Inspiracji”: ludzie dojrzewają 
do nowych wyzwań i pomysłów. Z czasem stają 
się coraz bardziej kreatywni. Zawracają z utar-
tej koleiny i trafiają wreszcie na własny tor. Nie 
są przy tym osamotnieni – wokół nich są inni 
ludzie o podobnej jak oni wrażliwości, tempe-
ramencie i zainteresowaniach. Nazywam ich 
poszukiwaczami skarbów – potrafią je odnaleźć 
w przyrodzie, w sztuce, a przede wszystkim – 
w drugim człowieku. 

Pasja  towarzyszy  jej  przez wszystkie  lata 
kierowania naszym UTW, dzięki niej tak efek-
tywnie  zabiega  o możliwości  organizacyjne 

i finansowe,  by  „zdobyć”  interesujących wy-
kładowców, oznajmić  członkom klubów i grup 
twórczych, że będzie wystawa czy plener, że są 
środki na wydawnictwo czy wyjazd na Juwe-
nalia do Warszawy, że dogadała w Drzonkowie 
organizację kolejnej imprezy i bal w Palmiarni. 
Takich spraw na przestrzeni lat były dziesiątki, 
a może setki. 

Na stronie Instytutu Łukasiewicza – funda-
cji, która zajmuje się promowaniem aktywności 
społecznej osób starszych oraz solidarności mię-
dzypokoleniowej, przeczytałam kiedyś artykuł 
zatytułowany „Te studia ujmują lat” poświęcony 
w całości  prezentacji  ZUTW. Autor  napisał: 
„ta uczelnia po prostu odmładza. Nikt nie ma 
wątpliwości, że tak faktycznie  jest. Wystarczy 
popatrzeć na panią  prezes,  Zofię Banaszak, 
która uniwersytetem kieruje od początku jego 
istnienia. Lata mijają  (…), a ona coraz młod-
sza  i z coraz większą  energią  oraz  zapałem 
przystępuje do pracy w kolejnym roku akade-
mickim. Pomysłami sypie jak z rękawa, zaraża 
wszystkich  optymizmem  i każdego  z ponad 
800 studentów (pisane w 2013 r. – przyp. red.) 
traktuje z równą uwagą. Nic więc dziwnego, że 
uwielbiają ją słuchacze (mówią o swoim rektorze, 
prezesie: „nasza kochana Zosieńka”), że docenili 
ją  czytelnicy  „Gazety Lubuskiej”,  przyznając 
tytuł Lubuszanki Roku, a także prezydent i rad-
ni, uchwalając dla niej honorowe obywatelstwo 
miasta. Bo prowadzony przez nią uniwersytet 
to instytucja, która słynna jest nie tylko w Zie-
lonej Górze i województwie, lecz także daleko 
poza jego granicami… Kiedy Polski nie było jesz-
cze w Unii Europejskiej, ZUTW już nawiązywał 
kontakty z podobnymi placówkami zza Odry”1. 

Mówiąc o Zofii Banaszak dostrzegamy sza-
cunek  i sympatię,  jakie wzbudza u ważnych 
osobistości  życia  politycznego  i społecznego, 
jak marszałek województwa  lubuskiego,  pre-
zydent  Zielonej  Góry,  ordynariusz  diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej czy też rektor uczelni 

1 http://www.oswoicstarosc.pl/te-studia-ujmuja-lat/.

fot. BolESłAw PolARCZyK
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wyższej,  poseł,  dyrektor  instytucji  kultury, 
prezes  ogólnopolskiej  organizacji. Mówimy 
o jej  talentach  organizacyjnych  i umiejętnoś-
ciach negocjacji. Prezesując Zielonogórskiemu 
Uniwersytetowi Trzeciego Wieku Zosia  lubi 
też  korzystać  z niektórych propozycji  progra-
mowych nie tylko poprzez udział w uroczystych 
wernisażach,  premierowych  spektaklach  itp. 
Szczególnie kocha turystykę – zwiedza świat 
i prywatnie, i z ZUTW. Lubi taniec, pływanie, 
nordic walking i chętnie bierze udział w takich 
formach  aktywności. Kilkakrotnie, wspólnie 

z redaktorkami  „Inspiracji”,  przeprowadzała 
wywiady  z dyrektorami  różnych  zielonogór-
skich  instytucji. W latach,  kiedy Ala  Zięta 
wprowadziła  do  programu działania  ZUTW 
pokazy mody, występowała jako jedna z mode-
lek. Podejmuje się prowadzenia konferansjerki 
niektórych imprez o charakterze artystycznym, 
ale wchodzi też w dialog z wykładowcami pod-
czas tradycyjnych wtorków wykładowych w Sali 
Dębowej. Jednym z piękniejszych przejawów jej 
talentu był występ Teatru Poetyckiego z progra-
mem „Obok nas życia nurt” podczas Juwenaliów 

w StRoJu REKtoRSKIM, fot. KRyStyNA JAwoRSKA

w „oKSyMoRoNIE”, Z ARChIwuM Zutw

NA CyPRZE, Z ARChIwuM Zutw

PRoMoCJA AlMANAChu, 2006 R.,  
Z ARChIwuM Zutw

Z BARBARą KoNARSKą w BERlINIE,  
Z ARChIwuM Zutw

KoRowód w VERdEN,  
Z ARChIwuM Zutw

Z dANutą wESołowSKą I BARBARą 
dZIęCIElEwSKą, Z ARChIwuM Zutw

 NA JuwENAlIACh w 2011 R., 
fot. BoguMIłA hylA-dąBEK

wyStAwA „KoNtRAPoStu”  
w PgNIg, fot. ANdRZEJ KoZAK

80-lECIE R. doBRZyńSKIEJ, 
Z ARChIwuM Zutw
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III Wieku. Wybrała wówczas  do  programu 
teksty  piosenek,  głównie  pamiętanych  z wy-
konań Czesława Niemena,  i stworzyła spójny 
spektakl  na  czworo wykonawców, który  stał 
się artystyczną refl eksją seniorów o roli uczuć 
i umiejętności korzystania z każdej chwili życia. 
A jak podawała wiersz!

PANI B. jest PANI THE BEST!!! – napisał 
kiedyś w mailu  jeden  z gości  ZUTW. Wielu 

słuchaczy osobiście dużo zawdzięcza życzliwości 
i pomocy Zofi i Banaszak. Ci wszyscy  chętnie 
podpiszą  się  pod  opinią nieznanego mi  z na-
zwiska członka kazimierzowskiego UTW. Przed 
laty napisałam wiersz dedykowany Zosi Bana-
szak. Wiem, że Zosia woli jeziora od gór, ale ta 
„górska” metafora chodzenia po niebotycznych 
szlakach wydała mi się trafna…

***

Zachwycona przestrzenią, w której mogłaś odnaleźć
ścieżkę życia, nazywaną wolnością, 
wierzyłaś w drodze słońcu, co gorącą falą 
Twoje ciało napełniało radością.

Czułaś, że jesteś drzewem, potokiem i ptakiem,
że bezpiecznie możesz granią wędrować.
Innym proponowałaś, by poszli tym szlakiem.
Biciem serc odmierzyli Twoje słowa. 

Znalazłaś się wśród ludzi po cienistej stronie, 
odmieniłaś uśmiechem smutne twarze – 
znowu iskra zapału w oczach wielu płonie. 
Czas liści spadających – pełen marzeń…

opracowała: Barbara Konarska

NA łotwIE
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Osoba wyjątkowa
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studentka Zielonogórskiego 
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posiadaczka legitymacji studenckiej 
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opowiada 

Pewnego wiosenno-letniego dnia 1992 roku ja 
i moja przyjaciółka, Marysia Pelińska, dowie-
działyśmy się z Gazety Lubuskiej o powstaniu 
w Zielonej Górze Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Decyzję o wstąpieniu do UTW podjęłyśmy 
natychmiast  i we wrześniu 1992  roku  zosta-
łyśmy studentkami. Otrzymałam  legitymację 
nr  7. Od  razu  zostałyśmy  dokooptowane  do 
zarządu Zielonogórskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

Pierwszy  rok  akademicki  1992/1993.  Jak 
grzyby po deszczu  tworzyły  się  różne  sekcje. 
Najpierw powołano ZESPÓŁ POMOCY KO-
LEŻEŃSKIEJ. Ja, jako długoletni pracownik 
PCK, zostałam wytypowana do jego prowadze-
nia. Nie  było  to  zgodne  z moimi  pragnienia-
mi,  bo najbardziej  chciałam  śpiewać,  jednak 
podjęłam się tego zadania. Działania na rzecz 
potrzebujących wynikały  ze  spontanicznych 
pomysłów, ponieważ nie było żadnych schema-
tów postępowania. Za to ułatwiał pracę fakt, że 
ZUTW liczył wtedy około stu osób i znaliśmy 
się wszyscy, wiedzieliśmy kto i jakiego wspar-
cia  potrzebuje. Najczęściej  zajmowaliśmy  się 
pomocą w sprawach spornych z urzędami (np. 
problem z otrzymaniem renty), wsparciem przy 
kłopotach  rodzinnych  i w chorobie. Mieliśmy 
też wykłady o organizacjach pomocowych, np. 
przedstawiciel Związku Ociemniałych opowia-
dał  o problemach  ludzi w nim  zrzeszonych. 
Prowadziłam  Zespół  Pomocy  Koleżeńskiej 
przez pięć lat, ale do dziś jestem jego członkiem. 
Od kilku lat mam tu przydzielone wyjątkowo 

miłe zadanie: na początku spotkania zespołu 
przedstawiam wiersz  –  specjalnie wybrany, 
stosowny do pory roku, nastroju albo dotyczący 
aktualnego święta.

Jako drugi powstał ŚPIEWNIK UNIWER-
SYTECKI. Należałam do tej śpiewającej grupy 
trzynaście  lat.  Dawaliśmy wiele  koncertów 
z różnych  okazji:  uświetnialiśmy uroczysto-
ści  ZUTW  i inne,  śpiewaliśmy dla  emerytów 
i rencistów, w domach  opieki.  Pamiętam,  że 
mieliśmy nieustanny problem ze ściągnięciem 
do nas akompaniatora, który chciałby grać za 
darmo. Kiedy odchodziłam ze Śpiewnika napi-
sałam krótki list ze słowami: „kto raz przyjaźni 
poznał moc, nie będzie trwonić słów, przy zna-
nym ogniu w inną noc, do zobaczenia znów”. 

Pięcioro  entuzjastów  gry w brydża:  Ste-
fan Jankowski, Józef Serba, Krysia Długosz, 
Basia Kobus,  i ja  zebrało  się  i postanowiło 
utworzyć  sekcję BRYDŻA; niestety, nie  spot-
kało się to z entuzjazmem. Gry karciane mają 
negatywne  konotacje,  a przecież  absolutnie 
niesłuszne. Wszystkie gry usprawniają umysł 
i studenci  tacy  jak my powinni  zajmować  się 

ANNA KoZłowSKA, fot. EwA KwAśNIEwICZ
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nimi obowiązkowo. Początkowo graliśmy poza 
ramami UTW, ale z biegiem czasu znaleźliśmy 
się w jego  strukturze.  Jesteśmy  teraz  samo-
dzielną,  dość  dużą  grupą. Gramy w brydża 
towarzyskiego i sportowego.

W pierwszym  roku  akademickim, w paź-
dzierniku, powstało  też ŻYWE SŁOWO. Już 
na Boże Narodzenie  były  recytacje  i śpiewa-
nie kolęd. Prowadziła nas  fachowo, ale w dy-
scyplinie,  aktorka Ludmiła Nowicka. Potem 
nastał czas Ani Ciałowicz, a z nią, w okresie 
1994-2006, wspaniały  rozwój Żywego Słowa. 
Opracowaliśmy  dwadzieścia  pięć  przedsta-
wień  tematycznych,  które  prezentowaliśmy 
na  różnych  imprezach  okolicznościowych. 
Były, między innymi, takie: „Czesław Miłosz”, 
„Kwiaty w poezji i piosence”, „Góry i ludzie gór”, 
„Juliusz  Słowacki”. W ten  sposób  poznałam 
poezję Władysława Broniewskiego,  który  był 
bohaterem jednego z tematów. Szkoda, że teraz 

prawie zapomniany, bo według mnie to najwięk-
szy poeta – patriota. Znany powszechnie wiersz 
„Bagnet na broń” nie powstał w czasie drugiej 
wojny, ale napisał go Broniewski w 1939r! Teraz 
prowadzi nas Danusia Filipowska. Uwielbiam 
recytować. Jednak czasem smutno, gdy na do-
brze przygotowany spektakl przychodzi bardzo 
mało  osób,  a w Sali Klubowej  zostaje wiele 
pustych miejsc. Myślę, że po wakacjach odejdę 
z zespołu, ale będę mu nieustannie kibicować. 
Okres mojego pobytu w Zespole Żywego Słowa 
zostanie na zawsze w moim sercu. 

Kolejnym wydarzeniem istotnym dla mnie, 
studentki w okresie  stabilnej młodości  –  jak 
powiada pewna moja znajoma – było powstanie 
pierwszej grupy GIMNASTYKI. Zaczynało nas 
czterdzieści, a pod koniec roku zostałyśmy we 
dwie: Marysia Pelińska  i ja. Różne były  tego 
przyczyny,  ale myślę,  że  po  części  to  sprawa 
mody. Niby  to  tak niedawno,  ale  rozbieranie 

ANNA KoZłowSKA Z AutoRKą, fot. EwA KwAśNIEwICZ
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się do strojów i uprawianie gimnastyki nie było 
wtedy popularne. Ale ja, nauczycielka gimna-
styki z wykształcenia, nigdy nie miałam z tym 
problemów. A teraz jest tyle grup gimnastycz-
nych, że nie policzę.

Odkąd przyszłam do ZUTW miałam jedno 
wielkie marzenie: stworzyć zespół,  jakby mu-
tację Śpiewnika Uniwersyteckiego, który gro-
madziłby wszystkich lubiących sobie pośpiewać. 
Praktycznie miało to wyglądać tak: spotkania 
członków  Śpiewnika  trzy  razy w miesiącu, 
a jeden raz przychodzi kto chce i śpiewamy dla 
samej radości śpiewania. 

Całe  życie  śpiewałam. Gdy  zdawałam do 
Liceum Pedagogicznego,  egzamin polegał  na 
przesłuchaniu  głosu  i słuchu,  bo  nauczyciel 
musi umieć  śpiewać. Podczas pracy w szkole 
wykorzystywałam  te umiejętności. W innych 
działaniach też, a na ZUTW nie mogłam. Lata 
biegły,  a moje marzenie  nie miało  klimatu 
na  realizację. Aż wreszcie  pewnego dnia, na 
przystanku  autobusowym,  spotkałam panią 
prezes  Zosię  Banaszak  i opowiedziałam  jej 
o tym moim marzeniu,  że  z Olą Hedzielską-
Kudła mamy opracowane szczegóły itd. A pani 
prezes na to: „Róbcie”. Tak powstało ŚPIEWAĆ 
KAŻDY MOŻE. 

Rozgłosiłyśmy  to  i na  pierwsze  spotkanie 
przyszło  sześćdziesiąt  osób,  na  drugie  pięć-
dziesiąt. To było za dużo. Ciężko się pracowało, 
ale  była wielka  satysfakcja. Wybieraliśmy  te 
piosenki, które ludzie znali z młodości np. „Mi-
łość ci wszystko wybaczy”; przemycałam trochę 
piosenek harcerskich. Zajęcia przeważnie były 
tematyczne, dobrane do sytuacji np. „Piosenki 
innych narodów”, „Regiony Polski”. Zawsze przy-
gotowywałam śpiewnik z tekstami na bieżące 
zajęcia; wydałam około stu śpiewników. Kiedyś 
zrobiłam ankietę z jednym pytaniem: „dlaczego 
przychodzisz na zajęcia Śpiewać każdy może”?

I dziewczyny pisały między innymi:
– przyszłam smutna, a wyszłam wesoła
– mogę teraz wnuków uczyć piosenek

– piosenka serdecznie nastraja mnie do życia
– bo lubię koleżeńską atmosferę. Nikt nikogo 
nie poprawia, nie uczy

– po zajęciach zawsze sobie nucę, a domownicy 
pytają co spowodowało, że jestem wesoła. 
Oprócz  śpiewania były  też poetyckie prze-

rywniki.  Przedstawiałam  fragment  jakiegoś 
wiersza i pytałam: kto to napisał? Nagradza-
łam  odpowiadających  drobnymi  prezentami. 
Zawsze przychodziło minimum trzydzieści osób, 
z wyjątkiem  okresu  przed wakacjami,  kiedy 
grupa  zmniejszała  się. Prowadziłyśmy  z Olą 
te wymarzone zajęcia przez dziesięć lat. Ode-
szłam, kiedy  zaczęło brakować mi pomysłów; 
przekazałam młodszym pałeczkę.

Tworzyły się w ZUTW jeszcze inne sekcje, 
jak malarstwo, zajęcia komputerowe, fotogra-
ficzne,  nauki  języków obcych,  szydełkowania 
itp.,  ale nie brałam w nich udziału, więc nie 
będę się wypowiadać.

W uniwersytecie trzeciego wieku od począt-
ku poczułam  się,  jak  ryba w wodzie.  Jestem 
fanką działań na rzecz otoczenia. Wymagam 
od siebie dużo, umiem się zdyscyplinować dla 
osiągnięcia  celu.  A otrzymana  satysfakcja, 
przyjaźń otoczenia, jest bezcenna. I ta cudowna 
możliwość posłuchania interesującego wykładu, 
wzięcia udziału w wybranym zajęciu!  Żałuję 
tylko, że nie mogę już chodzić na gimnastykę; 
niestety, lekarz mi zabronił. 

Mam w życiu wielkie szczęście, że moje cechy 
charakteru,  takie  jak:  zamiłowanie do pracy 
z ludźmi i dla ludzi, upodobanie do kontaktów 
spontanicznych,  działań niezrutynizowanych 
mogę urzeczywistniać w ZUTW. Na nich  też 
opierała się kiedyś moja droga zawodowa i suk-
cesy, jakie na niej osiągnęłam.

Jestem  upartą  góralką.  Urodziłam  się 
w rodzinie  chłopskiej. Mieszkaliśmy w Rabie 
Niżnej pod Limanową woj. krakowskie. Potem, 
w ramach akcji zasiedlania Ziem Zachodnich, 
przenieśliśmy  się  do  Ściborzyc Małych woj. 
opolskie. W szkole  podstawowej  zostałam 
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harcerką. Warunki były twarde, ponieważ ani 
szkoła, ani otoczenie poza nią nie wspierało tej 
działalności. Przez całe moje życie przewija się 
harcerstwo; bardzo czynnie aż do 1968 roku. 
Przechodziłam z nim burze  i zmiany  organi-
zacyjne, a nawet, można powiedzieć, dziejowe. 
Teraz  działam w Harcmistrzowskim Kręgu 
Instruktorskim „Czerwonej Szpilki”.

Z  okresu  podstawówki mam  taką  piękną 
historię: jako drużyna przygotowaliśmy przed-
stawienie  teatralne.  Zapraszaliśmy widzów 
i sprzedawaliśmy im bilety. Za zabrane pienią-
dze kupiliśmy książki  do  szkolnej  biblioteki. 
Chłopcy  zrobili  pieczątkę  z ziemniaka  i opie-
czętowaliśmy te książki. I, proszę sobie wyob-
razić, znaleźliśmy taką opieczętowaną książkę 
w bibliotece, gdy po pięćdziesięciu latach spot-
kaliśmy się w naszej szkole na zjeździe. 

Po podstawówce, mimo  sprzeciwu  ojca,  bo 
mama  umarła,  gdy miałam  dwanaście  lat, 
ukończyłam Liceum Pedagogiczne w Raciborzu 
powiat  opolski. Nie  chciałam pracować  tylko 
w gospodarstwie,  jak  było  tradycją w naszej 
wsi. Na marginesie: byłam pierwszą osobą w ro-
dzinie, która miała maturę. Teraz w rodzinie 
jest trzynastu magistrów i trzech doktorów. 

Dostałam nakaz  pracy  do  szkoły  podsta-
wowej  w Głubczycach.  Był  w nim  dopisek: 
przewodnik drużyny harcerskiej. Potem praca 
w Zarządzie Powiatowym Związku Młodzieży 
Polskiej  „na  odcinku” młodszoharcerskim. 
Organizowaliśmy różne akcje, miedzy innymi:
– książka moim przyjacielem
– święto pieczonego ziemniaka
– bal żółtych liści
– teatrzyk cieni

I kolejna  zmiana:  oddelegowano mnie  do 
pracy w Liceum Pedagogicznym w Głogówku, 
a po trzech miesiącach przeniesiono do Warsza-
wy do Zarządu Głównego Związku Młodzieży 
Polskiej  jako  instruktora w Szkole Organiza-
cyjnej z siedzibą w Wiązownie. Miałam wtedy 
23  lata. Mimo prestiżu  takiej pracy, korzyści 

z mieszkania w mieście zamkniętym i perspek-
tyw rozwoju kariery zawodowej – nie polubiłam 
Warszawy. W 1955 roku prowadziłam kurs, na 
którym było sześć osób z Zielonej Góry. Namó-
wiły mnie do przeniesienia  się  tutaj. Przyje-
chałam do Zielonej Góry wczesnym rankiem. 
Idę z dworca PKP do Zarządu Wojewódzkiego 
ZMP na  ul.  Skarbową  i słyszę:  kogut  pieje, 
jakoś blisko kozy beczą. Myślę sobie: gdzie  ja 
przyjechałam?  Jednak  zostałam w Zielonej 
Górze  i podjęłam pracę w ZMP „na odcinku” 
szkolno-harcerskim. A potem odbył  się Zjazd 
Łódzki  i przywrócono  działalność  Związku 
Harcerstwa  Polskiego. Wtedy wróciłam  do 
ZHP, gdzie od kierownika Wydziału Młodszo-
harcerskiego doszłam finalnie do  stanowiska 
zastępcy Komendanta Chorągwi Zielonej Górze. 
W 1968 roku, kiedy czułam się trochę wypalo-
na z ciekawych pomysłów, przeszłam do pracy 
w Komitecie Wojewódzkim PZPR. W zakresie 
pracy miałam współpracę  ze  służbą  zdrowia 
i wszystkimi  organizacjami  pozarządowymi. 
Pracowałam tam sześć lat. Szkoda, że teraz nie 
ma instytucji w zasięgu każdego obywatela, do 
której mógłby się zwrócić o pomoc. 

W tym czasie byłam członkiem Prezydium 
i Plenum Zarządu Wojewódzkiego  PCK. Do 
pracy w PCK przeszłam w 1974 roku. Zostałam 
tam szefem. Mówiąc najogólniej, prowadziliśmy 
wszechstronną  pomoc  ludziom w potrzebie. 
Z PCK,  po  dwudziestu  latach,  przeszłam na 
emeryturę. Mam wszystkie odznaczenia: z PCK 
kryształowe  serce,  krzyż  kawalerski. Od  35 
lat  prowadzę  konkurs wiedzy  o Czerwonym 
Krzyżu i Polskim Czerwonym Krzyżu. Jestem 
honorowym członkiem PCK.

W 1959 roku, podczas wyjazdu służbowego 
do  Sulechowa,  poznałam  przyszłego męża. 
Pobraliśmy  się. Urodziłam dwóch  synów.  Ja 
jestem bardzo impulsywna. Czasem puszczały 
mi nerwy  i robiłam  jakieś  głośne uwagi,  np. 
o porządku w domu,  a mąż mówił:  „Aniu, 
życie jest takie krótkie, a ty chcesz się jeszcze 
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kłócić?” Ustaliliśmy, że w domu nie rozmawia-
my o pracy; tylko życie rodzinne. Przeżyliśmy 
razem 25  lat. Byłam bardzo  szczęśliwa. Nie 
zamieniłabym ani jednego dnia.

Teraz dużo się zmieniło. Nowi ludzie, inne 
rodzaje  zajęć  . Aktywnie uczestniczę do dziś 
w Żywym Słowie, w Zespole Pomocy Koleżeń-
skiej  i gram w brydża. Łączy mnie  z ZUTW 
jeszcze grupa pod nazwą MAJKA ; w jej skład 
wchodzą członkowie pierwszego zarządu, który 
po pięciu latach działania zrezygnował z dalszej 
pracy. Spotykamy się co miesiąc, obchodzimy 
imieniny,  okrągłe urodziny,  czasem odprowa-
dzamy kogoś w ostatniej drodze. I dyskutujemy 
o samych ważnych  sprawach,  jak  przyjaźń, 
rodzina, sprawy polskie i poezja. Jest nas dzie-
więcioro, a nazwa powstała z pierwszych liter 
imion członków tej grupy: 
1.  Maria Pelińska
2. Maria Benyskiewicz
3. Anna Kozłowska
4.  Janina Łozińska
5.  Janka Drzymała
6.  Krystyna Matuszewska
7.  Aleksandra Zjawin
oraz adoptowani przez nas: Danuta i Zdzisław 
Łużni

Połączyło nas ZUTW i już 25  lat  jesteśmy 
razem. Możemy  liczyć  na  siebie w dobrych 
i złych chwilach.

I jeszcze, żebym się nie nudziła, należę do 
klubu miłośników Anny German przy Hydroza-
gadce oraz namiętnie czytam prasę – jestem od 
niej wręcz uzależniona. 

Jestem  ogromnie  wdzięczna  losowi.  Za 
wszystko,  a w szczególności  za  takie najpięk-
niejsze chwile:
– poznanie wspaniałego człowieka, mojego męża
– urodziny synów
– studia starszego syna, na które dostał się bez 
egzaminu

– matura młodszego syna, którą zdał indywi-
dualnie i w tajemnicy przed rodziną

–  urodziny mojej  ukochanej wnuczki Marii 
Magdaleny, nazywanej przez nas Misią, która 
mieszka w Warszawie.

  I tym  optymistycznym akcentem kończę 
opowieść o mnie. Na dziś.

***
Wspomnienia Ani Kozłowskiej,  studentki 

Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku z legitymacją studencką nr 7 spisała 

Marzena Tomczak

lISt od ZARZądu Zutw KRySZtAłowE SERCE
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Zbigniew Rajche
Odszedł utalentowany, przyjazny, wspaniały 
człowiek,  Zbigniew Rajche  (1929-2016). Ktoś 
bardzo  nam  bliski. W klubach:  FOTOOKO 
i Oksymoron nasz najstarszy Kolega – wiekiem, 
w ZUTW – stażem członkowskim.

Jeszcze na kilka dni przed śmiercią byliśmy 
pełni nadziei, że po raz kolejny da radę choro-
bie,  rozmawialiśmy z nim telefonicznie, a On 
obiecywał,  że  jak  tylko  trochę  się wzmocni, 
spotka się z nami. Jeszcze poprzedniego dnia 
(15 czerwca), wspominaliśmy Go na spotkaniu 
Oksymoronu. A On umierał… Zmarł nazajutrz, 
16 czerwca. Kolejnego dnia, podczas zakończe-
nia roku akademickiego ZUTW, uczciliśmy go 
minutą  ciszy,  a  pani Prezes Zofia Banaszak 
w pełnych  ciepła  i żalu  słowach przedstawiła 
sylwetkę jednego z najbardziej zasłużonych dla 
naszego stowarzyszenia słuchaczy. 

Pisał i fotografował od bardzo dawna. Foto-
grafować zaczął – jak wspominał – od zdjęcia 
zrobionego małej  wówczas  córce Grażynce. 
Wielu  ludzi  fotografuje  swoje  dzieci,  niezwy-
kłość  osobowości  twórczej  Zbyszka  sprawiła, 
że z amatora fotografii stał się kimś niezwykle 
ważnym w środowisku. Był  postacią  rozpo-
znawalną  i nic w tym dziwnego. Przemierzał 
pracowicie ulice Zielonej Góry z nieodłącznym 
aparatem,  za motto  swojej  fotografii  przyjął 
bowiem słowa Gałczyńskiego: „Ocalić od zapo-
mnienia”. Napisał: Fotografuję więc ulice, które 
mają się wkrótce zmienić, domy, przed którymi 
stoją już ludzie z kilofami. Dzięki chwytaniu 
tych chwil „za pięć dwunasta”, mam dużo 
wprost unikalnych zdjęć domów i ulic, których 
już nie ma. 

Zastanawiałam się kiedyś, na ile zapamięta-
ne obrazy z czasu wojny, morderczej i dla ludzi, 

i dla miast (jak np. Głogowa, który nota bene 
też przed wielu laty sfotografował, oddając całą 
grozę zagłady miasta), wpłynęły na tę przemoż-
ną chęć ocalania. W jednym ze swoich wierszy 
nazwał fotografów zaklinaczami czasu: 

(…) Zatrzymują obrazy zdarzeń i twarze 
mędrców,
których jutro już nie będzie.(…)
Ci czarodzieje światła potrafią na zawsze 
zatrzymać ból konania rannego żołnierza
i żar miłości w oczach dziewczyny.
Zachód słońca, którego jutro już nie będzie
i ostatnie sekundy walącego się miasta.
Może nawet zdążą zatrzymać błysk
ostatniej wojny, po której nic już nie zostanie? 

Historyczne zdjęcia Zielonej Góry, którą Zbi-
gniew Rajche fotografował przez sześćdziesiąt 
lat, prezentował w 2008 r. w Hydrogalerii na 
wystawie „Zielona Góra. Lata siedemdziesiąte – 
osiemdziesiąte”. Czasami z rozbawieniem, cza-
sami  z trudnością  rozpoznawaliśmy niektóre 
miejsca, zapamiętane kiedyś zupełnie inaczej. 
Korzystał z nich redaktor Tomasz Czyżniewski 
do ilustracji artykułów z cyklu: „Od Grünberga 
do Zielonej Góry”. Na miejskich  stronach  in-
ternetowych wielokrotnie pojawiały się zdjęcia 
z archiwum Zbigniewa Rajche  i okazywały 

ZBySZEK NA ulICZNyM BIlBoRdZIE
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się rewelacją. Przed rokiem Muzeum Zie-
mi Lubuskiej zrobiło Mu piękną wystawę 
fotograficzną,  zatytułowaną  „Kronikarz 
czasu.  Znana  i nieznana  Zielona  Góra 
w fotografi i Zbigniewa Rajche”. Blisko sto 
fotografi i  dokumentujących  zmiany,  jakie 
zachodziły  w krajobrazie  Zielonej  Góry 
w latach  sześćdziesiątych,  siedemdziesią-
tych  i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, 
pochodziło z liczącego kilka tysięcy zbioru 
negatywów. 

Zbigniew Rajche był długoletnim człon-
kiem Lubuskiego Towarzystwa Fotogra-
fi cznego. Na osiemdziesiąte urodziny przy-
znano Mu tytuł  jego członka honorowego. 
Osiemdziesiąte piąte urodziny LTF uczcił 
wystawą  „Fotokreacje”.  To  były  zupełnie 
inne  zdjęcia,  zaskakujące niezwykłą me-
taforą. Powstały dzięki wspaniałej, wręcz 
malarskiej wyobraźni fotografującego. 

Do  Zielonogórskiego  Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku wstąpił  natychmiast  po 
utworzeniu stowarzyszenia. Przez lata był 
niezwykle aktywnym słuchaczem. Chodził 
na wykłady, jeździł na wycieczki. Ciekawy 
świata, otwarty na nowości. Napisał kiedyś, 
że  dzięki ZUTW dostał  drugie  życie;  bez 
niego gnuśniałby na emeryturze. Zajął się 
fotografi ą – w ZUTW znajduje się mnóstwo 
zdjęć autorstwa Zbyszka, dokumentujących 
spotkania  różnych  grup  zainteresowań, 
wyprawy turystyczne, wystawy. To też już 
zdjęcia historyczne. Utworzył wraz  z Ry-
szardem Drzymałą klub fotografi czny, który 
po  latach przyjął nazwę FOTOOKO  i za-
pisał świetną kartę w działalności klubu. 

Fotografi a nie wystarczała Zbigniewowi 
Rajche – miał do przekazania współczesnym 
Mu  i potomnym wspomnienia  tego,  czego 
doświadczył oraz wiedzę o świecie, zaczerp-
niętą  z własnych  przeżyć  i z namiętnie 
czytanych przez całe życie książek. Pragnął 

FOT. ZBIGNIEW RAJCHE
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podzielić się przemyśleniami o człowieku – 
jego wzniosłości  i podłości,  jego  lękach 
i chwilach szczęścia. O życiu. Począwszy od 
lat młodzieńczych powstawały pamiętniki 
Zbyszka, a potem, na ich kanwie, pojawiły 
się niezwykle wartościowe  literacko  i po-
znawczo  książki.  Łączył w swoim pisar-
stwie wrażliwość z dużą kulturą literacką. 
Zbyszek był subtelnym miłośnikiem sztuki, 
z powagą rozważał problemy ontologiczne, 
z troską pochylał się nad matką – Ziemią, 
był  przyjacielem kotów  i innych  żywych 
stworzeń. 

Poznaliśmy się w „Oksymoronie”, dokąd 
Zbyszek  trafił w drugim  roku  jego  dzia-
łalności  i przez  te wszystkie  lata był  jego 
niekwestionowanym filarem. Odkąd zaczęły 
ukazywać się „Inspiracje”, został autorem 
licznych,  publikowanych  tam artykułów. 
Żartobliwie wspominał,  że wiersze zaczął 
pisać,  po wieloletniej  przerwie,  na  zamó-
wienie Joanny Szczepaniak, która poprosiła 
o wykonanie „zadania domowego” – napisa-
nie wiersza zainspirowanego zdjęciem Jego 
autorstwa. Zgodził się, ale później zaczął się 
zastanawiać:

No bo jak napisać wiersz o fotografii i to 
o portrecie? O pięknym pejzażu, romantycz-
nych zakątkach to może tak, ale o fotografii? 
Jednak w domu przyjrzałem się zdjęciu 
mojej stryjenki, która zmarła przed kilku 
laty. Na jednym, wykonanym w latach dwu-
dziestych przez znanego lwowskiego fotogra-
fa – piękna, rozkwitająca młoda kobieta, na 
drugim, które ja wykonałem – pomarszczona 
staruszka. Tylko oczy wciąż te same… Co 
można powiedzieć o jej życiu, bardzo zresztą 
burzliwym, obfitującym w wielkie sukcesy, 
radości, ale też wielkie cierpienia? Usiadłem 
i zacząłem pisać. Tak powstał wiersz „Dwie 
fotografie”. 

Okazał  się  przede wszystkim  twórcą 
dojrzałej, mądrej  i pięknej  prozy, w tym 

Z hAlINą MASZNER, fot. MARIA gRECKA

w KluBIE KAMIENI „KRySZtAł” Z BASIą KoNARSKA I MARy-
NIą SIAtECKą, fot. Z ARChIwuM Zutw

Z KRySIą fIlMANowICZ, fot. ANdRZEJ KoZAK

SPotKANIE w StowARZySZENIu JESZCZE żywyCh PoEtów,  
Z ANIą BlAChą I ZoSIą tuMIElEwICZ, fot. BARBARA KoNARSKA
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wstrząsającej „Mojej Canossy”. Podczas ja-
kiegoś spotkania, odpowiadając na pytanie 
o życiowe osiągnięcie stwierdził, że jest nim 
wydanie  tej właśnie  książki.  Jej  promo-
cja odbyła  się 20 października 2011 roku 
w Sali Dębowej Biblioteki Wojewódzkiej. 
Edward Mincer, który spotkanie z autorem 
prowadził, nazwał „Moją Canossę” książką 
ważną. Tym ważniejszą,  że  pojawiła  się 
w czasie żywej dyskusji na temat pamięci 
o wydarzeniach z czasów Zagłady. Dysku-
sja  toczy  się nadal  –  o tym,  co pamiętać. 
Niektórzy chcą pamiętać tylko to, co można 
określić mianem dobra, inni mówią głównie 
o złu…

Na  pytanie  Barbary Dzięcielewskiej, 
której  udzielił wywiadu  opublikowanego 
w „Inspiracjach” Nr  5/21  z 2007, Co jest 
ważniejsze dla Ciebie – fotografia, czy twór-
czość literacka?  odpowiedział  (po  chwili 
namysłu,  jak  zapisała): Jednak pisanie. 
Fotografią zająłem się stosunkowo późno. 
Pierwsze zdjęcie zrobiłem mojej córce, a pi-
sać zacząłem dużo wcześniej. Obecnie foto-
grafia interesuje mnie tylko jako zapis tego, 
czego, być może, za chwilę nie będzie. Przed 
„Moją Canossą” (2011) opublikował w 2009 
roku mikropowieść  „Czerwona  sukienka” 
i „Opowieści  z innego  świata”,  które we-
szły w skład „Mojej Canossy”, później dwa 
tomiki wierszy:  „Ogrodnik  świata”  (2011) 
i „Droga do NIC” (2014) oraz dwa nieduże 
tomiki prozy wspomnieniowej: „Kamienie 
milowe” (2014) i „Na Nowej Ziemi” (2016). 
Część wspomnień miała  swój pierwodruk 
w „Inspiracjach”  inne  były  publikowane 
tylko w naszym piśmie.

Przed  laty  zaczął  opisywać  świat  – 
ocalił  jego  okruchy przed unicestwieniem 
w niepamięci.  Posłuszny wewnętrznemu 
nakazowi utrwalał je piórem i przy pomocy 
aparatu fotograficznego. Powstały fascynu-
jące  zapisy  zdarzeń, wzbogacone  głęboko 

ZE ZdJęCIEM „dwIE fotogRAfIE”,  
fot. BoguMIłA hylA-dąBEK

Z PAwłEM JANCZARuKIEM, fot. NINA CZEKAłA

Z MIRKą BogdAN, fot. StEfAN SZCZęSNy

Z lIdKą ENgEl, fot. EMIlIA SZPIlA
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humanistyczną  refleksją,  powstały  albumy 
zdjęć  –  dokumentów,  zdjęć  –  artystycznych 
wizji, pełnych znaczeń, jakby były innym spo-
sobem wyrażania tego, czym żyły Jego wiersze. 
Obcowanie z Jego twórczością było jak zapro-
szenie do uczestnictwa w przygodach Człowieka 
Myślącego.  Pozostaliśmy  niesyci  kontaktów 
z Nim i tego, czym się z nami dzielił. 

Ostatni raz spotkałam Go przypadkowo na 
Rynku 22 kwietnia  –  ja  coś kupowałam, On 
był  na  spacerze.  Było  ciepło,  usiedliśmy  na 
ławce  i rozmawialiśmy.  Skarżył  się  na  bóle, 
mówił, że nie da rady być na moim spotkaniu 
w Ogrodzie Sztuk, wkrótce trafił do szpitala. 
Potem wrócił do domu, ale z łóżka się już nie 
podniósł. Z radością dowiedziałam się, że zdą-
żył jeszcze mieć w ręku swoją ostatnią książkę 
„Na Nowej Ziemi” – wspomnienia z Polkowic, 
gdzie zamieszkali z matką po przesiedleniu ze 
Stanisławowa. 

Wcześniej dzwonił do mnie szef wydawnictwa 
z pytaniem, czy może na okładce umieścić moje 
zdjęcie z Polkowic, przedstawiające zrujnowany 
młyn holenderski. Mówił, że dostał od autora al-
bum czarno-białych zdjęć nie najlepszej jakości. 
Może trzeba je było zeskanować, może trochę 
poprawić nadszarpnięcia, jakieś zażółcenia czy 
zagniecenia, nie wiem. Zbyszek napisał kiedyś: 
Z lat spędzonych w Polkowicach zostało mi kil-
ka fotografii, które – o dziwo – wyblakły mniej 
od wielu późniejszych. Może to tajemnica firmy 
„Agfa”, na której materiałach robiono zdjęcia 
przez kilka lat po wojnie z tej prostej przyczyny, 
że naszych jeszcze nie produkowano. Wyraziłam 
więc wątpliwość, czy moje zdjęcie powinno być 
na okładce książki autorstwa „Człowieka z apa-
ratem”, jak nazwał Go kiedyś Zdzisław Haczek? 
Wątpliwości rozwiał sam Autor. Zadzwonił do 
mnie i zaakceptował ten pomysł. To była nasza 
ostatnia rozmowa. Po Jego śmierci pomyślałam 
gorzko o paradoksie umierania pisarza, który 
nie był już w stanie, jako fotograf, w pełni za-
jąć się zdjęciem na okładkę. I jest na niej moje 
zdjęcie, nie Jego. 

Przez współuczestnictwo w wielu wydarze-
niach, wspólne  lata  literackie  i fotograficzne, 
poznaliśmy dobrze Człowieka i zachwyciliśmy 
się jego dokonaniami twórczymi. Zbyszek miał 
dar zjednywania sobie ludzi ogromną kulturą 
osobistą, rozległą wiedzą, poczuciem humoru 
i skromnością, połączoną z poczuciem własnej 
wartości. W sposób bardzo wyważony przedsta-
wiał własny osąd tematów, które nas nurtowały 
na zajęciach „Oksymoronu”. Emanował z niego 
spokój.

W cytowanym wyżej wywiadzie Barbara 
Dzięcielewska zapytała  : Czy prześladuje Cię 
temat odchodzenia, śmierci? Zbigniew Rajche 
odpowiedział: – Dlaczego „prześladuje”? Prze-
cież KRES czeka każdego z nas. Boję się niedo-
łężnej starości, zależności od innych. Interesują 
mnie tematy z dziedziny metafizyki, filozofii, 
religii; czuję się agnostykiem – szukam. Wolę 
jednak wierzyć, że istnieją jakieś równoległe 
wymiary czasu, że świadomość, czy – jak chcą 
inni – dusza nie umiera wraz z ciałem, żyje 
swoim życiem. Temat – rzeka.

Jakkolwiek rozumieć owe równoległe wymia-
ry  czasu,  jakkolwiek myśleć  o dalszym życiu 
duszy, żegnamy Go z pewnością, że pozostanie 
w naszych sercach na zawsze, że dzięki dbałości 
o Jego dzieło – fotograficzne i literackie – bę-
dzie można nadal  czerpać  z wielkiego  zbioru 
przemyślanych  refleksji, wyrażanych  słowem 
i zdjęciem. Żegnaj, Przyjacielu!

PS. 
Pogrzeb Zbigniewa Rajche  zgromadził  rzeszę 
Jego przyjaciół. Pożegnaliśmy prochy, ale Jego 
dusza nie umarła wraz z ciałem. Spotkał  się 
z nami raz jeszcze, mówił do nas o sobie, swojej 
drodze  życiowej,  o wartościach,  które  uznał 
za ważne. Ze wzruszeniem  słuchaliśmy  słów 
Zbyszka, które – korzystając z jego autobiogra-
ficznych  opracowań  i wierszy –  czytał mistrz 
ceremonii: 
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Mój świat 

Nie żyję tu i teraz
gdzie zło goni obłudę
i zdrada jest cnotą,
a zemsta świętym obowiązkiem,
nakazanym przez ołtarze.

Nie żyję tu i teraz,
bo krew poległego Ojca
dała mi defi nicję honoru
i miłości Ojczyzny,
które zna dziś tak niewielu.

Seneka, Goethe, Proust,
Dostojewski, Conrad i Szekspir – 
to mój świat i moje czasy.
Innych nie znam
i poznać już nie chcę.

Wieczność 

Wiara w wieczność wszystkiego
Przerasta wyobraźnię nawet Boga
bo chyba On też miał swój początek
zanim stworzył Wszechświat
i te inne drobiazgi

wszystko też ma swój koniec
ku któremu zdążamy
razem z gwiazdami

wiarę w wieczne trwanie,
bardziej niż strach
przed krokiem ostatnim
zastępuje mi ciekawość:
Co T A M jest?
i czy: J E S T?!

danuta Wesołowska

Strofy dla Zbyszka

Odszedłeś 
W swoją NICOŚĆ
My tu zostajemy
Jak długo?

Nie wiemy…

Nad Twoją mogiłą
brzozy szumią
i sosny
Byś nadal śnił
w wieloczasie
i wieloprzestrzeni
Odszedłeś…
„(…) I nastała święta cisza popiołów
Spopielone cierpienie
Na zawsze piękne”.
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Ewa Kwaśniewicz

Ada Witkowska –  
kobieta długodystansowiec

Życie jest za piękne, aby żyć normalnie
Maria Czubaszek

Wielu słuchaczy Zielonogórskiego UTW zna 
z widzenia poruszającą się energicznym 

krokiem elegancką panią, zawsze nienagannie 
ubraną  i ze  staranną  fryzurą,  i może  zadaje 
sobie pytanie: kto to jest? Postaram się odpo-
wiedzieć na to pytanie i przybliżyć czytelnikom 
osobę Ady Witkowskiej.  Tak  naprawdę  nosi 
ona  troje  imion: Maria Magdalena Adriana, 
używa  jednak najchętniej  ostatniego  z nich, 
a przez przyjaciół zwana jest po prostu Adą lub  
Adusią.

Poznanianka, rocznik przedwojenny. W cza-
sie okupacji wychowywana, razem ze starszą 
siostrą Lilą, samotnie przez matkę, ponieważ 
ojciec  jako  jeniec wojenny  siedział  obozie  je-
nieckim w Murnau. W tym  czasie  rodzina 
mieszkała  raz w Poznaniu,  raz w Łodzi  i to 
właśnie w Łodzi narodziła się u małej jeszcze 
Ady fascynacja tańcem. W 1946 razem z siostrą 
obejrzały „Krakowiaków i Górali” i zamarzyły 
zostać baletnicami. Matka zapisała je do sekcji 
baletowej Domu Kultury  i tam Ada  zadebiu-
towała  na  scenie,  tańcząc  układ  do  jednego 
z mazurków Chopina. Wojna  się  skończyła, 
ojciec wrócił z obozu i został wysłany do pracy 
do Jeleniej Góry,  gdzie Ada  skończyła  szkołę 
podstawową i nauczyła się jeździć na nartach, 
a potem, znowu za sprawą pracy ojca, rodzina 
osiadła w Zielonej Górze.

Jeszcze w Jeleniej Górze dziewczyny chciały 
zgłosić się do zespołu „Śląsk”, ale ojciec nie po-
zwolił – powiedział: artystkami nie będziecie. 
Dlatego Ada na poważnie zajęła się gimnastyką 
sportową, pasję tę rozwijała w Zielonej Górze. 

Szalała na przyrządach, brała udział w zawo-
dach  i zdobyła  drugą  klasę w tej  dziedzinie 
sportu. Maturę zdała w Liceum Ogólnokształ-
cącym TPD na ulicy Wazów  i wbrew  swoim 
talentom  sportowym postanowiła  zdawać na 
dziennikarstwo do Warszawy; niestety poważne 
kłopoty ze zdrowiem, które miała tuż przed eg-
zaminami, nie pozwoliły jej do nich przystąpić. 
A potem dostała się na WSWF we Wrocławiu, 
gdzie w dalszym ciągu rozwijała się sportowo 
i tanecznie. Brała udział w V Światowym Fe-
stiwalu Młodzieży  i Studentów w Warszawie, 
ciągle trenowała gimnastykę sportową, zdobyła 
w tej dziedzinie pierwszą klasę. Brała udział 
w wielu pokazach i tańczyła w Zespole Tańców 
Ludowych Politechniki Wrocławskiej. 

Po  studiach,  już  jako mężatka, wróciła do 
Zielonej Góry. Tu urodziły  się  jej  dzieci,  syn 
i córka, i tu przez kilkadziesiąt lat rozwijała się 
jej kariera zawodowa. Pracowała w Liceum Pe-
dagogicznym, potem w Technikum Ekonomicz-
nym i Sportowym Liceum Ogólnokształcącym 
na ul. Wyspiańskiego. Uwieńczeniem jej kariery 
była praca w Studium Wychowania Fizycznego 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. 
Uczyła tam studentów metodyki wychowania 
fizycznego i tańców. Zapytana przeze mnie, co 
w życiu dało jej najwięcej radości i satysfakcji 
i co by powtórzyła,  gdyby było  jej  jeszcze  raz 

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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dane,  odpowiedziała,  że  znowu zostałaby pe-
dagogiem.

Po przejściu na emeryturę zabrakło jej ak-
tywności  i kontaktów  z ludźmi. W „Gazecie 
Lubuskiej” przeczytała o naborze ma Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku,  było  to w 1997  roku. 
Zapisała się do Klubu Haftu „Atłasek”. Z robót-
kami ręcznymi była oswojona od dziecka, bieda 
okupacyjna zmuszała do samodzielnego szycia, 
dziergania na drutach i szydełku, do robienia 
ozdób  choinkowych  i zabawek,  i to wszystko 
umiała  robić. W komodzie ma  stos  swetrów 
i bluzek  robionych własnoręcznie,  z pięknej 
wełny, pięknym ściegiem. Robiła je nie tylko dla 
siebie, też dla córki i wnuczki. Synowa bardzo 
długo przechowywała jej prace, trudno się było 
rozstać z tak ładnymi rzeczami. Dzisiaj, nieste-
ty, po tylu latach spędzonych w „Atłasku”, już 
do niego nie należy, bo w czasie robót ręcznych 
drętwieją  jej  dłonie. W międzyczasie  przez 
rok prowadziła w UTW gimnastykę  rehabili-
tacyjną.

Do „Oksymoronu” trafiła, bo chciała posłu-
chać wierszy. Zawsze lubiła poezję, rozumiała 
ją.  Pierwszy wiersz,  sonet,  napisała  o córce, 
a Joasia Szczepaniak go zaakceptowała. Drugi 
się urodził w drodze na pocztę i tam go napi-
sała; był to wiersz o matce. To właśnie on, jak 
sama powiedziała, „otworzył jej wrota do poezji”. 
Słuchała wierszy i napisała „Wiersz do naszych 
poetów”, w którym wyznała,  że  pragnie: Żyć 
serc waszych biciem, żyć poezją w zachwycie,/ 
Żyć uczuciem, słowem – z nadzieją iść w życie. 
Tym wierszem zadebiutowała w „Inspiracjach” 
w kwietniu 2006 roku. Wtedy jeszcze nie czuła 
się poetką. Nie ustawała jednak w pracy nad 
osiągnięciem własnego wyrazu artystycznego, 
zdobywając coraz pełniejszy jego ton. Po latach 
przyszły  sukcesy.  Ada  zdobyła  III  nagrodę 
w dziedzinie poezji na VI Juwenaliach III Wie-
ku w Warszawie oraz wyróżnienie w Lubuskim 
Konkursie Literackim im. Joanny Szczepaniak, 
także w dziedzinie poezji.

Wiersze dają jej siłę i radość, spojrzenie na 
świat  innym wzrokiem. Wierszami rozmawia 
z ludźmi. Czasami wiersz układa się od razu, 
w olśnieniu. Czasami wraca do niego, poprawia, 
przerabia.  Tematy  często  czerpie  z życia,  są 
one związane z silnymi emocjami, które w ten 
sposób  rozładowuje.  Innym  razem  impulsem 
jest uczestnictwo w wieczorze literackim – tak 
powstał wiersz będący hołdem dla Anny Tokar-
skiej. Każdy z nas ma zapewne wiele ulubionych 
wierszy Ady. Ja mam ich wiele.

W pisaniu  pomaga  jej  systematyczność, 
której się nauczyła w trakcie treningów gimna-
stycznych i solidność nauczycielska. Pisze nie 
tylko wiersze. Bardzo szybko stała się podporą 
„Inspiracji” jako wszechstronna dziennikarka. 
Liczne zainteresowania – sportem, przyrodą, 
sztuką, muzyką  i tańcem –  przyniosły  efekt 
w postaci wielu interesujących artykułów o tej 
tematyce. Na łamach „Inspiracji” często goszczą 
jej artykuły o różnych wydarzeniach w ZUTW: 

fot. ANNA BlAChA
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wieczorach  autorskich,  promocjach  tomików 
członków  „Oksymoronu”,  koncertach. Pamię-
tamy ujmujące wspomnienia wierszem i prozą 
o jej  rodzicach  i dzieciach. Pisze  też  o sobie, 
z dużym dystansem i poczuciem humoru, kpi 
ze swoich słabostek, ze swojego roztargnienia.

Drugą jej pasją jest śpiew. Wróciła do niego 
po latach w Grupie Wokalno-Estradowej „Ako-
lada”. Namówiła  ją  do  tego  jej  przyjaciółka 
Ania, która  też  tam śpiewa. Śpiew wzmocnił 
jej  krtań,  z którą wcześniej miała  kłopoty. 
Codziennie  rano walczyła  z chrypką,  która 
ustępowała dopiero po jakimś czasie. Śpiewanie 
budzi w niej emocje i uzależnia, tak jak poezja. 
Zespół jest duży i czasami trudno jej wytrzymać 
w dusznym pomieszczeniu, ale nie chce z niego 
zrezygnować. Śpiewanie, poezja i taniec (przez 
semestr tańczyła w Teatrze Tańca 50+) to for-
ma leczenia i środek na opóźnianie starości.

Ada ma piękne, kobiece (jak sama je określi-
ła) mieszkanie. Pełne obrazów, m.in. córki i kole-
żanek z UTW. Na kanapie poduszki wyszywane 
ściegiem krzyżykowym, a na  ścianie  obrazek 
wyszyty tym samym ściegiem. Po ścianą stoi 
komputer,  którym posługuje  się na  co dzień. 
Obok stoją piękne, stare meble. U Ady zabytko-
we przedmioty harmonijnie łączą się z nowymi. 

Na stoliku stoi jej fotografi a z dwiema przy-
jaciółkami zrobiona na warszawskim Starym 
Rynku.  Jest wierna  przyjaźniom,  nie  tylko 
w radości,  ale  i w bólu.  Potrafi  sprawić,  że 
ten  ból  (fi zyczny może mniej,  ale  psychiczny 
na pewno) staję się nie tak dokuczliwy. Kiedy 
pisze w wierszu „Niezwykły dzień”: Nie ma dni 
nieważnych/ Każdy do kochania, wierzy się jej 
bez zastrzeżeń.

Jest bardzo rodzinna. Kiedy na świat przy-
szła  jej  pierwsza prawnuczka,  dzieliła  się  tą 
radością ze wszystkimi, dla maleńkiej dziew-
czynki wydziergała śliczne paputki i poświęciła 
jej wiersz:

Marysieńka

Zjawiła się 
Oczekiwana
Nadana przez
Miłość paczuszka
Przyszła w samą porę
By ogrzać nam
Srogą zimę i nasze
Oczekujące serca
Każdym krzykiem
Uśmiechem
Spojrzeniem
Zdumionych oczu
Mówisz – jestem
Więc mnie kochajcie!

Ada najbardziej  lubi  bawić  się  z prawnu-
kami  i bawić  się…  poezją.  Jest  też  nadal 
wielkim sportowym kibicem. Przed  czterema 
laty napisała w tekście „Euro-kolorowy zawrót 
głowy”:  „W dniach,  gdy w Polsce  królowała 
piłka nożna na Euro 2012, wszystko błyszczało 
w kolorach narodowych. Moje życie też nabrało 
tempa  i rumieńców. Było  radośnie,  podniośle 
i odświętnie z tą nadzieją polskich kibiców, że 
drużyna „naszych” awansuje do półfi nału. Ubi-
jam białą pianę do naleśników z truskawkami 

fot. ZofIA ISAńSKA
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(potrawa w barwach biało-czerwonych) i myślę 
o naszych  piłkarzach  oraz  o zbliżającym  się 
meczu. Odbieram w komputerze zdjęcie mojej 
prawnuczki Marysieńki,  ubranej w koszulkę 
sportową z orzełkiem na piersiach  i wysyłam 
e-mail  do  koleżanek,  że  przybył  nowy  kibic 
w rodzinie”.  Teraz,  na  kolejne Euro,  Zespół 
„Akolada”, w którym Ada śpiewa, przygotował 
program „piłkarski”. Jest znana zapewne tylko 
naszemu pokoleniu piosenka Marii Koterbskiej 
„Mój  chłopiec  piłkę  kopie”,  ale  i „Tajemnica 

mundialu” Bogdana Łazuki,  tyle,  że  nie ma 
rymu do „entliczek, pentliczek”, bo zespół śpie-
wa: „Co zrobi Nawałka”… W tym roku Ada po-
jechała z zespołem na juwenalia do Warszawy 
po sukces. Nasi śpiewający „kibice” w pięknych, 
biało-czerwonych strojach (szkoda, że czerwieni 
nie oddaje czarno-białe zdjęcie) z odpowiednimi 
gadżetami wywalczyli II nagrodę.

Adriana – wciąż piękna, elegancka, twórcza 
i aktywna – obchodziła w Oksymoronie swoją 
80-tkę. Sto lat, Adusiu!

Adriana Witkowska

Popatrzeć

Popatrzeć w głąb siebie
W ten elektryzujący
Rozgardiasz świata
Zagarnąć jeszcze 
Trochę szczęścia
Zrozumieć że kiedyś
Wsiąść trzeba będzie
W ten pociąg
Który odjeżdża
W nieznane
Teraz otwieram
Kolejne drzwi

fot. BARBARA KoNARSKA



30 INSPIRACJE  /  maj – wrzesień 2016  /  nr 2 (52)

Adriana Witkowska

Magia życia  
według Anny Blachy

Jest naszym w ,,Oksymoronie” zwyczajem ob-
chodzić hucznie rocznice urodzin. Upływ czasu 
„obowiązuje” nas wszystkich, ale nas piszących 
szczególnie. Dlaczego? A no z tego powodu, iż 
w naszych wierszach, bardziej niż kto inny, kon-
centrujemy się na rozważaniu tego dotykającego 
wszystkich tematu. Nie ukrywamy swoich myśli. 
Każdy  z nas  próbuje  na  różne  sposoby  czas 
„przechytrzyć”, nie zgadzamy się z jego upływem 
na przekór faktom, dyskutujemy o nim i wresz-
cie staramy się go wykorzystać „coś” pisząc, szy-
dełkując, malując, napawając się przyrodą itd. 

Jedną z nich, tych „walczących”, jest nasza 
koleżanka Anna Blacha, naprawdę twarda jak 
stal. Nie będę wymieniać, którą to rocznicę jej 
urodzin  świętowaliśmy. Znamy  jej  twórczość 
pisarską i malarską. Wszystkie jej talenty scha-
rakteryzowała Marzena Tomczak, w godnej 
podziwu planszy,  a mianowicie wszystkie  ta-
lenty Ani umieściła w zakładkach, które po ich 
odkryciu ukazywały postać Jubilatki w różnych 
życiowych  rolach. Coś  bardzo  oryginalnego! 
Dowiedziałam się od Anny, że plansza już wisi 
w domu na  poczesnym miejscu. W pięknych 
słowach  swoje myśli  o Annie  i jej  twórczości 
przekazała Barbara Konarska. Wysłuchaliśmy 
jeszcze trzech laudacji na cześć Anny autorstwa 
Haliny Sędzińskiej, Teresy Wielińskiej i niżej 
podpisanej, i gruchnęło gromkie „Sto lat!”. Nie 
obyło się też bez podziękowań i czytania wier-
szy  przez Annę.  Jak  zwykle  było  dowcipnie, 
gwarno i wesoło, a także wiosennie, bo kwiaty 
Jubilatki z działki dopełniły ten wieczór. A swo-
ją drogą to potrafimy wypełnić uciekający czas 
i cieszyć się życiem...
PS. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad 
bale itd.

Z Adą wItKowSKą

PlANSZA AutoRStwA MARZENy toMCZAK

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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Aneks do portretu

Tajemniczość różnych 
przejawów życia Zie-
mi, kosmosu, ale i ży-
cia  ludzi,  fascynuje 
Anię. Napisała: Ta-
jemnicza magia to-
warzyszy nam od głę-
bokiej starożytności 
do dziś; od momentu 
narodzin do ostatniej 
chwili...  Zanurzona 
w mitach  i legendach różnych narodów, umie 
z ogromną  empatią wejść w ich  świat,  a na-
wet –  w wierszach  –  wcielić  się  w postaci 
mityczne ze zrozumieniem dla przeżywanych 
uczuć. Pierwsze wiersze Anny Blachy ukazały 
się w 3. numerze „Inspiracji”, jest więc współ-
pracowniczką Redakcji od początku. 

W ZUTW Ania znalazła grono wspierających 
przyjaciół,  grono  ludzi,  którzy  podzielają  jej 
fascynacje magicznym światem, pięknem przy-
rody. Niełatwe życie, jakiego Ania doświadczyła 
sprawiło, że ta drobna osóbka stała się mocna 
psychicznie, samodzielna w dokonywaniu wy-
borów  życiowych. Potrafi   iść  za marzeniami, 
uczyć się wciąż, rozwijać wyobraźnię i talenty – 
malarski i literacki. 

Z tego  co wiem, Ania nie ma  „na koncie” 
większości znanych atrakcji turystycznych, nie 
podróżowała dużo, ale każda wyprawa jest dla 
niej bardzo  inspirująca,  o każdej pisze  jakieś 
ładne  teksty,  w których  różne  podróżnicze 
przeżycia  łączy  z wiedzą  o naturze  zjawisk 
przyrody,  jak np. w niedawno publikowanym 
„Wietrze  z Iglicznej”.  Proponuję  czytelnikom 
zapoznanie  się  z dwoma  tekstami  autorstwa 
Anny Blachy. Pierwszy to opublikowany w nr 
35  (styczeń 2010)  tekst  o spotkaniach  „Oksy-
moronu”, drugi to najpiękniejszy chyba wiersz 
religijny Ani

Barbara Konarska

Anna Blacha

„Oksymoronki” 

Świeca w lichtarzu dopala się na dnie, w głębi 
tłumi ogniska, Znowu się wzmoże i znowu opadnie, 

Błyska, zagasa i błyska.
Adam Mickiewicz – „Do przyjaciół”

Radością naszego, popołudniowego już życia są 
spotkania w Oksymoronie.  Spotkania  z Nie-
oczekiwanym. Słowa w poezji są zaskakujące 
w swych możliwościach wyrażania  świata 
naszych uczuć. One też – jak ludzie – łączą się 
w stałe  związki  (frazeologiczne)  lub w ulotne 
miłości jednorazowego spotkania. Tracą swoje 
dawniejsze znaczenie, są zapominane lub zni-
kają z naszego otoczenia. Rodzą się też nowe 
miłości wśród słów, których nigdy byśmy nie 
podejrzewali. Tworzymy je sami, tak jak sami 
tworzymy swoje życie. W szczęściu słowa same 
układają  się w wiersze, wiązanki  poetyckich 
słów pomagają  też  przetrwać  dni,  gdy  bywa 
nam  smutno  lub  gdy  za  oknem pada deszcz, 
a wichura nie pozwala zasnąć. Odkrywamy na 
nowo dawno znany ląd. Niby ten sam, a jednak 
za każdym razem jest to coś nowego, nowy od-
dech życia. Dodaje on sił  i chęci na następne 
spotkanie  z bywalcami  środowych wieczorów 
poezji i pogaduszek o literaturze, fi lozofi i i war-
tościach, które są kierunkowskazami na naszej 
drodze życia. Bardzo dobrze, że jeszcze pełnego 
niespodzianek.

Gdzie jesteś, Boże? 

W płatku tulipana na ołtarzu,
W płomyku świecy zapalonej,
W śpiewie ptaków za witrażem,
W białym kwiatku polnym,
W sercu ludzi zakochanych…

Z BARBARą KoNARSKą,

Gdzie jesteś, Boże? Gdzie jesteś, Boże? Gdzie jesteś, Boże? Gdzie jesteś, Boże? Gdzie jesteś, Boże? Gdzie jesteś, Boże? 

W płatku tulipana na ołtarzu,
W płomyku świecy zapalonej,
W śpiewie ptaków za witrażem,

Gdzie jesteś, Boże? 

W płomyku świecy zapalonej,

Gdzie jesteś, Boże? 
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Bogumiła Hyla-Dąbek

Dlaczego zrzuciła habit?

„Byłam  szczęśliwa,  gdy  wstępowałam  do 
klasztoru i tak samo szczęśliwa, gdy, po pięciu 
latach, z niego występowałam” – to słowa mojej 
rozmówczyni, która zrzuciła habit i… No właś-
nie, co ją skłoniło, że została zakonnicą, co, że 
być nią przestała i jak wygląda jej życie dzisiaj?

Na rozmowę umawiamy się u niej w domu. 
Zastaję roześmianą dziewczynę z mężem i pię-
ciomiesięcznym synkiem. Już od progu widzę, 
że  jest  szczęśliwa,  a jeszcze  niedawno  była 
równie szczęśliwą zakonnicą za kratami. Mąż 
zaparza nam herbatę,  zajmuje  się  dzieckiem, 
a my możemy usiąść i spokojnie porozmawiać. 
Włączam dyktafon.

– Nie będę ukrywała, że znam Cię od 
dziecka i, że bardzo mnie zaskoczyłaś, 
przed laty, informacją: „Ja idę do zakonu”. 
Przyjęłam to z niedowierzaniem, pamię-
tasz? Byłaś wtedy świeżo po studiach.

– Tak, już oczekiwałam na wiadomość, kiedy 
mogę stawić się w klasztorze. Bo tak naprawdę, 
to ja bardzo czekałam na to skończenie studiów, 
gdyż  od początku,  jak  je  zaczęłam myślałam 
tylko o klasztorze.

– A jednak zależało Ci też na studiach. 
Dlaczego? Bez nich też na pewno dostała-
byś się do klasztoru.

– Tak, one tam nie były mi bardzo potrzebne, 
ale, jak już zaczęłam, to chciałam skończyć. Nie 
wiedziałam też, czy wytrzymam w klasztorze.

– To już wtedy poddawałaś w wątpli-
wość swoje powołanie?

– Nie, wówczas byłam go pewna, ale zawsze 
trzeba brać różne rzeczy pod uwagę i ja brałam. 
Po pół roku od podjęcia decyzji o wstąpieniu do 
klasztoru, już wiedziałam, że tylko to zgroma-
dzenie, a nie inne i nie przerażało mnie to, że 
będę za kratami.

– No właśnie, słyszałam o tych kratach.

– Bo to był klasztor zamknięty i nawet z ro-
dziną, gdy mnie odwiedziła, mogłam tylko przez 
nie rozmawiać. 

– Całkiem sama podjęłaś tę decyzję, czy 
ktoś jeszcze miał na nią wpływ, a może coś?

– Miałam  swojego  spowiednika  i jemu  się 
zwierzałam  ze  swojego  pragnienia wstąpie-
nia  do klasztoru,  z nim  rozmawiałam o tym 
najwięcej. Obracałam się, można powiedzieć, 
w kręgach kościelnych, należałam do Wspól-
noty Odnowy w Duchu Świętym. Chociaż nie. 
Już  jako mała dziewczynka  o tym myślałam 
i rysowałam  zakonnice. A w domu,  że  pójdę 
do zakonu, powiedziałam po raz pierwszy, gdy 
miałam  sześć  lat.  Tylko  że wtedy nikt  tego 
nie  potraktował  poważnie. W czasie  studiów 
jeździłam  tam,  do  sióstr mojego  przyszłego 
zgromadzenia, na Dni Skupienia.

– Mówiłaś w domu gdzie jedziesz? Jeź-
dziłaś tam sama?

– Tak, mówiłam,  a jeździłam  tam  z moją 
przyjaciółką. Na Dni Skupienia do przyklasz-
tornego kościoła mógł przyjść każdy, a przyjezd-
ni mieli zapewniony nocleg i jedzenie.

– Twoja przyjaciółka też wstąpiła do 
zakonu razem z Tobą?

– Nie ona nie, tylko mnie bardzo wspierała.
– Jak wyglądało przyjęcie Cię do klasz-

toru? 
– Gdy  już  kończyłam  studia,  przyszła  do 

mnie,  podczas  pobytu u nich,  siostra  przeło-
żona  i dostałam do wypełnienia  dokumenty. 
Czterostronicowy formularz formatu A4 bardzo 
szczegółowy,  dotyczący mnie, mojej  psychiki, 
moich  zainteresowań,  oczekiwań,  pragnień… 
Musiałam mieć jeszcze zgodę spowiednika lub 
proboszcza. Wypełniłam  i wysłałam. Bardzo 
czekałam na  odpowiedź,  ale  bałam  się,  żeby 
mama pierwsza  listu  z zakonu nie  odebrała. 
W końcu przyszła, pozytywna i wtedy bardzo 
się cieszyłam. 

– A rodzina, podzielała Twoją radość?
– Niestety, nie. Mama przez kilka dni się do 

mnie nie odzywała. Brat był zły. Babcia płakała. 
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Potem długo  nie  poruszaliśmy  tego  tematu. 
Aż w końcu, musieliśmy do niego wrócić,  bo 
przyszedł moment mojego wyjazdu z domu do 
klasztoru.

– Co wtedy czułaś?
– Moim pragnieniem było poświecić się Bogu 

i to właśnie w klasztorze zamkniętym, gdzie bę-
dzie całodobowa adoracja Świętego Sakramentu.

– Wyjaśnij mi to dokładniej, bo nie bar-
dzo się orientuję.

– Najświętszy Sakrament, taki jak w mon-
strancji na Boże Ciało, jest wystawiony przez 
cały  czas nad  ołtarzem. Miałyśmy przy nim 
dyżury po pół godziny dziennie i co drugą noc 
półtorej godziny.

– Dziękuję, to już wiem o co chodzi. 
Wróćmy do Twojego przyjazdu do zakonu, 
jak Cię siostry przyjęły?

– Pojechałam znowu z przyjaciółką, zosta-
wiając w domu płaczącą  rodzinę,  co nie uła-
twiało mi pożegnania. Po moim przyjeździe do 
zakonu wszystkie siostry (było ich 20) bardzo 
się cieszyły. Dostałyśmy kolację, nie zdążyłam 
jeszcze po niej posprzątać, jak już siostra prze-
łożona przyszła z habitem i welonem. Musiałam 

się przebrać (oglądamy zdjęcia, na których ten 
moment uwieczniła przyjaciółka). 

– Rozumiem, że drzwi zamknęły się za 
Tobą i rozpoczęłaś życie siostry zakonnej?

– Tak. Proszę mi wierzyć, czułam wówczas 
ogromną radość i mimo zamkniętych krat po-
czułam się tam wolna. Zresztą tak się czułam 
przez ponad cztery lata.

– No właśnie, widzę na zdjęciach Two-
ich rodziców, babcię, a Ty ciągle za kra-
tami. Nie tęskniłaś za wolnością?

– Odwiedzili mnie,  ale  tylko  tak mogłam 
z nimi porozmawiać. Wyjść można było jedynie 
do lekarza lub szpitala. Nie, nie tęskniłam za 
wolnością, bo jak już powiedziałam, czułam się 
tam wolna.

– Wolności nie można symulować i te 
kraty z wolnością mi się nie kojarzą, ale 
w końcu Ty wiesz najlepiej, co tam czułaś. 
Opowiadaj dalej. 

– Takie  życie,  to  było  ofiarowanie  swojego 
życia Bogu w intencji. W intencji świata, czło-
wieka każdego z osobna, misji… Dlatego siostry 
się zamykają, jako ofiara Bogu, co proszę nie 
mylić  z cierpiętnictwem,  bo dla  sióstr  to  jest 
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wielka radość i wyraz wyłącznego należenia do 
Boga. Ja chciałam się modlić za misję, ponieważ 
księża, siostry, misjonarze wyjeżdżają w różne, 
bardzo trudne warunki, gdzie są narażeni na 
niebezpieczeństwo. Czasami nawet nie  zdra-
dzają się, że są kapłanami, bo mogliby stracić 
życie. Więc oni bardzo tej modlitwy i duchowego 
wsparcia potrzebują. Modlące się za nich siostry 
są jakby ich aniołami. 

Pierwszy rok to był postulat i zapoznawanie 
się  z duchowością  i życiem w klasztorze. Pa-
nującymi w nim zasadami. W pierwszym roku 
spod czepka mogły być widoczne włosy, później 
już nie, więc ja zgoliłam swoje na łyso.

– Jak wyglądał Twój rozkład dnia?
– Pobudka była wcześnie, bo o 5:00. Naszą 

siostrą przełożoną była siostra z Filipin; miała 
swoje  dwie  asystentki  i one  pilnowały  prze-
strzegania  porządku dnia. O 5:30 musiałam 
być już w kaplicy, bo rozpoczynała się wspólna 
modlitwa – Jutrznia.

– Miałaś bardzo mało czasu na toaletę 
poranną i ubranie się.

– Tam nie trzeba było myśleć w co się ubrać, 
tylko zarzucić na siebie habit i to było bardzo 
wygodne (śmiech mojej rozmówczyni).

– Już nie przerywam, słucham dalej, 
jaki miałaś rozkład dnia.

– Po  półgodzinnej  Jutrzni  była modlitwa 
śpiewana,  bardzo  piękne  śpiewy  gregoriań-
skie, potem godzina modlitwy osobistej – takie 
rozważania  i po nich msza. Po mszy było  już 
śniadanie, a zaraz po nim pierwsza modlitwa 
w ciągu dnia tzw. Tercja (trzecia godzina w cią-
gu dnia). Potem był czas na pracę. 

W pierwszym  roku  robiłam  wszystko: 
sprzątanie,  zmywanie,  gotowanie,  pranie, 
prasowanie, maglowanie,  szycie…  tzn.  to,  co 
się w każdym domu robi, no i praca w dużym 
ogrodzie. Oprócz  tego  trzeba  było wszystko 
przygotowywać  do mszy. Wieczorami  trochę 
czasu – 45 minut – siostry spędzały razem na 
robótkach, rozmowach… Spać szłyśmy po Kom-
plecie – ostatniej modlitwie wieczornej o 21: 00 
i to już było święte milczenie. 

Mieliśmy  też  spotkana  z misjonarzami 
w ramach takich jakby warsztatów. Pokazywali 
nam zdjęcia, filmy ze swojej pracy, opowiadali 
o problemach, radościach. Bo ten mój klasztor 
był poświęcony głównie misjom.

– Rozumiem, że pierwszy rok zaliczyłaś 
i rozpoczęłaś kolejny.

– Po pierwszym roku pisze się podanie do 
siostry przełożonej i jeżeli pozwoli, rozpoczyna 
się kolejny. Drugi i trzeci rok to nowicjat i ja je 
też zaliczyłam. Nowicjat rozpoczyna się domową 
uroczystością w klasztorze, ale rodziny się nie 
zaprasza. Kontakt  z rodziną miałam bardzo 
ograniczony, jak wszystkie tam siostry. Tylko 
trzy razy w roku bliscy mogli mnie odwiedzić. 
Telefon jeden na dwa miesiące. 

– Nie było Ci z tego powodu smutno? 
– Nie, wtedy na wszystko się godziłam i było 

mi tam naprawdę dobrze. Po nowicjacie przydzie-
lono mnie do kuchni i to było głównym moim 
zajęciem poza modlitwami oczywiście. Byłam 
mistrzynią kuchni.

– To Ty chyba dobrze gotujesz i dzisiaj 
mąż jest zadowolony?

– Bardzo!  –  to  już  odpowiedź męża mojej 
rozmówczyni, który usłyszał to pytanie.

Nie mogłam nie zadać pytania mężowi, który 
włączył się do naszej rozmowy.

– Jak żyje się z byłą zakonnicą?
– Wspaniale! – pada odpowiedź i mąż czule 

obejmując żonę całuje ją w policzek. Widać, że 
oboje są w sobie bardzo zakochani.

– Dziękuję Panu, ale my w naszej rozmo-
wie odeszłyśmy od klasztoru, a ja jeszcze 
chcę się dowiedzieć o Twoim życiu tam, 
żeby zrozumieć dlaczego odeszłaś, będąc 
tak szczęśliwą. Czy siostry rywalizowały 
ze sobą, może któraś Ci dokuczała?

– Nie, nie było o co rywalizować, a jeżeli na-
wet, to każda siostra starała się nad sobą praco-
wać, żeby to zwalczyć. Musiałyśmy ćwiczyć swój 
charakter, żeby można było ze sobą żyć i żeby 
było dobrze. Byłam tam lubiana i niczego złego 
od nikogo nie doznałam.
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– Czyli nie masz złych wspomnień, nikt 
Cię nie krzywdził, nie dokuczał. Nigdy nie 
płakałaś w poduchę.

– Złych wspomnień nie mam, a w poduchę 
płakałam, kiedy rodzice przyjeżdżali. Gnębiło 
mnie  to,  że  jest  im  ciężko,  że  u nich  się  nie 
przelewa, brat się jeszcze uczył, a ja, zamiast im 
pomóc, jestem tutaj. Czułam ból, ale tłumaczy-
łam sobie, że znalazłam swoje miejsce i wtedy 
chciałam tam być.

– No dobrze, poszłaś do klasztoru z po-
wołania, byłaś tam szczęśliwa, co się ta-
kiego stało, kiedy przyszedł ten moment 
zwątpienia, że jednak nie?

– To było tak. Złożyłam śluby pierwsze i cały 
rok był cudowny, a to był już czwarty rok mo-
jego tam pobytu. Pomagałam innym siostrom 
i myślałam, że życie klasztorne jest mi pisane 
na zawsze. Po drugich ślubach, na piątym roku 
zaczęło się to tak delikatnie zmieniać. Nie jak 
nożem uciął, ale zaczęłam mieć wątpliwości. Jak 
kiedyś pragnęłam takiego życia i poświęcenia go 
Bogu, tak wtedy zaczęłam myśleć, że jednak to 
nie dla mnie. Najpierw to bagatelizowałam my-
śląc, że to chwilowy kryzys. Dużo się nadal mod-
liłam, niczego nie opuszczałam, ale zauważyłam, 
że byłam obecna tylko ciałem, już nie duchem. 
Coraz trudniej mi się wszystko wykonywało.

– Czyli można powiedzieć, że tak, jak 
samo przyszło powołanie, tak i samo przy-
szło zwątpienie?

– Dokładnie  tak.  Zaczęło mi nagle  czegoś 
brakować.  Zaczęło mnie  coś  drążyć,  niczym 
kropla skałę i poczułam, że kraty mnie parali-
żują. Tak się męczyłam przez osiem miesięcy, aż 
wreszcie, zdecydowałam się powiedzieć o tym 
mojemu spowiednikowi i siostrze przełożonej.

– Aż się boję zapytać, co oni na to?
– Nie mówili: zrób tak, czy tak, nie naciska-

li, na pewno też zauważyli, że ja zaczęłam się 
zmieniać. Byłam niezadowolona, posępna, nic 
mi się nie chciało robić, rozmawiać. Wiedzia-
łam, że już nie chcę tam być i gdy stwierdziłam, 
że tu nic nie pomoże walka z samą sobą, posta-
nowiłam odejść. Gdybym została, bo przecież 
byłam w zakonie tyle lat, bo do czego wracać, 
pewnie byłabym  taką  zgnuśniałą  zakonnicą, 
nie do  życia. Taką być nie  chciałam, bo  tam 
nawet  ponad dziewięćdziesięcioletnia  siostra 
była wesoła i mówiła o sobie, że jest młoda.

– Rozumiem, że na wyjście z klasztoru 
musiałaś otrzymać zgodę?

– Oczywiście, i to siostry przełożonej gene-
ralnej,  bo  byłam po  ślubach. Ale  jeżeli  jakaś 
siostra postanowi wyjść, to się jej przeszkód nie 
robi, chyba że złożyła śluby wieczyste, a moje 
były  czasowe. Do wieczystych  brakowało mi 
trzy lata.

Kiedy  otrzymałam decyzję,  powiedziałam 
wszystkim  siostrom,  że wychodzę  i przyzna-
ję, wszystkie  były w szoku. Nie mogły w to 



36 INSPIRACJE  /  maj – wrzesień 2016  /  nr 2 (52)

uwierzyć, nie spodziewały się i było im przykro. 
No cóż, powołanie było, ale starczyło mi ono na 
niecałe pięć lat.

– Pojechałaś prosto do domu?
– Tak. Mama po mnie przyjechała. Pędziła 

chyba 150km/h. 
– Jak się poczułaś?
– Wolna i szczęśliwa. Tak samo, jak pięć lat 

wcześniej, gdy wstępowałam do klasztoru. To 
było takie: uff! Te wewnętrzne rozterki bardzo 
mnie zmęczyły.

– A w domu?
– Wielka radość, wszyscy się zlecieli,  żeby 

mnie powitać, rodzina, sąsiedzi.
– Po powitaniach rozpoczęło się na pew-

no normalne, codzienne życie. Jak ono 
u Ciebie, byłej zakonnicy, wyglądało?

– Tak się szczęśliwie złożyło, że szybko znala-
złam pracę i to taką, która mnie satysfakcjonu-
je, jest zgodna z moim kierunkiem studiów. Nie 
od razu, ale spotkałam wspaniałego chłopaka, 
który dzisiaj jest moim mężem, mamy siedmio-
miesięcznego synka… Czego chcieć więcej?

– Przyznaję, mąż jak z żurnala, do tego 
mądry, dobry, synek uroczy. Ale powiedz mi, 
jaką rolę w Twoim obecnym życiu zajmuje 
wiara, kościół?

– Lubię pójść do kościoła i się pomodlić, ale 
to, że żyję inaczej niż w klasztorze, w żaden spo-
sób nie zakłóca mojego wewnętrznego spokoju.

Myślałam występując z klasztoru, że wrócę 
do Wspólnoty w Duchu Świętym. Ale nie, bo to 
już była zupełnie inna wspólnota niż ta, którą 
zostawiłam. Zawiodłam się też na niektórych 
ludziach, których uważałam za swoich przyja-
ciół i to było bolesne doświadczenie. Doznałam 
wiele przykrości. Próbowano nawet zniszczyć 
mój związek, wymyślając na mój temat wiele 
nieprawdziwych głupot.

– Czy od razu powiedziałaś swojemu 
przyszłemu mężowi o pięcioletnim pobycie 
w klasztorze i jak on na to zareagował?

– Nie, nie powiedziałam od razu. Tego nie 
można sobie, ot tak, powiedzieć: A wiesz, byłam 

w klasztorze… Jak już byłam pewna, że to jest 
chłopak, z którym naprawdę chcę spędzić życie, 
postanowiłam niczego przed nim nie ukrywać 
i powiedziałam. Był w szoku. Nie  spodziewał 
się, że dziewczyna wyglądająca tak, jak dzisiaj 
wyglądam, zachowująca się zupełnie normal-
nie,  była  zakonnicą  z ogoloną  głową. Musiał 
to przemyśleć. Spotykaliśmy się dalej, ale on 
myślał  i nic na ten temat nie mówił. Dopiero 
po jakimś czasie powiedział, że to nie ma żad-
nego znaczenia, a właściwie to bardzo dobrze, 
bo  tam w klasztorze przeszłam  szkołę  życia, 
wszystko umiem zrobić, co może tylko pomóc 
nie zaszkodzić naszemu związkowi.

– I tak jest?
– Oczywiście. Klasztor kształtuje charakter, 

umiejętności,  łagodzi  obyczaje,  bo uczy pano-
wania nad sobą. Moim zdaniem, jest to bardzo 
dobra szkoła życia.

– Polecałabyś klasztor innym dziewczę-
tom?

– Jeżeli czują powołanie, to tak. Najgorsza 
jest  dla  człowieka  niemożność  realizowania 
swoich pragnień. Nawet gdyby miały się prze-
konać,  że  te  pragnienia  się  zmienią,  tak  jak 
zmieniły się u mnie. Wewnętrzny głos jest tak 
silny, że w odpowiednim momencie podpowie, 
jaką drogę wybrać, na co się zdecydować.

– Zastanawiałaś się już na pewno nad 
wychowaniem swojego synka. Jeżeli on 
kiedyś poczuje powołanie i postanowi 
wstąpić do klasztoru?

– Na pewno bym nie oponowała. Przecież ja 
sama byłam (śmiech). Nie będę też go do tego 
namawiała, bo teraz, mając już rodzinę, wiem, 
że chciałabym mieć też wnuki. Mam świadomość 
cierpienia, przez które przeszli moi rodzice i pew-
nie bym cierpiała tak samo, bo chcę być zawsze 
blisko syna. Ale stanowczego „nie” nigdy bym nie 
powiedziała. Chociaż szczęśliwsza będę, gdy mój 
syn takiego powołania, jak ja kiedyś, nie poczuje.

– I tego Ci szczerze życzę. Dziękuję za 
czas, który mi poświęciłaś i tak szczerą, 
ciekawą rozmowę.
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Marzena Tomczak

Jubileuszowy koncert  
Teatru Tańca

Dnia 26 kwietnia 2016 roku w Sali Dębowej 
WiMBP odbył się koncert z okazji 5-lecia 

Teatru Tańca „Con Passione”. Zaprezentowali 
się jubilaci oraz – gościnnie – „Śpiewnik Uni-
wersytecki” i grupa wokalno-estradowa „Ako-
lada”. Salę wypełnili wielbiciele wykonawców 
i muzyki. Basia Konarska prowadziła imprezę 
i wprowadzała  nas,  publiczność, w niuanse 
aktywności bohaterów spotkania. 

Dowiedzieliśmy się, że godzina zero wybiła 
7 kwietnia 2011 roku, kiedy odbyło się pierwsze 
spotkanie Teatru Tańca  50+  z choreografem 
Pawłem Matyasikiem. Jego droga artystyczna 
dawała pewność, że doprowadzi zespół do dużej 
formy i rozbudzi wśród jego członków wyobraź-
nię choreograficzną. 

Taniec współczesny,  improwizację  i impro-
wizację kontaktową Paweł Matyasik studiował 
w Kanadzie na Uniwersytecie w Calgary. Był 
tancerzem  i pedagogiem w Polskim Teatrze 
Tańca w Poznaniu oraz w Gdańskim Teatrze 
Tańca. Jako twórca niezależny mieszka i two-
rzy w Zielonej  Górze.  Pracuje w Akademii 
Muzycznej w Łodzi, w Młodzieżowym Centrum 
Kultury i Edukacji – Dom Harcerza w Zielonej 
Górze,  współpracuje  z Teatrem Lubuskim. 
A w ZUTW prowadzi Teatr Tańca i stymuluje 
jego członków do sięgania wyżyn absolutnych. 
Od samego początku. 

Mija dwa miesiące od pierwszego spotkania. 
W czerwcowych Juwenaliach III Wieku w War-
szawie zespół pod przewodnictwem Pawła staje 
się odkryciem festiwalu. Z programem opartym 
na piosenkach zespołu ABBA pt. „Mamma Mia” 
zajmuje pierwsze miejsce. 

Juwenalia w 2012 roku i druga nagroda za 
program „Sinatra Forever”. Choreografia Pawła 
Matyasika dała tancerzom szanse wytańczenia 

w oCZEKIwANIu NA wyStęPy

BARBARA KoNARSKA

„SZPItAlNA MoC”

„śPIEwNIK uNIwERSytECKI”
wSZyStKIE ZdJęCIA BolESłAw PolARCZyK
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idei  programu,  pokazania  się.  I oni  ją wyko-
rzystali. 

Kolejny program „Teraz albo nigdy” do pio-
senek Elvisa Presleya  zdobywa w 2014  roku 
pierwszą nagrodę. Znów najwyższa lokata! Ko-
lorowy zawrót głowy! 

W 2015 roku wyróżnienie za „Szpitalną moc” 
do muzyki zespołu Bee Gees i melodii z filmu 
„Tabor wędruje do nieba”, którą skomponował 
Jewgienij Doga.  Trochę  szkoda,  ale  reszcie 
świata też należą się duże sukcesy.

Basia Konarska zaprasza na film o zespole. 
Oglądamy  fragmenty występów, wypowiedzi 
Pawła Matyasika. Od grudnia 2015 roku zespół 
przyjął nazwę CON PASSIONE.

No i teorię mamy za sobą. Na scenę wbiega-
ją tancerze. Za chwilę będziemy śledzić akcję 
programu „Szpitalna moc”. Wszyscy czekamy. 
Wykonawcy też, ponieważ są jakieś problemy 
z muzyką. Cisza  przedłuża  się.  Śmiechy  na 
sali. Na  scenie  też wesoło. Tancerze w ogóle 
niezakłopotani. 

Jest muzyka. Jest taniec! Bardzo rytmicz-
ny, dynamiczny, wesoły.  I roześmiane  twarze 
artystów. Prawdziwe uśmiechy! Oni się bawią! 
Bardzo  dobrze  ogląda mi  się występy,  kiedy 
widzę rozradowanych artystów.

Basia Konarska recytuje wiersz Ewy Kwaś-
niewicz „Taniec w parku”. Jest taki romantyczny 
i ślicznie przewrotny, że włączam go do relacji: 

Tańczyliśmy pod drzewami
Szumiały w takt muzyki 
Grała
Porywała do tańca
W ramionach tancerza
Czułam się piękna młoda 
Rytm łączył nasze ciała
Z góry patrzył księżyc
Z zazdrością
Chciał zatańczyć
Nie miał z kim
Gwiazdy już spały

wItold StANKIEwICZ I „AKolAdA”

 śPIEwA „AKolAdA”, NA PIERwSZyM PlANIE olA MAtuSIAK

„tERAZ AlBo NIgdy”

ZESPół Z PAwłEM MAtyASIKIEM

wSZyStKIE ZdJęCIA BolESłAw PolARCZyK
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Teraz wchodzą na  scenę  goście  jubilatów: 
„Śpiewnik Uniwersytecki”. Działa  od  24  lat. 
Od kilku lat prowadzi go Mirosława Branicka- 
-Polarczyk,  która kształtuje  repertuar,  dyry-
guje  i sama  śpiewa. My będziemy  się  cieszyć 
znanymi,  dobrze  pamiętanymi  piosenkami 
zespołu ABBA:  „Wielka miłość”,  „Ten piękny 
sen”  i „Hasta Maniana”. Ale powoli. Muzyka 
znów nie pojawia się w pożądanym momencie. 
Zespół stoi pogodnie, chociaż nie cały; niektórzy 
kręcą się nerwowo. Widzowie rozbawieni. Jest 
muzyka!  Jest  śpiew!  I to  jaki!  Piękny, melo-
dyjny. Są partie solowe i chór. Mam rozkoszne 
dreszcze… Zabawa się  rozkręca. Leci  „Hasta 
Maniana”.  Ze  sceny wzywają  publiczność  do 
śpiewania. Chętnie śpiewamy. Niektórzy wolą  
klaskać… 

Kolej na zespół „Akolada”. Powstał w 2010 
roku. Grupę od początku prowadzi Aleksandra 
Sztukowska-Matusiak, wokalistka,  pedagog, 
laureatka Grand Prix III Juwenaliów Trzeciego 
Wieku w Warszawie. Na ubiegłorocznych Ju-
wenaliach Zespół „Akolada” wyśpiewał III na-
grodę. W ich wykonaniu usłyszymy piosenki: 
„Szukaj mnie”, „Zimny drań”, „Gdy mi Ciebie 
zabraknie”,  „Augustowskie noce”  i „Kapitań-
skie tango”. 

Zespół  na  scenie,  rozpoczyna  się występ, 
a we mnie  rosną emocje. Ale dlaczego? Będą 
motyle w brzuchu? Nie! To  intuicja  ostrzega! 
Znów  technika  pokazuje,  że  artyści,  talenty 
mogą być, ale ona, ta technika, też może dużo! 
Włączył się samowolnie telebim i razem z pio-
senką „Szukaj mnie” leci głos z filmu o Teatrze 
Tańca. Zaczynam czekać na kolejne techniczne 
niespodzianki. Niepotrzebnie! Wszystko  idzie 
świetnie. Piosenka „Zimny drań” wzbudza ogól-
ny zachwyt, a „Kapitańskie tango” śpiewamy 
wszyscy. 

A teraz w programie wiersz Adriany Wit-
kowskiej pt. „Zatańczyć”. Recytuje, oczywiście, 
Basia.  Ja  dedykuję  go wszystkim  stęsknio- 
nym:

Moje roztańczone życie
Nie wycina już hołubców
Pozwala jeszcze łaskawie
W kąciku pokoju
Desperacko
Na trzy-czwarte
Zatańczyć
Popłynąć
Zawirować
Roziskrzonym wspomnieniem
Tańcem
Popłynąć nadzieją
Że jeszcze
Że jeszcze
Na palcach
Zatańczę
Do końca
Zatańczę...

Marzycielska końcówka wiersza, ale nie roz-
tkliwiamy się! Na scenę już „wtargnął szał biało- 
-czarnych kropeczek” i wiecznie żywy Elvis P. 
czyli Teatr Tańca „Con Passione” z programem 
„Teraz albo nigdy” do utworów Elvisa Presleya. 
Ogrom emocji! Radość na scenie i na widowni! 
To się nazywa zabawa! 

Niestety,  zbliżamy  się  do  końca. Gratula-
cje  i życzenia  od pani  prezes Zofii Banaszak 
w imieniu Zarządu ZUTW. Ewa Kwaśniewicz 
przejmuje  prowadzenie  programu. Dziękuję 
gorąco prowadzącemu ich zespół Pawłowi Maty-
asikowi. Na końcu dodaje figlarnie, że „bez Pa-
wełka naszego nas by nie było, ale i bez nas nie 
byłoby takiego Pawełka”. Dziękuje Mirosławie 
Branickiej-Polarczyk , Aleksandrze Matusiak 
i Barbarze Konarskiej. 

Śpiewamy wszyscy „Zielona Góra sza la lala 
la” i głos zabiera Paweł Matyasik. Dziękuje ze-
społowi i… kolejna akcja sabotażowa telebimu. 
Bezprawnie włączył film! Wybryki techniki wy-
wołują ogromną wesołość. Choreograf przekrzy-
kuje maszynę,  dziękuje wszystkim.  I jeszcze 
Ewa Kwaśniewicz przekazuje  słowa podzięki 
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i pozdrowienia członkom Teatru Tańca, którzy 
już nie tańczą. Koniec. 

Ludzie tańczyli od początku dziejów. Motywy 
mieli  przeróżne,  ale  dziś  oglądaliśmy  taniec 
dla samej radości tańca. Ja na tym koncercie 
byłam, „miód i wino piłam” – chciałoby się do-
dać. Jednak, choć bez fetowania, zabawa była 
przednia. Jak w bajce. 

Informacje uzupełniające: 
W pierwszym  składzie  zespołu  tańczyli: 

Anna Badacz,  Zofia Biniewska-Dobrzyńska, 
Irena Furman, Ewa Kwaśniewicz, Anna Kwo-
lek, Wanda Maciejewska, Aleksandra Matu-
siak, Anna Mikołajczak, Bożenna Strączyńska, 

Genowefa Szklarz, Zofia Ślipek, Teresa Wilk 
i Stanisław Wilk. Przez te pięć lat skład zespołu 
się zmieniał. Dołączyli do niego Witold Hański, 
Teresa Kurowska, Katarzyna Kucharczyk, Gra-
żyna Bareła  i Grażyna Majewska. Z zespołu 
odeszła Aleksandra Matusiak, Anna Mikołaj-
czak, Anna Kwolek , Katarzyna Kucharczyk , 
Wanda Maciejewska i Stanisław Wilk.

Obecny  skład  zespołu  to:  Anna Badacz, 
Grażyna Bareła, Zofia Biniewska-Dobrzyńska, 
Irena Furman, Witold Hański, Teresa Kurow-
ska, Ewa Kwaśniewicz, Grażyna Majewska, 
Bożenna Strączyńska, Genowefa Szklarz, Zofia 
Ślipek i Teresa Wilk. 

Występy:

1.  06.2011 „Mamma Mia”.  
Przylep – zakończenie roku akademi-
ckiego

2.  23.07. 2011 „Mamma Mia”. 
Zielona Góra „Kawon” – imieniny Anny 

3. 07. 2011 „Mamma Mia”.  
Zittau – 17 Dni Miasta

4.  2012 „Mamma Mia”.  
Sulęcin – Dom Kultury

5.  2012 „Mamma Mia”.  
ZOK – Hydrozagadka

6.  2012 „Mamma Mia”.  
Sala Dębowa WiMBP

7.  18.12.2012 „Sinatra Forever”. 
Fiharmonia Zielonogórska

8.  24.11.2012 „Mamma Mia”.  
Szprotawski Dom Kultury

9.  11.03. 2013 „Mamma Mia”.  
Filharmonia Zielonogórska. Koncert 
na Dzień Kobiet

10.  06.12. 2013 „Sinatra Forever”.  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielo-
nej Górze. I Forum Lubuskich UTW

11.  13.05. 2014 „Teraz albo nigdy” 
E. Presley.  
Sala Dębowa WiMBP. XX-lecie  
Fotooko

12. 06.10. 2014 „Teraz albo nigdy” 
E. Presley.  
Urząd Marszałkowski. Inauguracja 
Tygodnia Seniora

13.  17.10.2014 „Teraz albo nigdy” 
E. Presley.  
Kożuchów Zamek

14.  11.03.2015 „Mamma Mia”. Ze Śpiew-
nikiem Uniwersyteckim.  
Zielona Góra, Dom Dziennego Pobytu

15.  12.03.2015 „Mamma Mia”. Ze Śpiew-
nikiem Uniwersyteckim.  
Zielona Góra, Dom Kombatanta

16.  16.04.2015 „Mamma Mia”. Ze Śpiew-
nikiem Uniwersyteckim.  
Zielona Góra, Związek Emerytów 
i Rencistów ZNP

Zespół od początku prowadzi Paweł Ma-
tyasik. Istnieje też druga grupa pod nazwą 
Teatr Tańca 50+, nieestradowa.
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Zofia Banaszak

Koncert  
„Akolada i przyjaciele”

Koncert, który odbył się 17 maja 2016 roku zgro-
madził w Sali Dębowej WiMBP tłumy. To jedno 
z wydarzeń w Zielonogórskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku, które wpisuje się w obchody 
jubileuszowe naszej uczelni. Radość, zabawa, ta-
niec, śpiew… W koncercie uczestniczyli: Zespół 
RETRO z Klubu Seniora przy Domu Kultury ze 

Świebodzina (prowadzenie: Aleksandra Matu-
siak), Zespół AKADEMIA ze Zbąszyneckiego 
UTW (prowadzenie: Ewa Prążyńska), Zespoły 
z ZUTW: AKOLADA (prowadzenie: Aleksandra 
Matusiak),  ŚPIEWNIK UNIWERSYTECKI 
(prowadzenie: Mirosława Branicka-Polarczyk 
i Stefania Kozak)  oraz Grupa Taneczna RA-
DOŚĆ TAŃCZENIA  (prowadzenie: Aleksan-
dra Matusiak). Miałam ogromną przyjemność 
prowadzić ten koncert. Jego pomysłodawczynią 
i realizatorką  była Ola Matusiak, wspoma-
gana  technicznie  przez  Stanisława Lewan- 
dowskiego.

gRuPA tANECZNA „RAdość tAńCZENIA”

ZESPół „REtRo”

„śPIEwNIK uNIwERSytECKI”

ZESPół „AKAdEMIA”

„AKolAdA”

RoZBAwIoNA PuBlICZNość

wSZyStKIE ZdJęCIA BolESłAw PolARCZyK
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na którym wystąpił nasz kabaret Monte Verde 
oraz  tancerze  z grup  „Hula Hop”  i „Radość 
Tańczenia”. A także piętro niżej na scenie kul-
towego klubu „Hybrydy”, gdzie pięknie zaśpie-
wali nasi soliści: Basia Ciorga-Kwiecień, Witold 
Stankiewicz i Ola Matusiak, a także brawuro-
wo wcieliła się w piłkarskich kibiców rozśpiewa-
na „AKOLADA”. Konkurencję mieliśmy sporą, 
bo w sumie na Juwenaliach wystąpiło ponad 
120  tzw.  „podmiotów wykonawczych”,  czyli: 
kabarety, teatry, tancerze, wokaliści, chóry…

I NIE PRZEPADLIŚMY w tym rozśpiewa-
nym  i roztańczonym  tłumie. Nas było widać. 
I słychać. A obie  sceny aż wibrowały  od  eks-
plozji zielonogórskich talentów. Co oczywiście 
dostrzegło jury i odpowiednio nagrodziło.
A teraz do rzeczy, czyli do nagród:
Grand Prix w kategorii poezji wywalczyła Bar-

bara Konarska  za utwór  „Pstrąg Franza 
Schuberta” – za wspaniałą wrażliwość słowa, 
rozmach porównań i błysk Poezji

Witold Stankiewicz  dostał wyróżnienie  za 
utwór „Burza” – za umiejętność wywoływania 
erotycznego dreszczyku.

danuta Kuleszyńska

9. JUWENALIA III WIEKU

Juwenalia  „zdobyte”! Wow! Po  raz kolejny 
wróciliśmy z Warszawy z nagrodami! Ra-

dość nasza jest tym większa, że w tym roku nie 
planowaliśmy wyjazdu na te ogólnopolskie (już 
dziewiąte) Juwenalia III Wieku. Na szczęście 
Fundacja AVE  (organizator) mocno  „suszyła 
głowę” naszej szefowej, że nie było wyjścia: Zo-
sia Banaszak podjęła jedynie słuszną decyzję: 
jedziemy! Decyzję podjętą na zaledwie tydzień 
przed rozpoczęciem imprezy!

Oj działo  się, działo w stolicy! Jak zwykle 
wyróżnialiśmy się spośród ponad 3-tysięczne-
go  „tłumu”. Nowiutkie  koszulki,  na  głowach 
zgrabne kapelusiki w trzech kolorach: żółtym, 
pomarańczowym i zielonym. A było nas „zale-
dwie” 49 osób! Ale byliśmy widoczni. Wszędzie. 
A i sam prezes Fundacji AVE kilka razy chwalił 
nas ze sceny: a to, że fajnie wyglądamy, a to, że 
nie zawiedliśmy, a to że swoich dopingujemy. 
Jednym słowem: ZAISTNIELIŚMY!  I to nie 
tylko dzięki kapelusikom.

Nasze  rozmaite  talenta  pokazaliśmy  na 
dwóch  scenach:  teatru Palladium  (samo  cen-
trum stolicy, ze sto metrów od Pałacu Kultury) 

gRuPA „hulA hoP”, fot. RoMAN CZARNECKI
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Bogumiła Hyla-Dąbek  została  reko-
mendowana do druku za prozę „Wy do 
matki nie jedziecie”.

Jadwiga Korcz-Dziadosz również reko-
mendowana do druku za prozę „Jak to 
drzewiej bywało…” – za osobistą historię 
opowiedzianą z dystansem, dosadnością 
i humorem. 
Prace  literackie  zostały wysłane  do 

oceny  dużo wcześniej,  na  Juwenaliach 
ogłoszono laureatów.
Grupa taneczna „Hula Hop”  – otrzy-
mała nagrodę specjalną za energetyzu-
jący taniec z obręczami (po raz pierwszy 
ta forma pojawiła się na Juwenaliach, 
co  oczywiście  dostrzegli  jurorzy  oraz 
prowadzący galę Bartek, który na włas-
nej skórze przekonał się, że z obręczą 
nie tak łatwo idzie się w tany ). Grupą 
kieruje Grażyna Wyczałkowska.

Kabaret Monte Verde, który na chyb-
cika  przygotował  króciutki  program 
„Perypetie  damsko-męskie”,  otrzymał 
II nagrodę.

Grupa wolalno-estradowa AKOLA-
DA  zdobyła III nagrodę za „sportowe” 
piosenki: „A ty się bracie nie denerwuj”, 
„Bo mój  chłopiec  piłkę  kopie”  oraz 
„Tajemnice Mundialu”. Grupą kieruje 
Aleksandra Matusiak. 

Aleksandra Matusiak    wyśpiewała 
III nagrodę,  wykonując  brawurowo 
utwór  „Rebeka”  z repertuaru  Ewy 
Demarczyk, oraz utwór „Mistrz i Mał-
gorzata.
BRAWO!  I tym  razem nie  zawiedli-

śmy. Sama atmosfera Juwenaliów była go-
rąca. Panowała wszechobecna życzliwość, 
grupy z różnych stron Polski integrowały 
się ze sobą. To było prawdziwe święto ra-
dości. I MŁODOŚCI!!! Tak, tak. Bo my, 
seniorzy pokazaliśmy, że nie metryka się 
liczy, a duch. A ten jest wiecznie młody. 
I tak trzymajmy!

PREZES ZofIA odBIERA dyPloM,  
fot. RoMAN gRoBARSKI

gRAżyNA wyCZAłKowSKA,  
fot. RoMAN gRoBARSKI

dANutA KulESZyńSKA Z JuRoREM, 
fot. RoMAN gRoBARSKI

JANKA SKRyNKowSKA I dANutA KulESZyń-
SKA, fot. RoMAN gRoBARSKI

dANutA KulESZyńSKA Z EugENIuSZEM  
CZERwIńSKIM, fot. RoMAN gRoBARSKI

dANutA KulESZyńSKA, MARIA KulE-
SZyńSKA-KoZAK I EugENuSZ CZERwIńSKI 
Z ZoSIą BANASZAK I Z dyPloMEM,  
fot. RoMAN gRoBARSKI

AlEKSANdRA MAtuSIAK,  
fot. RoMAN gRoBARSKI

SIoStRy KulESZyńSKIE,  
fot. RoMAN CZARNECKI
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„Historia jakich wiele”

O poezji i życiu 
z Witoldem Stankiewiczem 
rozmawia Alina Kruk

Alina Kruk: Kiedy przeczyta się cały tomik, 
wiersze  faktycznie  tworzą  historię  rozwoju 
uczuć mężczyzny od młodzieńczych uniesień po 
poszukiwania i  konsekwencje dojrzałego owocu 
męskiej miłości. Historia, jakich wiele? Myślę, 
że tak, ale niewielu mężczyzn odważyłoby się 
na takie subtelne i liryczne odsłonięcie swojej 
duszy.

– Witku, już na pierwszych spotkaniach OK-
SYMORONU spostrzegłam, że nie  odrywasz 
rąk  od klawiatury  swojego komputera  i cały 
czas  piszesz wiersze. Tak  jest  do  dzisiaj.  Po 
przeczytaniu Twojego tomiku zrozumiałam, że 
nie możesz tylu pięknych emocji dusić w sobie. 
Czy dlatego wszędzie chodzisz z komputerem, 
aby móc to co czujesz szybko  z siebie wyrzucić 
do pliku?

Witold Stankiewicz: To nie do końca tak, 
chodzę z laptopem, by móc „wrzucać” swoje my-
śli w pliki. Ja po prostu jestem pragmatyczny: 

pismo mam bardzo rozedrgane i niezbyt czytel-
ne, stąd zapisywanie w komputerze, a nie na 
kartkach papieru. Czasami po upływie pewnego 
czasu sam siebie nie mogę rozczytać. W kom-
puterze nie ma takiego problemu, a poprawki 
można nanosić bez zamazywania tego co już 
jest napisane. Istnieje wprawdzie ryzyko, że cały 
plik zniknie (zdarzyło mi się to kilka razy), ale 
i tak korzyści przewyższają negatywy.

A.K.: Mówisz o sobie: „piszę, bo coś w środku 
mi  każe  zapisywać myśli”. Wiersze wylatują 
spod Twojej  klawiatury  jak  spłoszone  ptaki 
zebrane na sejmikach. Wygląda to tak, jakbyś 
nosił w sobie  baloniki  nadmuchane Twoimi 
myślami i w dowolnej chwili wypuszczasz je na 
wolność,  dodmuchując nowe. Kiedy czujesz się 
lżejszy? Czy wtedy, gdy wiersze w ogóle wyfru-
wają do pliku czy wówczas, kiedy twój wiersz 
ktoś przeczyta?

W.S.: Niezłe pytanie. Po napisaniu tekstu 
(nie nazywam ich wierszami, bo to osądza 
dopiero czytelnik, czy nimi są) odczuwam na 
ogół pewną ulgę, że udało się przekazać to, co 
gdzieś w moim wnętrzu domagało się uwolnie-
nia, wypuszczenia z klatki. Najlepiej czuję się 
jednak wtedy, gdy ten – nazwijmy – nielot trafi  
do kogoś i zatrzepoce w nim myślami. To jest 
dopiero danie mu możliwości latania.

A.K.: Zacząłeś  swój  tomik  niewinnie  od 
wiersza  „jabłonie”,  o swoich młodzieńczych 
uniesieniach  i delikatności, wrażliwości  i od-
powiedzialności. Każda dziewczyna chciałaby, 
by jej pierwsze uniesienia miały taki fi nał (my-
ślę, że kwiat  jabłoni z okładki  jest doskonałą 
ilustracją  początku  twojego  liryzmu,  a owoc 
ilustruje jego już jakże dojrzałą formę). 

A.K.: Jakim byłeś chłopcem? Gdzie się wy-
chowywałeś, miałeś  rodzeństwo,  przyjaciół? 
Opowiedz  o swoim  dzieciństwie  i wczesnej 
młodości.

W.S.: Wychowałem się właściwie w centrum 
Zielonej Góry. Mieszkałem najpierw krótko 
na ul. Lipowej, gdzie, w zapale wsypywania 

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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piasku do otworu pokrywy kanału ściekowe-
go, zahamowałem cały ruch pojazdów  na ul. 
Dworcowej (zastanawiam się, czy można mnie 
nazwać przez to prekursorem ekologii), potem na 
ul. gen. Sikorskiego, gdzie pasjami oduczaliśmy 
rodaków wady charakterologicznej – chciwości 
poprzez podrzucanie na ulicy portfela na żyłce 
(nasze wysiłki przyniosły wprawdzie mizerny 
efekt, ale śmiechu było co niemiara). Pochodzę 
z rodziny wielodzietnej, mam troje starszego ro-
dzeństwa. W tej kamienicy, w której mieszkało 
tylko siedem rodzin, było dwadzieścioro dwoje 
dzieci i choć pochodziliśmy z rodzin o całkowi-
cie przeciwstawnych rodowodach, światopoglą-
dach, jakoś potrafiliśmy się dogadywać.

Już z rodzicami bywało w tej kwestii jednak 
różnie. Przyjaciółmi byli wtedy „ziomale” z na-
szego podwórka i tych najbliższych, wrogami 
na ogół ci z innych, nieco dalej położonych. Do 
szkoły podstawowej (nr VII) chodziłem tam, 
gdzie obecnie mieści się Rektorat Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Tak więc mogę powiedzieć, że 
przecierałem szlaki naukowcom, to nic, że często 
wiodły one do toalety, gdzie ukryłem się, kiedy 
to miejscowa gazeta napisała, iż młodociani 
chuligani przeciągnęli drut na alejce parkowej. 
O ten drut podarła sobie włoskie pończochy 
pewna pani. Kiedy przyszła do naszej szkoły, by 
ustalić sprawców tej zbrodni (widziała 
nas ukrytych za płotem) to, by nie zo-
stać zdekonspirowanym, poznawałem 
tajniki toalet przez całe sześć godzin 
lekcyjnych – tyle było w planie na ów 
dzień. Nie będę tu wspominał o innych, 
pomniejszych swoich grzeszkach. Jeden 
skończył się wizytą u dyrektora, który 
nosił takie samo nazwisko jak ja i może 
to mnie właśnie uratowało. Tak więc 
brak aureoli nad moja siwą już głową 
nie jest zapewne przypadkowy.

Potem było Technikum Elektryczne na 
ul. Staszica, do którego z domu miałem 
niezły kawałek do przejścia. Chodząc 

przez plac Matejki zakochałem się wprost do 
szaleństwa w ślicznej ekspedientce z piekarni, 
która mieściła w owym czasie się na rogu ul. 
Kupieckiej i tegoż placu. Ta pierwsza miłość 
była krystalicznie platoniczna w każdym tego 
słowa znaczeniu. Ograniczała się do wymie-
niania uśmiechów przez dzieląca nas szybę 
sklepową (nie zawsze umytą), raz dziennie i to – 
o zgrozo – tylko w dni robocze, kiedy to szedłem 
do szkoły. W drodze powrotnej „moja Julia” 
widywała już tylko moje plecy – o ile w ogóle 
patrzyła. Ja nie odważałem się oglądać, by nie 
wpaść pod samochód. Ale do dziś pamiętam ją 
i moje szczere uczucie do niej.

To nic, że potem okazała się puszczalską. 
Wtedy nie miało to znaczenia. Zapewniam – 
kochałem ją chyba bardziej niż Szekspirowski 
Romeo Julię. Nikt tego jednak nie uwiecznił  tak 
pięknie, jeśli chodzi o mnie – jak pech, to pech. 
Prawdopodobnie to także przyczyniło się w jakiś 
sposób do mojej późniejszej podświadomej chęci 
naprawienia tego karygodnego błędu.

A.K. W tomiku pokazujesz męską odpowie-
dzialność za miłość, na którą się czeka i tęsk-
notę za tą jedyną, jak w wierszach „Gniazdo”, 
„Gdzie jesteś ”, „A jeśli nawet”. Czy nostalgie, 
cierpienia,  wzruszenia  pokazane w dalszej 
części  tomiku  spowodował  ktoś  realny,  czy 

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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inspirowało Cię  coś  innego  do  takiej  liryki. 
Powiedz co wpłynęło na  romantyczny odcinek 
Twojej  twórczości.

W.S.: Odpowiem może tak – choć nie wszyst-
kie teksty odnoszą się do rzeczywistych zdarzeń 
dotyczących mnie osobiście, to wszystkie są wy-
nikiem zdarzeń, które są lub mogą być realne 
i dotyczyć każdego z nas.

A.K. No dobrze. Nie będę Cię namawiała na 
pozaliterackie zwierzenia. Przeczytaj więc kil-
ka wierszy z tomiku, w których pokazujesz jaka  
ta Ona ma być, na jaką Oną czekasz, a może 
już  znalazłeś. Czy  były  takie  doświadczenia 
poszukiwań  tej  jedynej,  którymi mógłbyś  się 
z nami podzielić?

W.S.: Temat jest z natury rzeczy bardzo, 
bardzo delikatny, no i dżentelmeni raczej o tym 
nie rozmawiają w szerszym gronie.

A.K.: No tak, ale pokazujesz nam w tomiku, 
że znalazła się ta, dla której pisałeś erotyki i że  
szczęście nie trwa wiecznie.

W.S. Każdy ma chyba w swoim życiu takiego 
kogoś, kto był  lub jest jedyny w swoim rodzaju. 
A może się mylę?! Napisałem taki tekst: „Nikt, 
tylko ty” jako męską odpowiedź na piosenkę 
Hanki Ordonówny o tym samym tytule. Brzmi 
tak:

Nikt, tylko Ty

Noc taka jasna! Nie chcą nadejść sny.
Patrzę na gwiezdne, bezkresne przestrzenie.
Myślą wstecz sięgam i... wiem dziś, że Ty
byłaś i będziesz jedynym pragnieniem.
Znałem też inne. Pięć? A może trzy?
Kim były? Nie chcę! Nie pamiętam tego.
Naprawdę się liczyłaś Ty, jedynie Ty,
bo w nich szukałem sobowtóra Twego.

Wiesz,  wracam często w czas, gdy kwitły 
bzy,
my szliśmy razem, objęci, przed siebie…
Dziś idę sam już szepcząc, że nikt, jedna Ty,
że sensu nie ma to życie bez Ciebie.
Wreszcie pojąłem, co myślałaś, gdy
„kocham” usłyszeć chciałaś znów i znów.
Teraz rozumiem, że nikt, tylko Ty
u mego boku byłaś dla tych słów.
Trudno! Za późno jest już na to, by
Ponownie razem byli tamci dwoje.
Dzisiejsza Ty, to już nie tamta Ty.
Czas nie stał w miejscu. Zrobił swoje!

A.K.: Zanim wrócimy do dla mnie najsympa-
tyczniejszej części Twojego tomiku – cudownie 
ciepłej  niezwykle  delikatnej  erotyki,  powiedz 
kiedy zacząłeś pisać.

W.S.: Pierwszy tekst, jaki napisałem, powstał 
w czasie, gdy rozpadało się moje małżeństwo. 
Musiałem wtedy jakoś wyrazić to co się we 
mnie wprost gotowało. Przedtem nie zdawałem 
sobie nawet sprawy, że kiedykolwiek, cokolwiek 
napiszę.

W szkole nie lubiłem polskiego, bo nie cier-
piałem tych wszystkich kłód rzucanych pod nogi 
przez  ortografi ę. Dostawałem wtedy  zawsze 
dwie  oceny:  jedną  za  treść  – na  ogół  bardzo 
dobrą, drugą za ową ortografi ę. Pominę może 
jakie były na ogół. Dzisiaj to bym się tłumaczył 
prosto – dysortografi a, ale wtedy nie było takich 
cwanych wymówek.  Kiedy zacząłem pisać? Gdy BARBARA KoNARSKA, wItold StANKIEwICZ I AlINA KRuK, 
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świat zawalił mi się na głowę. Jedni w takich 
sytuacjach  pija, biją, inni staczają się na dno, 
a ja napisałem tekst, który wyrażał ból i moje 
uczucia. Pod moją nieobecność była partnerka 
życiowa znalazła ten tekst i kiedy wróciłem do 
domu, skomentowała tymi słowy: ładne wiersze 
piszesz, po czym trzasnęła drzwiami i poszła 
do mamusi. Swoją drogą, to chyba powinienem 
być jej wdzięczny za to zachowanie, bo gdybym 
trwał w tym związku dłużej pewnie już dawno 
miałbym wylew albo zawał lub skończył w jakiś 
bardzo nieciekawy  sposób,  a nasze  spotkanie 
odbywałoby  się w murach  zakładu  peniten-
cjarnego.

A.K.: Dziękuję, że trochę się nam zwierzyłeś 
poza wierszami,  ale  lepiej  przejdźmy na bar-
dziej neutralny grunt. Powiedz, jaką tematyką 
zajmujesz się najchętniej? (Zajrzałam Ci przez 
ramię do Twojego komputera i wiem, że są tam  
także wiersze humorystyczne,  a także  pełne 
zadumy nad światem, przyrodą...). Jak to jest 
z Twoimi  tematycznymi  priorytetami?  Czy 
masz jakiś ulubiony styl, czy lubisz rymować?

W.S.: Ja bardzo lubię żartować, śmiać się, 
bawić, tj. cieszyć życiem, co nie oznacza, że je-
stem lekkoduchem. Napisałem mnóstwo fraszek, 
jak również tekstów poważnych, ale nie chciałem 
umieszczać ich akurat w tym tomiku, bo nie 
byłby – historią taką jak inne.

Co do kwestii rymowania. Nie pociąga mnie 
jakoś wiersz biały, aczkolwiek nie oznacza  to 
wcale,  iż  jestem  jego  przeciwnikiem.  Lubię 
rymować, bo teksty tak pisane potrafi ą płynąć 
w duszę  niczym miód  na  rany.  To  taki mój 
mały bzik po prostu. Kto wie, może wkrótce biel 
stanie się moim ulubionym kolorem i sfi ksuję 
z kolei  na jej tle. Wszak mężczyzna zmiennym 
jest, albowiem w połowie składa się z pierwiast-
ka żeńskiego. Czyż nie?

A.K.: Miałam na myśli  także  trochę  za-
uważonych w twoich wierszach wykropkowa-
nych wulgaryzmów, ale to nie dotyczy tomiku 
„Historia  jakich wiele”,  który  jest  delikatny. 

Jego zmysłowością warto się podzielić z kimś 
bliskim. Myślę, że jest w stanie lepiej rozbudzić 
zmysły niż schematyczne treści powieści miłos-
nych, czy erotycznych.   Powiedz, czyja poezja 
zrobiła na Tobie największe wrażenie

W.S.: Zdecydowanie tak, angielskiego  poety – 
Thomasa Hardy’ego. Jego tomik w tłumaczeniu 
Barańczaka powalił mnie wprost  na kolana. 
Omawialiśmy go kiedyś na spotkaniu w ramach 
Oksymoronu. Po raz pierwszy miałem do czynie-
nia z kimś, kto w tak prosty, przystępny sposób 
potrafi ł pisać o sprawach tak ważkich. Czynił 
to tak, że – moim skromnym zdaniem – tylko 
czoła chylić. Uwielbiam też: Jasnorzewską-
Pawlikowską, Wysockiego, Leśmiana. Tuwima, 
Broniewskiego i wielu, wielu innych, którzy nie 
silili się na robienie z czytelnika specjalisty od 
deszyfracji.

A.K.: Teraz czas na erotyki. 

Dotyk

Najpierw leciutko ciepłem zrosi
aksamit nagiej i stęsknionej skóry,
rozbudzi zmysły, ze snów wydobędzie
istotę twojej kobiecej natury.
Napoi ciało przyjemności dreszczem
i jak wiosenna powódź wzbiera.
Tamę rozsądku zburzy jeszcze,
by zalać wszystko tu i teraz!
Wypełni wnętrze tak, jak dźwięk
drżącą, narastającą  frazą,
by jej zwieńczeniem był cichy jęk,
gdy cała stajesz się ekstazą.
Wystrzeli niczym gejzer w górę
sięgając  zapomnienia szczytów,
zmieni  się w błogostanu chmurę,
byś opaść mogła z krawędzi niebytu.

ANNA tylKowSKA „oN I oNA”
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A.K.: Czy ważne są dla Ciebie wieczory au-
torskie z innymi poetami i czy Cię inspirują?

W.S.: Zdecydowanie tak, ponieważ mogę 
porozmawiać, zadać pytanie, zobaczyć reakcję 
człowieka, zrozumieć go bardziej, zbliżyć się 
poniekąd do niego, skonfrontować wyobrażenie 
z rzeczywistością, a przy okazji poczuć sympatię 

lub nie. Może nie jestem w ten sposób obiektyw-
ny, ale konia z rzędem temu, kto jest nim zawsze 
i wszędzie.

A.K.: Jak się czuje poeta Witek, kiedy Ona 
odchodzi:

W.S.: No tak, jak starałem się to wyrazić 
m.in. w tekstach:

Od Redakcji: Promocja tomiku „historia jakich 
wiele” odbyła się w Klubie literackim „oksy-
moron” 3 lutego 2016 roku.

Mogę!

Jak przebiśniegi w przedwiośnie
i jak skowronek o świcie,
tak bezzasadnie radośnie
swój tryumf obwieszcza życie.

Jeśli więc one, tak kruche,
pokonać mogą trwogę,
przetrwawszy chłód i ciemności,
to i ja również mogę.

A.K.: Jak to dobrze, że zwyciężyłeś, że jesteś 
i piszesz  takie  piękne wiersze.  Czy myślisz 
o pisaniu wierszy,  które  dotykają  rzeczywi-
stości,  uczestniczących w życiu  społecznym, 
politycznym?

W.S.: Ja nie tylko o tym myślę, ale napi-
sałem ich całe mnóstwo. Jestem człowiekiem 
impulsywnym i żywo reaguje na to co się dzieje 
wokół mnie. Poprzez słowa, teksty mogę jedynie 
wyrażać swój stosunek do otaczającej mnie rze-
czywistości. Pewnie mógłbym czasami stracić 
nerwy i komuś przylać dosłownie, ale co wtedy 
udowodniłbym? Tylko to, że jestem silniejszy 
fizycznie, a nie to, że mam rację. Poprzez ostre 
słowa staram się po prostu wywoływać u innych 

procesy myślowe na zadany temat. Nie muszą 
się ze mną zgadzać, ale uruchamiając szare 
komórki pobudzają je do pracy i, kto wie, być 
może głębszej refleksji. A to już byłby jakiś mały 
sukces.

A.K.: Dziękuję  za  spotkanie  i powiem Ci 
w sekrecie, że Twój tomik zastąpi niejednemu 
czytelnikowi  wzruszenia i drżenia serca takie, 
jakich już może przestał się spodziewać.

fot. KRyStyNA NAwRoCKA



49OksymoronkiINSPIRACJE  /

Barbara Konarska

W klimacie małej ojczy-
zny – spotkanie autorskie 

z Markiem Jurgońskim, autorem 
„Mniejszej epopei”

Otrzymałam informację, że Marek Jurgoński, 
autor „Mniejszej epopei”, jest otwarty na propo-
zycje spotkań autorskich. Książki nie czytałam, 
ale  od  czego  jest  Internet… Okazało  się,  że 
pan Jurgoński nie hołduje  zwyczajom współ-
czesnych twórców, tzn. jest szczątkowo obecny 
„w chmurze”,  a to  za  sprawą mieszkającej 
w Berlinie krewnej, która w październiku 2015 
roku stworzyła stronę poety. Są na niej zdjęcia 
okładki poematu i jej autora, notka biografi cz-
na, informacja o nagrodzie za najlepszy debiut 
literacki  w konkursie  Lubuskie Wawrzyny 
2014 oraz kilka cytatów z książki. Ich lektura 
wprost mnie zelektryzowała. Zapraszamy! Czy 
się zgodzi?

Zadzwoniłam. W odpowiedzi na propozycję 
spotkania w Oksymoronie usłyszałam uśmiech 
w głosie.  16 marca  o godzinie  16-tej  oczeki-
waliśmy na Nieznajomego w Sali Klubowej. 
Byłam  już  po  lekturze  ofi arowanej mi  przez 
pana Marka  książki,  przeczytałam  słowo 
wstępne pióra profesor dr hab. Małgorzaty Mi-
kołajczak, gdzie m.in. napisała: „Jego opowieść 
zdecydowanie wykracza poza kronikarski zapis 
i niesie w sobie silniejszy potencjał, oparty na 
sile oddziaływania poetyckiego przekazu – na 
historii  przenikniętej  nutą  humoru  i ciepła, 
która swój kształt zawdzięcza jednej z najbar-
dziej  znanych  literackich  tradycji”. Wszystko 
to nie przygotowało mnie jednak do spotkania 
z CZŁOWIEKIEM.

Przyszedł bardzo sympatyczny pan w towa-
rzystwie  brata,  którego  początkowo wzięłam 
za  oczekiwanego  gościa.  Swobodny w nawią-
zywaniu  kontaktów,  uśmiechnięty, w ładny 

sposób pewny swojej wartości. Grupa członków 
„Oksymoronu”,  jak  zawsze nastawiona  przy-
jaźnie,  z ciekawością  słuchała naszej  rozmo-
wy. Uczestnicy spotkania włączali się do niej 
spontanicznie  i stało  się  tak,  jakbyśmy  byli 
znajomymi od dawna. 

Usłyszeliśmy, że nasz gość uczy angielskiego, 
który to język przyswoił na tyle, że swobodnie 
czyta Szekspira w oryginale, że jest mistrzem 
limeryków (czytał niektóre i spadaliśmy z krze-
seł ze śmiechu), a „Mniejszą epopeję” napisał 
w krótkim czasie, jakby była gotowa w głowie 
i tylko domagała się przelania na papier. W sen-
sie wydawniczym był to debiut, choć twórczość 
literacka jest stałym komponentem życia auto-
ra. Nagradzane w różnych konkursach wiersze 
publikowane  były w tomikach  pokonkurso-
wych

W „Mniejszej  epopei” wracamy  pamięcią 
do  lat minionych.  Znamy  to  z własnych  do-
świadczeń – wspomnienia stanowią dużą część 
tekstów pisanych przez  seniorów. Zapytałam 
o prawdę historyczną wątków przedstawionych 
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w książce, powodowana ciekawością losów na-
szej wspólnej małej ojczyzny na przełomie lat 
50. i 60. ubiegłego wieku, kiedy jeszcze tu nie 
mieszkałam. Okazało  się,  że  poemat Marka 
Jurgońskiego łączy wspomnienia chłopca, wów-
czas  dziewięcio-  dziesięciolatka,  z późniejszą 
wiedzą  o wydarzeniach  zielonogórskich  oraz 
fikcją literacką, która zmienia ogląd świata z lo-
kalnego na bardziej uniwersalny, wypływający 
ze znajomości losów Polaków. Na kanwie wspo-
mnień z lat dziecięcych, przywołanych zza mgieł 
tęsknoty, powstało znakomite dzieło literackie. 
Wielką przyjemnością tego spotkania było słu-
chanie fragmentów książki, pisanej cudownym 

Marek Jurgoński - urodzony w 1953 
roku w Zielonej górze. fan swojego 
miasta. Zawód – nauczyciel. lau-
reat około dwudziestu konkursów 
literackich. Związany ze sportem, 
zwolennik aktywności fizycznej. gra 
na gitarze i skrzypcach. „Mniejsza 
epopeja” została nagrodzona lau-
rem za najlepszy debiut literacki w 
konkursie lubuskie wawrzyny 2014.

trzynastozgłoskowcem na wzór  arcypoematu 
Adama Mickiewicza.

Przywołaj więc tu wszystkich, którzy w domu byli,  
zmruż oczy, a na pewno zjawią się po chwili, 
nie przynaglaj nikogo, niech w twojej pamięci 
wszystko własnym rozpędem wolno się rozkręci, 
a ty obserwuj wszechświat, co na twojej dłoni 
zza mgieł twojej tęsknoty w końcu się wyłoni.

Miasto nazwane tu Zielenią,  jest bez wąt-
pienia naszą i autora małą ojczyzną – Zieloną 
Górą. Zielonogórzanin z radością zanurzy się 
w ten klimat, czytając choćby opis Palmiarni

Niby ogromna beczka, pół w ziemię wkopana, 
w której świeżego wina musująca piana 
wre i kipi młodością, stało Winne Wzgórze, 
górujące nad miastem, jakby jego stróżem 
czuło się powołane. Wokół ulic wstęgi 
otaczały je tak jak słojów ciasne kręgi 
rdzeń drzewa otaczają. Akwarium powietrzne, 
w którym wśród palm i agaw trwało lato wieczne, 
stało na szczycie wzgórza jak namiot z kryształu, 
skrzący się w słońcu blaskiem świetlnego chorału,
co na swych srebrnych trąbkach hejnał miastu śpiewał (…)

Jest w książce warstwa nostalgiczna,  ale 
i wyraźny znak złego czasu, jak historia Ada-
ma, wuja Kubeczka  czy  dramatyczna  próba 
obrony Domu Katolickiego, który tu nazwany 
jest Wieczernikiem. W obawie przed nadmia-
rem patosu pojawiają się kontrastowe obrazki, 
jak np. opowieść o landrynkach: 

(…)  Ich ssanie w kwadransach się liczy,/ 
jakby język odwijał wstęgę kolorową,/ 
zieloną lub czerwoną, żółtą lub różową,/ 
biała się także zdarza, lecz ona nieczęsta,/ 
migdałowo – matowo – mleczna, w barwie 
gęsta (…) 

Czytając  to  znów poczułam 
ulubiony  smak  tej  białej, mig-
dałowej…

Autor  sprawił nam dużo sa-
tysfakcji  literackiej  z poznania 
tak interesującej książki, której 
egzemplarze trafiły do naszych 
domowych biblioteczek. 

Dziękujemy!
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Alicja Błażyńska

Barbara (niesyta) 
Tuż po świętach wielkanocnych ujrzał światło 
dzienne  nowy  tomik  poetycki. Autorką  tego 
interesującego  zbioru  erotyków  i wierszy mi-
łosnych o wielce intrygującym tytule „Niesyta 
czasu”  jest  Barbara  Konarska.  Natomiast 
wydawcą publikacji – moja ulubiona Winnica. 

W niespełna trzy tygodnie po „zejściu z ma-
szyn”, 23 kwietnia 2016 r. odbyła się pre-promo-
cja książki w wilkanowskim Ogrodzie Sztuk. 
Pomysłodawcą  i animatorem  spotkania  był 
Eugeniusz Kurzawa – prezes zielonogórskiego 
oddziału Związku Literatów Polskich i zarazem 
gospodarz posiadłości, która często przyjmuje 
w swoich progach miłośników sztuk wszelkich. 
Domek – altanka posadowiony w środku orygi-
nalnego ogrodu wypełnili przyjaciele i znajomi 
kibicujący poetyckiej ekspresji Barbary Konar-
skiej. Autorce towarzyszył małżonek. Towarzy-
stwo męża zazwyczaj szczególnego zdziwienia 
nie budzi, w tym jednak przypadku ważne było 
z uwagi na umieszczenie jednego z wierszy Jó-
zefa Konarskiego w rzeczonym tomiku. Pogoda 
na  zewnątrz  nie  sprzyjała  spacerom wśród 
panoszącej się już wszędzie zieleni, usiedliśmy 
zatem pod dachem grzejąc się ciepłem idącym 
z kominka  i winem,  smakując  przygotowane 
potrawy  i rozmawiając  na wszelkie możliwe 
tematy z poezją włącznie. Początkowo nie było 
łatwo moderatorowi spotkania przebić się przez 
ciastka,  łyżeczki,  talerzyki  i świeże  śmiechy. 
Zanim udało mu się dotrzeć do jądra dyskusji, 
musiał dyscyplinować nas kilka razy. Ale kiedy 
już towarzystwo skupiło swoją uwagę, wieczór 
stał  się gęsty od poetyckich  interpretacji wy-
branych wierszy.

Zanim jednak to nastąpiło, Eugeniusz Ku-
rzawa pochwalił zawartość tomiku, Mirka Szott 
dokonała wnikliwej analizy wierszy, które się 

w nim  znalazły. A niżej  podpisana dorzuciła 
parę słów o pracy nad opracowaniem graficznym 
książki. A potem, potem… pojawiły się pytania 
do autorki, która z dzielną miną, pozornie sil-
nym głosem i bardzo słabym ciałem próbowała 
sprostać  spontaniczności  i zachwytom przy-
byłych. W trakcie dyskusji najczęściej powta-
rzanym okazało się słowo „dlaczego”. Dlaczego 
miłość, dlaczego teraz, dlaczego pozwoliła sobie 
na taką szczerość? W głosach pytających zdało 
się słyszeć nie tylko ciekawość i podziw, ale tak-
że ton życzliwej zazdrości. Dlaczego, dlaczego, 

BARBARA KoNARSKA Z MężEM JóZEfEM, 
fot. AlICJA BłAżyńSKA

fot. AlICJA BłAżyńSKA
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dlaczego – brzmiało i odbijało się od ścian, które 
tylu poetów już słyszały. A dlaczego nie?

Potem  pojawiły  się  recytacje wybranych 
sonetów. Najmocniej utkwił mi głos Józefa Ko-
narskiego czytającego swój wiersz. Chropowaty, 
szary ton pozbawiony nadmiernej interpretacji. 
Może dlatego, że była w tym szczerość i brak 
jakiejkolwiek kokieterii, odebrałam go podobnie 
jak słyszanych niegdyś w radiu Broniewskiego 
czy Gałczyńskiego.

Wieczór,  zakończył  się nagle,  jeszcze  przy 
zachodzących promieniach słońca i zawilgocony 
lekkimi kroplami deszczu. Kilka osób wstało, 
zrobiło się małe zamieszanie i wszyscy zaczęli 

się zbierać. Nie umieliśmy chyba sprostać sma-
kowi wierszy. Może  były  zbyt  odważne,  zbyt 
intymne, może zabarwione smakiem już zapo-
mnianym. Taką poezję chyba najlepiej przeży-
wa się w domu przed  lustrem, gdzie możemy 
dotknąć marzeń  niespełnionych. Nie wiem? 
Miałam uczucie niedosytu.

W trakcie spotkania Autorkę wspierali człon-
kowie  klubu Oksymoron  z zielonogórskiego 
UTW. Uczestniczyły w nim także osoby kibi-
cujące Barbarze Konarskiej. Była wspomniana 
wyżej Mirosława Szott, byli Anna i Wojciech S. 
oraz Alicja i Ryszard B. No i oczywiście gospo-
darz – poeta Eugeniusz K.

Adriana Witkowska

Dedykacja miłości

Kolejne nasze, bardzo wyczekiwane w „Ok-
symoronie” spotkanie u poety Eugeniusza 

Kurzawy już przeszło do historii. Odbyło się ono 
23 kwietnia 2016 roku za sprawą nowego tomi-
ku wierszy Barbary Konarskiej  pt.  „Niesyta 
czasu”. W Ogrodzie Sztuk na nasze powitanie 
zakwitły  nawet magnolie,  tworząc  – mimo 
zimna –  ciepłą atmosferę,  a palące  się  drew-
no w kominku  rozgrzało  do  reszty. To  ciepło 
zresztą emanowało od wszystkich tu zebranych 
gości w kierunku Barbary. Ta „niesytość czasu” 
to 24 wiersze, a wszystkie z tematem miłości 

w tle. Jest to wynik przemyśleń Barbary nad 
zawiłościami tego, jak powiedziała, najważniej-
szego uczucia w życiu człowieka. 

Wisława Szymborska w odczycie noblowskim 
mówiła: Poeta również, jeśli jest prawdziwym 
poetą, musi ciągle powtarzać sobie „nie wiem”. 
Każdym utworem próbuje na to odpowiedzieć. 
W wierszach Barbara odpowiada – jaka może 
być miłość. Odpowiada językiem swojej wyob-
raźni,  używając  na  zmianę  szekspirowskiej 
formy wiersza – sonetu oraz tzw. wiersza bia-
łego. Pisze:

BASIA KoNARSKA, fot. RySZARd hElwIg
•
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Każdy wiersz to kwintesencja postaw ludz-
kich. Kilka wierszy, przeczytanych przez poet-
kę, zebrani odbierali poprzez pryzmat naszych 
wyobrażeń o miłości uzupełnionych dojrzałoś-
cią poetki do pewnych uogólnień. 

Ciekawe  i znaczące, w oczach wszystkich 
zebranych  gości,  było umieszczenie  – na we-
wnętrznej  stronie  okładki  –  wiersza męża 
Barbary, Józefa Konarskiego, przyjętego bardzo 
przychylnie  przez  gości.  Poetka,  reasumując 
swoje wystąpienie, wyraziła głęboką wdzięcz-
ność wszystkim osobom współpracującym z nią 
przy wydaniu tomiku za wielkie serce i ogrom 
pracy  jaką wykonali. Mówiła,  iż  spotkała się 
z niespotykaną wręcz  życzliwością  osób przy 
jego redakcji. Szczególnie dziękowała Eugeniu-
szowi Kurzawie  i przemiłym paniom, uczest-
niczkom naszego spotkania: Alicji Błażyńskiej, 
współpracującej  z „Inspiracjami”,  autorce 
społecznie wykonanego  projektu  okładki  do 
almanachu ZUTW  „Pejzaże  życia”,  a teraz  – 
przepięknego pomysłu  edytorskiego  „Niesytej 
czasu”  oraz Annie  Strzyżewskiej  z Oficyny 
Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
która dopieściła tomik do wydania. Ta ogrom-
na  życzliwość  pozwala wierzyć,  że  ludzie  są 
w gruncie rzeczy dobrzy – powiedziała Barbara. 

PS. A swoją drogą wino u poety smakowało 
tak dobrze, jak wiersze Barbary...

Od Redakcji: 31 maja br. w Klubie Pro Libris im. 
Andrzeja K. Waśkiewicza odbył się wieczór autorski 
Barbary Konarskiej, połączony z promocją tomiku 
wierszy „Niesyta czasu” oraz zbioru opowiadań „Czy 
życie musi boleć?”. Spotkanie prowadziła Mirosława 
Szott , a wiersze poetki śpiewał Bogdan Jan Springer.

kto podejmie wędrówkę do drugiego człowieka? 
czyja twarz się rozjaśni na widok innego?
kto będzie tak zuchwały i wyzwoli 
autentyczność?

RySZARd hElwIg, BASIA KoNARSKA, hAlINA BohutA-StąPEl, 
fot. JóZEf KoNARSKI

MIRKA SZott I BASIA KoNARSKA, fot. JóZEf KoNARSKI

BgdAN J. SPRINgER I BASIA KoNARSKA, 
fot. KRyStyNA fIlMANowICZ

fot. RySZARd hElwIg
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ścieżki codzienności

18 maja  br.  uczestniczyłam w wieczorze  au-
torskim nowo wydanego  tomiku pt. Ścieżki 
codzienności Zofii Tumielewicz. Tomik poe-
zji wydano nakładem Stowarzyszenia Jeszcze 
Żywych Poetów. 

Licznie zgromadzeni goście, wśród których 
nie zabrakło również najbliższych osób z rodzi-
ny Zosi, jej córek Iwony i Barbary, jej bliskich 
krewnych oraz koleżanek  i kolegów po piórze 
spowodowały,  że  nasz Oksymoronowy Klub 
wypełnił się po brzegi. O wiosenną dekorację 
stołów pełnych majowej  kaliny w ikebanach 
zadbała Marzenka Tomczak,  nasza klubowa 
utalentowana plastyczka.

Zosia  Tumielewicz  urodziła  się w 1941r. 
w Dubnie na Kresach. Z zawodu jest biologiem 
i farmaceutką. Odkąd przeszła na emeryturę po 
pracowitym życiu zawodowym, stała się bardzo 
aktywną uczestniczką  zajęć Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Moim zdaniem, 
gdyby ogłoszono plebiscyt na najbardziej aktyw-
nego członka ZUTW, z pewnością do tego lauru 
pretendowałaby Zosia Tumielewicz.

Realizuje się ona w UTW jako malarka w ze-
spole plastycznym Kontrapost, czynnie uczest-
niczy w zajęciach zespołu Śpiewnik Uniwersyte-
cki, ćwiczy umysł ucząc się języka francuskiego, 
a ciało usprawnia poprzez gimnastykę Tai chi 
i biorąc udział w zajęciach Tenisa stołowego. 
Jednak,  jak sama twierdzi, najbliższą jej for-
mą, która potrafi realizować ją osobiście – jest 
poezja. Debiutowała  tomikiem  „Babie  lato” 
w 2008  roku, w 2012 wydała  tomik wierszy 
o charakterze  religijnym  „W Tobie nadzieja”; 
„Ścieżki codzienności” to jej trzeci tomik. 

Spotkanie  z poetką poprowadziła Barbara 
Konarska, a wiersze z tomiku jakże wspaniale 
wybrzmiały w interpretacji aktorki Małgorzaty 
Wower, skądinąd siostrzenicy Zosi.

wSZyStKIE ZdJęCIA EwA KwAśNIEwICZ

ZofIA tuMIElEwICZ I BARBARA KoNARSKA MAłgoRZAtA wowER
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Oprawę muzyczną dodała Barbara Anielska-
Bartusz ze Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poe-
tów, śpiewając i akompaniując sobie na gitarze 
m. in. piosenkę do słów K.K. Baczyńskiego ale 
także My Cyganie Don Wasyla, która udzie-
liła  się wszystkim zebranym wspólnym śpie-
wem.

Tomik  Zosi  opatrzyła  słowem na  okładce 
Halina Bohuta-Stąpel. Napisała,  że wiersze 
z tomiku mają dużo wspólnego  z metaforyką 
wypracowaną przez awangardę romantyczną. 
Choć jest w nich wiele nostalgii, to przebija się 
pogoda ducha, wynikająca z nastawienia poet-
ki do świata, którego piękno potrafi  dostrzec, 
a przemijanie  potrafi   zaakceptować  i przyjąć 
z uśmiechem Giocondy.

W trakcie spotkania Zosia dzieliła się z słu-
chaczami epizodami ze swojego życia. Mówiła 
też  o wątku  związanym  z cygańską  poetką 
Papuszą; jak się okazało w jej tomiku można 
znaleźć wiersze  poświęcone  tej  grupie  etni-
cznej. 

Wsłuchując się w to co mówi o sobie, rodzi-
nie, o ludziach i przyrodzie, która ją szczegól-
nie  inspiruje,  stanowiąc  bodaj  najważniejszą 
podnietę do przeżywanych zauroczeń światem, 
dostrzegłam w mojej oksymoronowej koleżance 
niezwykle wrażliwą,  pełną miłości  do  ludzi 
i świata osobę.

Zosiu  droga,  układaj  swe  pieśni,  układaj 
wiersze! Kto wylewa z serca tyle pozytywnych 
uczuć, kto z taką miłością jak Ty niesie to serce 
na dłoni skierowanej w stronę ludzi, z pewnoś-
cią zasługuje na miano poety.

Z serdecznością – Halina Sędzińska 

Zofi a Tumielewicz

Radość życia

jak mam wyśpiewać pieśń co pierś mą 
rozpiera
opisać kroplę wody w płatku róży
jasne promyki słońca co pogodę wróżą

siądę nad potokiem
woda mi podpowie
zaszemrze zaszumi poukłada w głowie
stary dąb pochyli srebrzystą koronę
wskaże prostą drogę jasną życia stronę
i zadzwoni głośno lila dzwonek leśny
w jego takt ułożę radosne me pieśni 

BARBARA ANIElSKA-BARtuSZ

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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Alicja Błażyńska

Zanim przeczytam
Obrodziło latoś tomikami wierszy. W pierwszej 
dekadzie czerwca Ewa Kwaśniewicz promowała 
swoją najnowszą książkę z poezjami w „Czarnej 
Kafce”, uroczej kawiarence, schowanej w plą-
taninie ulic  okołoratuszowych. Na  spotkanie 
z poetką  stawiła  się  liczna  grupa  znajomych 
i sympatyków Jej pisania. Do całkiem okaza-
łej salki na piętrze wdrapało się kilkadziesiąt 
osób – niemało jak na zanikające zamiłowanie 
do czytania książek, a już wierszy w szczegól-
ności. Napisałam wdrapało się, gdyż niektórym 
naprawdę trudno było zaliczyć tych kilkanaście 
schodów. Widziałam panią  o dwóch  kulach, 
która pomimo kłopotów, z uśmiechem na twa-
rzy pokonała to wyzwanie. Okazuje się więc, 
że dla przyjaciół można wspiąć się wyżej, niż 
logika nakazuje. Tu docieram do sedna moich 
przydługich wstępów. Otóż,  choć  bohaterem 
spotkania miał być nowy tomik Ewy, dla mnie 
zniknął on gdzieś w ciepłej aurze sympatii dla 
jego  autorki.  Zobaczyłam,  jak wiele  osób  ją 
lubi i wspiera swoją obecnością. Jak otoczona 
przyjaźnią stara się ją oddawać. I często z tego 
swojego pozytywnego,  a i refleksyjnego  życia 
układa potem wiersze.

Pisanie jest bowiem obrazem Jej samej. Jest 
ciepłe i pracowite, próbuje zatrzymać chwile, ale 
też wspiąć się do marzeń. Nie podejmuje nierów-
nej walki z losem, zwyczajnie ujarzmia go wygła-
dzając szorstkie fale i wówczas życie okazuje się 
całkiem znośne. Strofy Ewy są jak te powitania 
z drzewami, o których to opowiadała w trakcie 
spotkania. Wyobraziłam ją sobie w tym samo-
chodzie pędzącym gdzieś wśród drzonowskich 
lasów. Wpatrzoną w mijane graby, dęby, jesiony, 
które dorastały na jej oczach i szepczącą w my-
ślach bezgłośne dzień dobry, witam, cieszę się, 
moje kochane. Spoglądającą przez szybę auta na 
ściany oddalającego się, tamtego domu i wspo-
minającą tylko dobre chwile. Ta pogoda ducha 
przekłada się na wiersze. Nie ma w nich cienia 
frustracji, tak wielokrotnie wypełniającej życie 
wielu,  nie ma  też  rozpamiętywania  lepszych 
czasów.  Jest  pogodzenie  z życiem  i łuskanie 
z niego rzeczy najprostszych. Zdziwienie późnym 
zachwytem, prostą drogą, promieniami słońca 
i co najważniejsze – możliwością obdarowania 
innych uczuciem. Nieważne czy jest to zwyczajna 
radość czy późna miłość, przelotna uwaga czy 
lekka przyjaźń. Bo w życiu nie zawsze chodzi 
o ciężar gatunkowy, czasami króciutka chwila 
tak nas zaprzątnie, że nie będziemy mogli się 
od niej już odczepić. Ma ta poezja jakieś przesła-
nie łagodności i tak wielu ludzi chce się grzać 
w aurze jej ciepła.

EwA KwAśNIEwICZRoMEK CZARNECKI, EwA KwAśNIEwICZ I dANutA fIlIPowSKA
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Podczas  rozmowy  z autorką  padły  takie 
słowa. Bardziej czuję się fotografem niż poetką, 
jednak jeżeli znajdzie się kilka osób, które to czy-
tają – warto pisać. Ewo, masz rację warto, jeżeli 
choćby kilku osobom można coś opowiedzieć. 
Jeszcze nie kupiłam twego najnowszego tomiku, 
bo gnana kolejnym spotkaniem pobiegłam dalej. 
Ale kupię, poczytam i nauczę się, tak na własny 
użytek, jednego, może dwóch wierszy, bo gdzieś 
mi zapadły w pamięci, coś poruszyły.

Ewa Kwaśniewicz

Przeprowadzka

Przeniosłam rekwizyty życia 
W nowe miejsce oswajam je
Wieszam obrazy układam talerze
Wieszak przystroiłam kapeluszem
Zabrałam tu wszystko
Lecz dusza moja błądzi
Po opuszczonych pokojach
Wędruje polami lasami
Słucha śpiewu ptaków
Czeka na bociany konie
Na łące klucze gęsi
Nie chciała się wyprowadzić

Od Redakcji: Promocja tomiku „detale” 
odbyła się 8 czerwca. Promocję prowa-
dziła danuta filipowska, ona też razem 
z Romanem Czarneckim czytała wier-
sze, piosenkę poetycką śpiewał Bogdan 
Springer, a piosenki popularne wiesława 
Rajchel z mężem Adamem. 

PS. Wrócę jeszcze do bliskich, którzy towarzy-
szyli Ewie tego popołudnia. Nie była to tylko 
rodzina,  choć  i o niej wspomnieć  trzeba,  bo 
zawsze są blisko. Niepochowani po kątach, jak 
to w innych  familiach  bywa,  ale  z dumą,  ze 
wzrokiem wpatrzonym w mamę, babcię i żonę, 
zajęli miejsca w pierwszym rzędzie. Pięknym 
wsparciem była  także  ta  druga  rodzina. Bo 
jakże  inaczej  nazwać  członków Oksymoro-
nu  i Fotooka  oraz wszystkich  innych  żaków 
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Zawsze wierni i pomocni, a niektórzy nawet 
życzliwie recytujący wiersze podczas spotkania. 
Nie mogę tu też nie wspomnieć o przyjaciołach 
spoza tego grona, którzy śpiewem i grą mieli 
ubarwiać rozmowę z poetką.  Nie znam wszyst-
kich  imion  i nazwisk,  zatem nie wymieniam 
nikogo. Poetka i tak była wdzięczna wszystkim.

BogdAN J. SPRINgER

wIESłAwA I AdAM RAJChElowIE

EwA Z MężEM
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Zielona Góra, 8 czerwca 2016 r. godz. 16.00. 
Pełna sala gości w kawiarni „Czarna Kafka”. 
Przyjaciele  Ewy  czytają  Jej  wiersze,  grają 
i śpiewają znane przeboje. Ewa mówi o począt-
kach pisania. Twierdzi,  że  bardziej  się  czuję 
fotografką niż poetką. To prawda, że Ewa jest 
owładnięta muzyką  i tańcem. W „Czarnej 
Kafce” dobrej muzyki było dużo. A do jedynego 
tańca autorka poprosiła męża.

*
Pięknie wydany  tomik Ewy kupiłam. Nie 

mogłam  inaczej. Wnuczka mojej  koleżanki 
bardzo wdzięcznie wystąpiła w roli kolporterki.

Ważny detal, na trzeciej stronicy zbiorku de-
dykacja: Agnieszce i Marcie z miłością. To wiele 
mówi o Ewie. Podobnie jak piękna Malagueña, 
przebój sprzed lat, który zagrano w to czerwco-
we popołudnie w  „Czarnej Kafce”.

*

danuta Wesołowska

Ewy Kwaśniewicz kufer podróżny

Diabeł tkwi w szczegółach, Bóg jest wszędzie
Carlos Luis Zafon

Zatrzymała się na przystanku spełnionych ma-
rzeń. Uchyliła wieko. Zajrzałam. Wśród życio-
wych skarbów tomik pt. „Detale”. Przeczytałam. 
Co gra w duszy Ewy? 

Szczęście, które najczęściej spotykamy 
w snach.
Marzenia.
Tęsknota, która niejedno ma imię. 
Młodość. 
Czułość.
Milczenie (we dwoje i osobno).
Miłość do mężczyzny, dzieci, rodziców, gór 
i muzyki.
Dzień, czyli nadzieja.
Troski, smutki i obowiązki.
Lekarstwo (uśmiech lub kot).
Górskie wędrówki, bo tam bliżej nieba.
Kobiecy żal.
Przeszłość (była nie minęła).
Udręka przemijania, które ma sens.
Pożegnanie złudzeń, ale nie marzeń.
Porządkowanie pamięci.                

*
Czyżbym poznała „Ewę detaliczną”? W tomi-

ku to na pewno Ewa, która chce być kochaną 
i która  chce  kochać. Kobieta  pełna marzeń, 
z „oceanem słów w głowie”. Z krwi i kości ko-
bieta dojrzała. I wciąż młoda duchem. To Ewa 
w drodze, czyli jedna z nas, która zadaje sobie 
pytanie, czy jest poetką.

Ewo, widzisz więcej. W życiowej wędrówce 
nie omijasz szczegółów. Z pasją je fotografujesz. 
Niektórym  otwierasz  oczy.  Przekonujesz,  że 
okna mogą być piękne. Zielonogórska architek-
tura, rzeki lubuskie – także. 

*

Ewo, moje słowa na dalszą wędrówkę:
Dla Ciebie niech bije źródło,
a konwie nie będą za ciężkie.
Cieniom pozwalaj odpływać.
I żyj coraz prościej. I piękniej.

Daj westchnieniom przeminąć  z wiatrem.
Przed podróżą przysiadaj na chwilę.
A do kufra marzenia wrzuć.
I mów często: bywam szczęśliwa,
Gdy w sandałach pielgrzyma wyruszasz 
w przyszłość.
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Barbara Konarska

Fotografia i malarstwo  
w Muzeum Ziemi Lubuskiej

Tak się nieszczęśliwie składa, że wernisaże 
wystaw organizowanych przez nasze Muze-

um odbywają się w środy, kiedy spotkania ma 
nasz Klub Literacki  „Oksymoron”. Nieczęsto 
więc uczestniczę w tych wydarzeniach, w naj-
lepszym wypadku spóźniam się, albo „deleguję” 
męża, a ja  potem, już bez gości, bez naocznego 
kontaktu z uczestnikami wydarzenia, oglądam 
wystawione prace. Dlatego też bardzo rzadko 
dzielę  się  refleksjami,  jakie  towarzyszą  obec-
ności w tej szacownej i wielce dla popularyzacji 
sztuki zasłużonej placówce.

Pierwsza wystawa,  o której  chcę  napisać, 
zatytułowana „Bronisław Bugiel. Inne widzenie 
świata” została otwarta w środę, 2 marca br. 
o godz.  17.00. Autor wziął w nim udział  i to 
zadecydowało, że musiałam dotrzeć do Muzeum. 
Oksymoron świętował wówczas osiemdziesiątkę 
Ady Witkowskiej, czułam się więc niezręcznie, 
kiedy wyszłam przed zakończeniem spotkania. 
Na wernisaż przyszłam spóźniona. Było już po 
części oficjalnej, pan Bronek podpisywał folde-
ry i wyraźnie ucieszył się na mój widok – nie 
widzieliśmy się przez wiele lat. Podeszłam do 
niego z różą, gratulując wystawy. 

Na wernisażu było mnóstwo zwiedzających, 
rozmawiałam potem z kolegami  fotografami. 
Jeden  z nich, mieszkający w Zielonej Górze 
od kilku dopiero  lat powiedział,  że przyszedł 
„z obowiązku”,  bo wypada  być  na wystawie, 
tymczasem wrażenia, jakich doznał, są niezwy-
kłe. To prawdziwy artysta – entuzjazmował się. 
Zastanawialiśmy się też z kilkoma osobami, ile 
specyficzna uroda zdjęć zawdzięcza wierności, 
jaką Bronisław Bugiel okazuje fotografii analo-
gowej. Zapewne wie, co czyni. Dodam na mar-
ginesie, że sama przed laty zauważyłam pewne 

niedoskonałości fotografii cyfrowej, porównując 
np. swoje zdjęcia z gór  ze zdjęciami robionymi 
aparatem analogowym przed laty przez męża.   

Bronisława Bugla poznałam bliżej wczesną 
wiosną  1975  roku. Były  to miesiące  bardzo 
trudne w moim życiu – w grudniu poprzednie-
go roku zmarła moja Mama, a ja nie radziłam 
sobie psychicznie z Jej odejściem. Mąż zorga-
nizował mi wówczas  dwutygodniowy wyjazd 
z dziećmi do Rabki, dokąd wybrał się też pan 
Bronek  z synem Radkiem. Nasze dzieci  były 
wtedy w wieku przedszkolnym. Pogodny, ser-
deczny, opiekuńczy pan Bronek nie tylko nas 
zabrał i odwiózł swoim samochodem, ale sporo 
czasu  spędziliśmy wspólnie, w towarzystwie 
jeszcze  jednego  taty  z synem.  Chodziliśmy 
razem na pobliską górkę, z której dzieci zjeż-
dżały na  sankach,  raz nawet  –  z inicjatywy 
pana Bronka – wyjechaliśmy na wycieczkę do 
Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy 
Górnej.  Samochód pomieścił  nas wszystkich, 
tyle że ten drugi tata, zgięty niczym scyzoryk, 
ułożył  się w bagażniku… Z tamtego wyjazdu 
mam piękne, zrobione przez pana Bronka zdję-
cia moich dzieci w atrakcyjnej scenerii przysy-
panych śniegiem chat orawskich. 

Przypomniałam sobie  tamten  zimowy pej-
zaż,  kiedy patrzyłam na  czarno-białe  zdjęcia 
pustych, wiejskich dróg, bezlistnych, ginących 
we mgle drzew, pól pod pochmurnym, zimowym 
niebem. Była w nich uroda  delikatnej  grafi-
ki,  nastrój wyciszenia  i melancholii. Rytmy, 
w jakie układały się pnie drzew, nagie gałęzie, 
które  tworzyły  abstrakcyjne  rysunki w prze-
strzeni zamkniętej kadrem, bruk uliczny, który 
starszemu pokoleniu przypominał  coś dawno 
minionego – tak odbierałam tę wystawę. Nie-
oczywiste piękno zimowego pejzażu, bez ostrych 
kontrastów światła i cienia było jak delikatne 
dotknięcie dłoni Losu. 

Inne  były  zdjęcia  wykonane w technice 
gumy chromianowej. Przed laty Bronisław Bu-
giel miał wystawę takich zdjęć w Filharmonii 
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Zielonogórskiej i pamiętam swoje zaskoczenie 
malarskim  efektem  tej  techniki.  Pejzaże, 
przykłady  ciekawej  architektury,  ożywiona 
przyroda.  Artystyczna  dusza  pana Bronka 
poszukiwała sposobu na wyrażenie swojego wi-
dzenia świata i przepięknie odnalazła własną, 
niepowtarzalną drogę. 

Na zdjęciu, udostępnionym przez syna Rado-
sława Towarzystwu Miłośników Zielonej Góry 
WINNICA,  pan Bronek  został  uwieczniony 
w pustej  jeszcze  sali muzeum. Wsparty  na 
lasce patrzy na swoje dzieło – wystawę „Inne 
widzenie świata”. 

Wystawę z okazji setnej rocznicy urodzin, 
zatytułowaną  „Hilary Gwizdała  1916-

2016”  otwarto  15  kwietnia  br. Obejrzeliśmy 
blisko  sto  prac  –  obrazów  olejnych,  akwarel 
i rysunków artysty, który w Zielonej Górze za-
mieszkał w 1967 roku i niemal do końca swoich 
dni (zmarł w 1991 roku) był niezwykle twórczy. 
Nazywano  go  nadwornym malarzem miasta 

i coś z tego klimatu ostało się na wystawie. Nie 
tylko jednak znajome zaułki cieszyły oczy, por-
trety też przedstawiały mieszkańców naszego 
miasta. Mnie zafrapował portret Ewy Michnik, 
zatytułowany nie wiedzieć czemu „Dyrygent”. 
Gdyby choć dyrygentka! Darowałabym wtedy 
brak nazwiska,  dobrze  znanego melomanom, 
a zwłaszcza miłośnikom opery. Pani Ewa, któ-
ra w latach 1972-78 pracowała na stanowisku 
drugiego dyrygenta w Filharmonii Zielonogór-
skiej, sportretowana została we fraku, w jakim 
dyrygowała orkiestrą. 

Zwiedzałam wystawę, wiele  obrazów było 
mi znanych. Firmował ją świetny autoportret 
Hilarego Gwizdały. Najwyraźniej nie tylko ja 
tak uważałam, bo na ścianie klatki schodowej 
umieszczono rewelacyjny kolaż zdjęć autorstwa 
zmarłego przed dwoma laty Czesława Łuniewi-
cza, na których ten z kolei artysta przedstawił 
mistrza pędzla z autoportretem. Hilary Gwiz-
dała na  zdjęciach  jest  starszy niż  na  swoim 
obrazie. Pod  dyktando Czesława Łuniewicza 
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prezentuje autoportret, przygląda mu się, obej-
muje, przytula twarz do twarzy namalowanej. 
Wróciłam potem do muzeum, by jeszcze raz, już 
samotnie, kontemplować dzieło zmarłego przed 
dwoma laty artysty fotografika. Był mi znany 
jako świetny portrecista pięknych dziewcząt – 
ich delikatne akty zamieszczał w „Nadodrzu” 
pod pseudonimem Jan Trzcina. Portretował, 
już pod własnym nazwiskiem, ważne postacie 
życia artystycznego Zielonej Góry  lat 60., 70. 
i 80. Jednak dzieło zaprezentowane w muzeum 
jest  niezwykłe. Może  ze względu na piękną, 
wyrazistą twarz Gwizdały?   

Jolanta Zdrzalik (urodzona w 1938 r. w Kow-
lu, zmarła w 2004 r. w Łagowie) wkrótce po 

studiach  związała  się  z Zieloną Górą. Łagów 
stał się jej artystyczną mekką z wyboru – przez 
wiele lat organizowała tam plenery malarskie, 
na które przyjeżdżali świetni artyści. Od 2011 
roku odbywają się one pod hasłem „Niebo w zie-
leni”, a od 2015 noszą imię Jolanty Zdrzalik. Ar-
tur Łukasiewcz, informując w maju 2004 roku 
o śmierci artystki pisał: Zmagała się z ciężką 

chorobą. Ostatnio poczuła się lepiej i od razu 
pojechała nad jeziora, gdzie od wielu lat organi-
zowała znane plenery. W ukochanym Łagowie, 
na rękach przyjaciółki malarki, pożegnała się 
z życiem. Pamiętam jej pogrzeb – przyjechali 
uczestnicy  łagowskiego  pleneru,  nad  grobem 
przemawiał w ich imieniu Jerzy Duda-Gracz, 
wybitny malarz, dla którego świat miał tragicz-
ne  oblicze. Przepięknie mówił  o dokonaniach 
twórczych  i zasługach  zmarłej  artystki  dla 
środowiska artystów plastyków. On też Łagów 
ukochał i też tam umarł podczas pleneru, tego 
samego roku, jesienią… 

W Łagowie od 1948 roku organizowano ple-
nery malarskie, spotkania muzyczne, przygoto-
wania do Konkursów Chopinowskich i  konkur-
sów skrzypcowych im. Henryka Wieniawskiego,  
sympozja literatów polskich, a od 1970 r. festi-
wale filmowe, które odbywają się do dziś pod na-
zwą Lubuskie Lato Filmowe. W nawiązaniu do 
tych tradycji 16 czerwca br. Łagów uhonorowano 
mianem: Miasto Artystów –  Zaułek Sztuki. 
Z tej okazji odsłonięto trzy tablice pamiątkowe. 
Pierwsza upamiętniła wydarzenia  związane 
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z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych, 
druga uhonorowała Tadeusza Bairda, patrona 
Filharmonii Zielonogórskiej, który w Łagowie, 
w 1949 r. zadebiutował jako kompozytor, trzecią  
poświęcono wieloletniej organizatorce plenerów 
łagowskich,  Jolancie Zdrzalik. Plenery  odby-
wają się nadal, a funkcję organizatorki pełni 
obecnie Ałła Trofimenkowa-Herrmann.

Zielona Góra była miejscem wielu wystaw 
malarstwa,  grafiki  i rysunku  artystki. Naj-
ważniejszą z nich była listopadowa ekspozycja 
w 2002 roku, kiedy to Jolanta Zdrzalik obcho-
dziła w Muzeum Ziemi Lubuskiej 40-lecie pracy 
twórczej. Tegoroczna wystawa, którą pomyślano 
jako dopełnienie uroczystości w Łagowie, mia-
ła  swój wernisaż w zielonogórskim Muzeum 
15 czerwca  br.  tj.  w przeddzień  odsłonięcia 
tablicy w Łagowie. Zobaczyłam na niej niektóre 

obrazy i rysunki piórkiem, zapamiętane z tam-
tej jubileuszowej wystawy w 2002 roku. A może 
z innych ekspozycji?

Malarstwem Jolanty Zdrzalik zachwyciłam 
się bardzo wcześnie. Nie miała jeszcze wystaw 
indywidualnych,  uczestniczyła w wystawach 
zbiorowych zielonogórskiego Okręgu ZPAP, or-
ganizowanych co roku, na przemian w Zielonej 
Górze i Gorzowie, pod nazwą Salony Jesienne. 
Pracowałam wówczas w Wydziale  Kultury 
PWRN,  byłam młoda, w wielu  sprawach  od-
czuwałam  niedosyt  kompetencji,  zwłaszcza 
w dziedzinie  sztuki.  Postanowiłam  bywać 
regularnie w Biurze Wystaw Artystycznych, 
gdzie mogłam poznawać  sztukę współczesną. 
Odbierałam ją z różnymi emocjami, niepewna 
jeszcze własnego  gustu.  Spokojna  geometria 
Mariana Szpakowskiego, monochromatyczne 

„oStAtNIE KwIAty” oBRAZ JolANty ZdRZAlIK
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kompozycje pejzażowe Kazimierza Rojowskiego, 
abstrakcje Klema Felchnerowskiego były  cie-
kawe, ale rzadko dotykały uczuć. Tymczasem 
podczas któregoś z Salonów Jesiennych oczy mi 
rozbłysły na widok obrazu Joli. Wróciłam do 
BWA z córką, wtedy dziewczynką – ona też się 
zachwyciła. „Kompozycje realizowała właściwie 
po malarsku, za pomocą walorowych plam, zbu-
dowanych z niezliczonej ilości drobnych punk-
tów o różnym stopniu nasycenia czerni” – pisał 
o jej technice rysowania tuszem Leszek Kania. 
W tej technice powstawały piękne postacie lu-
dzi, najczęściej kobiet, od bardzo młodziutkich 
do wręcz sędziwych. Każda z nich miała w so-
bie jakąś tajemnicę, była wpisana w kontekst 
otoczenia, wzbogacona o wiele mówiący atrybut. 
Po latach ogromnie wyczerpującej pracy piór-
kiem Jola stwierdziła, że oczy nie wytrzymują 
i musi zmienić technikę. „Wybuchło” malarstwo 
pastelowymi  portretami  kobiet  o niezwykłej 
urodzie, ale i staruszek obcych sobie i światu 
na  tle  kojarzącym  się  z koronkami  czy  deli-
katnymi haftami. Był barwny arlekin – echo 
rysunkowych cyrków wyrażanych niezwykłymi 
piramidami z ludzi.  

Początkowo czułam się zawiedziona, bo uko-
chałam TAMTO, potem obrazy do mnie przemó-
wiły spójnością wizji i realizacji. Przechodziłam 
obok Galerii „Pro Arte”, gdzie pojawiały się co 
jakiś czas kolejne prace i każdą chciałam mieć. 
Wciąż  nie mogłam  się  zdecydować  na  spory 

wydatek, wciąż miałam nadzieje, że uzbieram 
pieniądze i… nie zdążyłam. Tym bardziej mnie 
cieszy,  że  kiedy na  świat  przyszła wnuczka, 
kupiłam od Joli w prezencie dla córki obraz jej 
ulubionej malarki. Rysunek dziewczyny wpisa-
nej w ramę, jak myślałam – okna, oglądałam 
podczas każdej u niej wizyty, wyobrażając sobie 
kim jest dziewczyna, o czym myśli, jak interpre-
tować okno. Teraz poprosiłam o fotografię obra-
zu i informację, co zawiera metryczka. Okazało 
się, że tytuł rysunku to „Druga strona lustra” 
1991 (Solina 90), mogę więc porzucić trop okna 
i wejść w świat innych skojarzeń, podążając np. 
za wyobraźnią Lewisa Carrolla…

Zwiedzając wystawę w Muzeum  zobaczy-
łam rysunek starej kobiety, właściwie tylko jej 
głowy, wręcz uwięzionej w ramach okiennych. 
Długo przed nim stałam, głęboko bowiem po-
ruszyło mnie przedstawienie sytuacji egzysten-
cjalnej  starego człowieka, którego możliwości 
są bardzo ograniczone, choć oczy wciąż jeszcze 
błyszczą ciekawością świata. Był też obraz olej-
ny „Ostatnie kwiaty”, podobnie jednoznaczny. 
Równocześnie przypomniałam sobie rozmowę 
sprzed wielu lat, kiedy obie – Jola i ja – zachwy-
całyśmy  się  naszymi młodziutkimi  córkami, 
urodą ich wschodzącej kobiecości. Wiele obra-
zów prezentowanych na wystawie jest własnoś-
cią córki Joli, Kingi Bułhak-Wołkowskiej. Moja  
córka, Berenika, ma  tylko  jeden. Bardzo dla 
niej cenny.  

lESZEK KANIA, KINgA BułhAK-wołKowSKA Z MężEM  
oRAZ MARtA gAwędA, KuRAtoRKA wyStAwy,  
fot. AlICJA BłAżyńSKA

gRuPA PlAStyKów uCZEStNICZąCyCh w PlENERZE 
łAgowSKIM, fot. AlICJA BłAżyńSKA
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Barbara Konarska

Wystawy malarstwa w ZUTW

Marzenia niekoniecznie senne

W minionych miesiącach trzy zespoły plastycz-
ne  ZUTW  zaprezentowały  swoje  dokonania 
na wystawach  zbiorowych.  12  lutego  2016  r. 
otwarto  zbiorową wystawę  prac malarskich 
ZESPOŁU PLASTYCZNEGO „TERMOPILE” 
pt. „Marzenia… niekoniecznie senne”. 

„Wystawa zbiegła się z Jubileuszem 5-lecia 
istnienia grupy. Zaprezentowane obrazy to wy-
nik doświadczeń zdobytych przez 5 ostatnich 
lat. Większość członków grupy (mimo różnego 
stażu)  swoją  przygodę  z malarstwem  rozpo-
czynała właśnie w TERMOPILACH.  Zespół 
plastyczny od  początku tworzy pod kierunkiem 
artysty malarza Zbigniewa Szymoniaka. 

Na wystawie  swoje  prace  zaprezentowali: 
Anna Blacha, Barbara Cap,  Irena Furman, 
Krystyna Grabińska, Zygmunt Jankowski, Lu-
cyna Jastrzębska, Barbara Kołosowska,   Kry-
styna Lewicka, Mirosława Piacko, Stanisława 
Sidorkiewicz, Witold Stankiewicz, Wanda Szy-
bowska, Anna Tylkowska” – pisał na stronie 
internetowej Zygmunt  Jankowski,  kierownik 
zespołu. Podziwialiśmy kwiaty, ptaki, pejzaże. 

ZBIgNIEw SZyMoNIAK, ZofIA BANASZAK I ZygMuNt 
JANKowSKI, fot. StANISłAw MAtuSZEwSKI

fot. StANISłAw MAtuSZEwSKI

oBRAZ luCyNy JAStRZęBSKIEJoBRAZ ZygMuNtA JANKowSKIEgo
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22  kwietnia  Zespół  plastyczny Alla  Prima, 
starszy stażem o dwa lata od grupy „Termopile”, 
przygotował wystawę  zatytułowaną  „Energia 
koloru”.  Pięknie wyeksponowane  obrazy,  co 
od pewnego czasu jest godnym uznania stan-
dardem, tworzyły mozaikę technik i tematów, 
będących wyrazem indywidualności malarskich 
ich twórców. W niezwykle sympatycznej atmo-
sferze wernisażu, Zbigniew Szymoniak, który 
prowadzi od wielu lat tę grupę, komplemento-
wał  artystyczny  rozwój  poszczególnych  osób, 
omawiając szczegółowo walory prezentowanych 
obrazów.  To  świetna  praktyka  –  krytyczne, 
o ile  zachodzi  taka  potrzeba,  uwagi  podczas 
zajęć warsztatowych  i odświętność  pochwał 
podczas  otwarcia  wystawy.  Na  wystawę 
trafiają  bowiem  zazwyczaj  obrazy wybrane, 
najciekawsze, najlepsze. Uszczęśliwione apro-
batą  twarze  członków Zespołu  „Alla Prima” 
wyrażały wiarę we własne siły i przekonanie, 
że droga artystyczna, którą idą, jest słuszna. 
Artyści również opowiadali o swoich pracach. 
Danuta Wytrykowska,  która  zatytułowała 
swój obraz „Oczekiwanie”,  tak o nim mówiła: 
„Obraz  przedstawia moją mamę  stęsknioną, 

oczekującą i smutnie spoglądającą przez okno 
starego domu na nadejście-przyjazd dzieci, pra-
wnuków i mieszkańców wioski idących drogą”.

Nasze fascynacje

8  czerwca  Zespół  Plastyczny  „Kontrapost” 
zaprezentował wystawę zatytułowaną „Nasze 
fascynacje”. Jadwiga Kopij tak pisała o wysta-
wie po wernisażu:

„Tym  razem  opiekun  artystyczny  grupy, 
Leopold Kolbiarz,  pozostawił wystawiającym 
całkowitą swobodę w doborze obrazów. Swoboda 
dotyczyła zarówno tematyki, jak i techniki wy-
konania obrazów. Jednym z warunków prezen-
tacji była aktualność ich wykonania. Okazało 
się, że większość obrazów przedstawionych do 
prezentacji to pejzaże.

Fascynacje uroczymi tematami krajobrazu 
są zazwyczaj widoczne , szczególnie w czasie or-
ganizowanych plenerów Powszechna jest wraż-
liwość malujących na czar różnorodnych zjawisk 
przyrodniczych. Jednak, ciągle jeszcze (według 
naszego mentora) z tak zwanym podejściem ma-
larskim do pejzażu – mamy problemy. Badanie 
różnic form, badanie kontrastów doszukiwanie 

oBRAZ dANuty wytRyKowKIEJ „oCZEKIwANIE”
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się i umiejętne wywoływanie w obrazie nastro-
ju, pozostawia sporo do życzenia.

Problem stanowi również dla nas zachowy-
wanie odpowiednich proporcji w komponowaniu 
przestrzeni  i zachowania  odpowiednich  pro-
porcji w obserwowanych  i fascynujących nas 
zjawisk przyrodniczych. Już nie ograniczamy 
się w studiach nad pejzażem do wyboru samych 
uroczych  krajobrazowych  zakątków,  podej-
mujemy próby  syntetyzowania  ich w naszych 
obrazach. O pewnych trudnościach jeszcze ist-
niejących  (może jest to zapowiedź dalszej współ-
pracy  z naszym mistrzem)  świadczy  epizod 
z ostatniego pleneru, na którym tematem była 
różnorodność  i kontrasty kolorystyczne w ar-
chitekturze rekreacyjnej nad zalewem w Ochli. 
Na wystawie znalazł się tylko jeden obraz z tej 
tematyki, autorstwa Anny Szorek. (…)

Ogólnie  wystawa  podobała  się,  bo  poza 
pejzażami  fascynujemy  się  również  kwiata-
mi. Piękne prace Heleny Stankiewicz, Marii 
Jabłeki  czy Krystyny Grabińskiej wzbudzały 
zainteresowanie uczestników wernisażu. Dwie 
prace zaprezentowała również Bogusława Fi-
jałkowska, seniorka grupy. Pojawiły się także 
fascynacje marynistyczne.  Poza  urokliwym 
pejzażem  taką pracę  zaprezentowała Regina 
Woźniak. Permanentnie natomiast  fascynuje 
się abstrakcją Stanisława Widzicka-Chmiel”.

hElENA lEBIEdZKA, lEoPold KolBIARZ I ElżBIEtA JóZEfowICZ, 
fot. StANISłAw MAtuSZEwSKI

oBRAZy KRyStyNy MAtuSZEwSKIEJ

fot. StANISłAw MAtuSZEwSKI
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Bolek Polarczyk rozmawia z Ewą 
Kwaśniewicz o wędkarstwie 
i o wystawie Ewy „Taaka ryba”

Ewa Kwaśniewicz: – Jakie wrażenia 
i emocje budzą w Tobie te zdjęcia? Są fo-
tografowane w różnym czasie, w różnych 
miejscach i z różnych stron. I skąd u Cie-
bie pasja wędkowania?

Bolesław Polarczyk: – Jestem wędkarzem 
okazjonalnym, to nie jest moja największa pa-
sja. Wędkarstwo  to dla mnie głównie  relaks, 
wyciszenie. Nad wodą obcuję z przyrodą, słyszę 
szum wiatru. Widzę zaskrońca i wydrę, która 
próbuję się dobrać do siatki z rybami, dostrze-
gam ślady bobrów. Jeśli się uda coś złowić, to 
są dodatkowe emocje. Nie wyjeżdżam na ryby 
zimą,  nie wyjeżdżam nocą,  nie  zrywam  się 
skoro  świt. Wstaję  „normalnie”,  jem  śniada-
nie,  piję kawę  i koło południa wyruszam. Po 
drodze  zaglądam do  sklepu wędkarskiego po 
ostatnie  zakupy. Parę  godzin przesiedzę nad 
wodą i wieczorem wracam do domu. Z rybami, 
a czasami bez ryb. Małym sztukom pozwalam 
wrócić do wody.

– Co sądzisz o moich zdjęciach? Chcia-
łabym, abyś zwrócił szczególną uwagę na 
te z zawodów wędkarskich. Czy jako węd-
karz relaksowy bierzesz czasami w nich 
udział?

–  Kiedyś  brałem  udział  w zawodach. 
W przedsiębiorstwie, w którym pracowałem, 

był  klub wędkarski, mieliśmy własny  staw 
i tam organizowaliśmy zawody.

– Które zdjęcia podobają Ci się naj-
bardziej i które budzi w Tobie najwięk-
sze emocje? I na jego widok pomyślałeś: 
o tu chciałbym być na miejscu tego węd-
karza.

– Mam problem,  zresztą  jak wielu  z nas, 
z wyborem swoich zdjęć, a teraz widzę, że mam 
ten sam dylemat z wyborem fotografi i innych 
autorów.

Bardzo mi się podoba to robione wieczorem, 
nad morzem jest bardzo nastrojowe, a i to znad 
Odry też jest dobre. Pokazuję przede wszystkim 
krajobraz, a wędkarz jest tylko sztafażem.

EwA KwAśNIEwICZ Z BolKIEM PolARCZyKIEM, 
fot. BoguMIłA hylA-dąBEK

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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– To tylko tyle?
– Chciałaś  abym wyróżnił  zdjęcie,  które 

podoba mi  się  najbardziej, więc wskazałem. 
Ogólnie zdjęcia technicznie dobre, dobre kolory, 
ciekawe miejsca. Musiało Cię to dużo kosztować, 
przede wszystkim czasu?

– Robiłam je prawie dwa lata.
– No właśnie. To nie jest tak, że jedziesz nad 

wodę, „strzelisz” parę zdjęć i już je masz goto-
we. To pochłania wiele czasu i trzeba pomyśleć 
o tym, co chcesz zrobić i jak. W momencie wy-
jazdu jeszcze nie wiesz, co tam zastaniesz, ale 
wiesz, co chciałabyś tam uwiecznić na zdjęciach.

To zdjęcie jest ciekawe. 

– Wzbudza ono wiele emocji wśród oglą-
dających. Sporo osób wyrażało się o nim 
bardzo pozytywnie. Jest ono dowodem na 
słuszność powiedzenia, że aby zrobić do-
brą fotografi ę trzeba się znaleźć w odpo-
wiednim czasie, w odpowiednim miejscu 
i – najważniejsze – mieć ze sobą aparat. 
Bardzo późnym popołudniem wracaliśmy 
w czerwcu 2011 r. z Juwenaliów w War-
szawie, w momencie przejazdu przez 
jeden z mostów spojrzałam przez okno 
i zobaczyłam właśnie to zdjęcie. Otwarty 
aparat miałam na kolanach, podniosłam 
go do oka i je zrobiłam. Robiłam je pod 
światło, skąd te cienie.

W tym miejscu Bolek lekko skrytykował jed-
no ze zdjęć robionych nad Odrą, według niego 
było źle skadrowane, przyjęłam to spokojnie 
i z uwagą.

– Wracając do zdjęć z zawodów, powinny być 
na nich pokazane emocje, a tu ich nie ma. Jest 
rzucanie  zanęty,  jest  pokazany  sprzęt,  a bra-
kuje momentu ważenia  zdobyczy  i dekoracji 
zwycięzców.

– Nie ma, bo po prostu tego nie doczeka-
łam. Pojechałam tam bardzo wczesnym, 
zimnym, kwietniowym rankiem. Moim 
przewodnikiem był pan Michał Popławski, 
szef Koła Wędkarskiego „Drobnica”. Nie 
wiedziałam, że tak długo trwają przygoto-
wania, rozstawianie sprzętów, mieszanie 
i rozsypywanie zanęty. Łowić mieli do-
piero w południe, a ja nie miałam siły ani 
czasu, żeby być tam tak długo. Odkryciem 
był dla mnie specjalistyczny, wypasio-
ny i bardzo drogi sprzęt wędkarski i to 
jak zmieniło się wędkowanie od czasów 
mojego dzieciństwa i młodości, kiedy to 
czasami obserwowałam wędkarzy nad 
rzeką Czarną i nad Odrą.

– Szkoda,  że  na  tych  zdjęciach nie widać 
emocji i współzawodnictwa.

– Szkoda, dzisiaj zrobiłabym wystawę – 
reportaż z zawodów, wtedy miałam inną 
koncepcję i do tego tematu już nie wrócę. 
Pomysłodawcą wystawy był Paweł Jancza-
ruk. Kiedyś na zajęciach Pracowni Edu-
kacji Fotografi cznej obejrzał mój zestaw 
pt. „Wędkarze” i powiedział: – rób więcej 
takich zdjęć to dobry temat na wystawę. 
W tym celu jeździłam nad Odrę, do Lubia-
towa nad Jeziorem Sławskim, nad stawy 
w Zaborze, fotografowałam też wędkarzy 
nad morzem i na Wagmostawie. Bardzo 
lubię fotografować wodę, interesuje mnie 
pokazanie związków człowieka z przy-
rodą, a wędkarze są bardzo zanurzeni 
w przyrodę. Co – mam nadzieję – widać 
na tych zdjęciach.

 fot. EwA KwAśNIEwICZ



69Wystawy fotografi iINSPIRACJE  /

– Świat  się  zmienia,  czasy  się  zmieniają. 
Zainteresowałem się wędkarstwem jako dzie-
sięcioletni chłopak. Z dziadkiem chodziłem na 
ryby w Leśnicy pod Wrocławiem. Kij miałem 
z leszczyny, ryby się wtedy łowiło na tzw. bata, 
żyłkę sztukowało się sznurkiem, haczyki jakie 
były, takie były, ale wciągnęło mnie to wtedy 
i trzyma do dzisiaj. Wiele  lat mieszkałem we 
Wrocławiu  i po  pracy  chodziłem  nad Odrę 
z wędką i z psem. W weekendy jeździłem nad 
nasz  zakładowy  staw  i nocowałem  tam pod 
namiotem. Sukcesów większych nie mam. Kie-
dyś na Pojezierzu Drawskim złowiłem 55 cm 
leszcza.

– Należysz do jakiegoś koła?
– Należę właśnie do Koła Drobnica, bo żeby 

łowić  trzeba koniecznie należeć  do Polskiego 
Związku Wędkarskiego.  Są  różni wędkarze: 
jedni łowią i wypuszczają do wody, inni łowią, 
przynoszą do domu, ale nie jedzą, nie lubią ryb. 
Ja lubię łowić i bardzo lubię jeść.

– Ja lubiłabym tylko jeść, ale nie łowić.
– Łowić jeżdżę w różne miejsca, najbardziej 

lubię  jezioro w Szklarce Radnickiej, między 
Świebodzinem a Krosnem. 

Od Redakcji: otwarcie wystawy Ewy Kwaś-
niewicz „taaka ryba” miało miejsce w galerii 
fotografi i Magazyn f Zutw.

Ewa Kwaśniewicz

„O czym szumi rzeka”

Pod takim poetyckim tytułem kryje się pierwsza indy-
widualna wystawa  fotografi czna Krystyny Filmano-
wicz , którą otwarto 31 marca 2016 r. Jest to kolejna 
wystawa  indywidualna  członków Pracowni Edukacji 

– Widzę, że znasz te okolice, wiesz gdzie 
są najlepsze, najładniejsze miejsca, gdzie 
bierze najładniejsza ryba. Boleczku, nie-
chętnie zgodziłeś na tę rozmowę, ale się 
rozgadałeś i nie musiałam Cię ciągnąć za 
język. Powiedz mi jeszcze czy warto było 
pokazać ten temat?

– Warto, każdy temat, dobrze zrobiony, jest 
wart  pokazania. Poświęciłaś mu wiele  czasu 
i efekt jest dobry. Ciągle tylko żałuję, że nie było 
więcej zdjęć z zawodów.

Fotografi cznej, prowadzonej przez Pa-
wła Janczaruka. 

Wystawę otworzyła Jadwiga Korcz-
Dziadosz, potem ciepło o wystawie i jej 
autorce mówił Paweł  Janczaruk, na-
stępnie głos zabrała Krysia. Fotografi e, 
które  oglądałam,  są wybrane  przez 
Krysię i Pawła z bardzo wielu (kilku-
set,  a może więcej)  zrobionych przez 
autorkę w trakcie jej licznych podróży 
w Karkonosze, drogą prowadzącą przez 
Dolinę Bobru; jeździła tam przez wiele 
lat i zakochała się w rzece. Tę miłość 
widać  na  prezentowanych  zdjęciach. 
Jest na nich rzeka wzburzona w trak-
cie wielkiej  powodzi  i płynąca wolno 
i leniwie w letni wieczór. W lecie woda 

BolESłAw PolARCZyK, 
fot. ZBIgNIEw RAJChE

EwA KwAśNIEwICZ, 
fot. RoMAN CZARNECKI
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na rzece opada i pojawiają się na niej 
łachy, a nad powierzchnię wody wychy-
lają się trawy. Jak jest spokojna, można 
nią płynąć kajakiem. Ale to górska rze-
ka, bystra i rwąca. Żeby nie zagrażała 
ludziom  i ich  dobytkowi  ujarzmiono 
ją  i wykorzystano do  służby  ludziom. 
Zbudowano zapory i elektrownie w Pil-
chowicach, Siedlęcinie, Wrzeszczynie 
i Starym Raduszczu koło Krosna Odrz. 
Przerzucono nad nią mosty kolejowe 
(niektóre już nieczynne) m.in. w Sied-
lęcinie i Dychowie, i przegrodzono ja-
zami. Właśnie o tym wszystkim szumi 
rzeka i pięknie pokazuje nam Krysia.

fot. KRyStyNA fIlMANowICZ

KRySIA fIlMANowICZ, fot. JANINA KoMoRowSKA

ZdJęCIA oglądAJą: EwA KwAśNIEwICZ, ZBySZEK RAJChE 
I tERESA KACZMAREK, fot. JANINA KoMoRowSKA
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Barbara Konarska

„taniec” 

Swoją  indywidualną wystawę  fo-
tograficzną,  którą  otwarto  29 

kwietnia 2016  roku, Teresa Kaczma-
rek  zatytułowała po prostu  „Taniec”. 
Piórka ptasie,  skrzydełka nasion  czy 
otaczający je puch w fotografi i makro 
pozwalają  dostrzec  ich  nieoczekiwa-
ną,  niebanalną  urodę,  a wiedza,  że 
to wszystko jest sposobem rośliny, by 
się  rozsiać, w naturalny  sposób  kie-
ruje myśli ku ruchowi. Ulotna uroda 
delikatnej materii,  z której  Teresa 
wykreowała  świat  zaskakująco  inny, 
nieprzypadkowo  przywołuje  taniec. 
W przyrodzie  nasiona  też  tańczą na 
wierze.  Kiedy  dmuchniemy w kulę 
dmuchawca, rozdziela się na pojedyn-
cze nasionka, które unoszą  się w po-
wietrzu na  swoich puchowych  spado-
chronach. Oryginalność „choreografi i” 
opracowanej  przez Teresę  polega  na 
tym, że na kontrastowym tle stworzyła 
układy – niby tańczącej pary, ciekawej 
fi gury, kilku nasionek w korowodzie… 
Wyobraźnia  i pomysłowość  sprawiły, 
że  zwyczajne  nasiona  i piórka  stały 
się  tworzywem obrazów baśniowych, 
przepięknie sfotografowanych. 

Zachwytom osób  oglądających nie 
było końca, odkryliśmy bowiem w Te-
resie świadomą swej sztuki artystkę. 
Redakcja  postanowiła  sprawić  przy-
jemność obcowania z tym niezwykłym 
przedstawieniem    także  tym,  którzy 
wystawy nie widzieli, pokazując zdjęcia 
na okładce numeru. Niech te tańczące 
nasiona rozsiewają piękno!

fot. tERESA KACZMAREK
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Jadwiga Szuba

„Otwieramy drzwi do przeszłości”
Wystawa klubu FotoX

Otwarcie wystawy fotografi cznej Klubu FOTO 
X, w piątek 11 marca 2016 roku, miało uroczy-
stą oprawę i odbyło się w obecności przedstawi-
cieli Zarządu ZUTW – Jadwigi Korcz-Dziadosz, 
Elżbiety  Józefowicz  i Romana Czarneckiego 
oraz Barbary Konarskiej  kierującej Klubem 
Literackim „Oksymoron”, artysty malarza Zbi-
gniewa Szymoniaka, artysty  fotografa Pawła 
Janczaruka, członków Klubu FOTOOKO i ze-
społów plastycznych Alla Prima  i Termopile, 
a także przyjaciół i znajomych.

Gości powitał Stanisław Matuszewski kie-
rujący Klubem FotoX  i zapoznał  zebranych 
z tematem wystawy  „Otwieramy drzwi do 
przeszłości”. Odbyliśmy „wycieczkę” w prze-
szłość, gdzie kiedyś barwienie sepią wymagało 
zastosowania dodatkowych procesów chemicz-
nych, by zwiększyć trwałość zdjęć, a sepię jako 
barwnik w technice barwienia fotografi i uzy-
skiwało się z woreczka czernidłowego mątwy, 

która w czasie  zagrożenia  wypuszczała  tę 
substancję ze specjalnych gruczołów. 

Obecnie symulacje sepii prowadziliśmy przy 
użyciu programów komputerowych. Obrazy w 
kolorze sepii kojarzą się z czymś co było. Prawie 
w każdym domu w zakamarkach szufl ad szaf 
są jeszcze takie stare fotografi e w rodzinnych 
albumach, na których utrwalona jest pamięć, 
chwile zatrzymane na wieczność. W tych foto-
grafi ach żyją wspomnienia, które skłaniają do 
zadumy i refl eksji nad mijającym czasem. 

Bardzo starannie dobieraliśmy nasze współ-
czesne fotografi e bacząc, by w kadrze znalazły 
się obiekty i detale z minionych lat. Cieszy nas 
fakt,  że wystawa naszych  fotografi i w sepii 
wzbudziła  zainteresowanie.  Dziękujemy  za 
słowa uznania  Jadzi Korcz-Dziadosz.  Paweł 
Janczaruk pogratulował nam wystawy i życzył 
więcej  kolejnych udanych pomysłów. Zbyszek 
Szymoniak,  podchodząc  do  zdjęć malarsko 

fot. ElżBIEtA StAlEC
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powiedział,  ze  zdjęcia w sepii  bardzo  dobrze 
pokazują zawarte w nich światło.

Zdaniem Barbary Konarskiej sepia to bardzo 
piękna  fotografi a  i patrzy na nią  z ogromną 
radością.  Polska  poetka Ewa Lipska  powie-
działa  kiedyś,  że  kolory  powoli  przechodzą 
w sepię  pod wpływem przeżyć  i doświadczeń 

nagromadzonych z upływem lat. Jest to kolor 
ciepły,  przyjazny  człowiekowi,  który ma  już 
swoje  przemyślenia  i ma  swoją wizję  świata. 
Sepia pasuje do  trzeciego wieku, ma w sobie 
coś magicznego i nostalgicznego.

Dalsza część spotkania przebiegała w miłej 
atmosferze,  uczestnicy  zostali  zaproszeni  na 

fot. tERESA żAK

fot. ZofIA doBRZyńSKA

fot. IRENA SoSNowSKA

fot. JAN SęKowSKI

fot. dANutA MAMCZuR
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lampkę wina  i poczęstunek. Zwiedzili wysta-
wę mogąc swobodnie porozmawiać o fotografii 
z autorami prezentowanych prac.

Halina Maszner napisała w klubowej księ-
dze pamiątkowej:

Zdjęcia w kolorze  sepii  prezentowały  się 
niezwykle  ciekawie,  a sfotografowane przed-
mioty budziły  zadumę  i różne – w zależności 
od losów każdego oglądającego – wspomnienia. 
Chyba można  nazwać wzruszeniem  emocje, 
jakie  towarzyszyły wielu  z nas podczas  oglą-
dania  zdjęcia kartki  ze  śladami używalności 
z „Elementarza”, autorstwa Mariana Falskiego 
– w historii polskiej edukacji najbardziej donio-
słego podręcznika, z którego – będąc brzdącami 
– dowiedzieliśmy się, że Ola ma kota… Są też 
ławki szkolne, znane nam z dzieciństwa,  jest 

kołowrotek naszych babć, są młynki do kawy, 
drabiniaste wozy, ale też fachowe ujęcia portali 
i innych  ciekawych  szczegółów wypatrzonych 
podczas licznych plenerów klubu.

Ta wystawa to naprawdę piękna wycieczka 
w przeszłość. W poniedziałek byłam w Teatrze 
Lubuskim na Koncercie Jubileuszowym profe-
sora Aloszy Awdiejewa. Piosenki  poruszające 
muzyką i słowami, jak np. „Modlitwa” Okudża-
wy, przeplatał subtelnymi, aluzyjnymi żartami. 
Puentą tej notatki mogłoby być zdanie, które 
ze sceny zabrzmiało niezwykłą nutą – Profesor 
powiedział: przeszłość jest częścią duszy każ-
dego człowieka. Prezentowane  zdjęcia,  każde 
z osobna  i wszystkie  razem, mają  duszę!  To 
radość nie tylko dla Twórców.

Klubowi FOTO X życzymy sukcesów. 

JAdwIgA KoRCZ-dZIAdoSZ, fot. KRyStyNA JAwoRSKA
ElA JóZEfowICZ I PAwEł JANCZARuK,  

fot. KRyStyNA JAwoRSKA

StANISłAw MAtuSZEwSKI I RoMAN CZARNECKI, 
fot. KRyStyNA JAwoRSKA fot. KRyStyNA JAwoRSKA
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„Pejzaż nie tylko lubuski”
4 maja  2016  r.  to  data warta  zapamiętania. 
Tego właśnie  dnia w Centrum Nauki Keple-
ra – Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze 
otwarta została pierwsza wystawa fotografi czna 
słuchaczy ZUTW, a konkretnie członków Klubu 
FOTOOKO. Kuratorem wystawy był Bogdan 
Springer, który wspólnie z Romanem Grobar-
skim i Bolesławem Polarczykiem przygotowali 
ekspozycję. 

Otwarcia dokonała kierownik Centrum Przy-
rodniczego, pani dr Krystyna Walińska. Na wer-
nisaż przybyli goście  z Krosna Odrzańskiego: 

Prezes  Zarządu Krośnieńskiego UTW,  pan 
Wojciech Brodziński i Wiceprezes, pani Danu-
ta Słomińska. Obecny był również pan Paweł 
Janczaruk. W imieniu Zarządu ZUTW pogra-
tulowała Klubowi FOTOOKO pięknej wystawy 
Bożenna Strączyńska,  a zaprzyjaźniony klub 
FotoX reprezentowała Jadwiga Szuba. 

Tematyka wystawy trafnie nawiązywała do 
idei  kształtującej  działalność Centrum Przy-
rodniczego: „Odkrywamy wszystkimi zmysłami 
tajemnice natury i nauki”. Świat natury, przed-
stawiony wrażliwym okiem artystów amatorów 
fotografi i,  pozwala  dotknąć  najbardziej  nie-
uchwytnej tajemnicy natury – jej piękna.   

Red.

BogdAN J. SPRINgER, fot. RoMAN gRoBARSKI

fot. BogdAN J. SPRINgER fot. RoMAN gRoBARSKI

KRyStyNA wAlIńSKA I RoMAN CZARNECKI, 
fot. BogdAN J. SPRINgER

fot. BARBARA KoNARSKAfot. EwA KwAśNIEwICZ
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Ewa Kwaśniewicz

IV Przegląd Fotografi i 
„Fotooka”

Od 10 maja Sala Klubowa naszego UTW 
jest  pełna  rwących oczy kolorów –  to 

najlepsze  zdjęcia ubiegłego  roku autorstwa 
członków klubu Fotografi cznego „Fotooko”; 
najlepsze we własnej  ocenie. Wyraźnie na 
tej wystawie widać nasze preferencje. Naj-
więcej jest pejzaży: droga na grobli Haliny 
Adamiak, pejzaż z łódką Bogusi Hyli-Dąbek 
czy nostalgiczne bezlistne drzewo z latający-
mi nad nim ptakami Bogdana J. Springera. 
Mamy też górski strumień, lotnie nad mor-
ską plażą i uschnięte pnie wystające z wody. 
Zachwyca  zimorodek Krysi  Nawrockiej 
i roześmiane wnuki   Tereni Brandyk. Nie 
brakuje architektury i zdjęć ludzi. Z jednego 
z nich uśmiecha się do nas nieodżałowany 
Zbyszek, pozujący razem z Krysią Filmano-
wicz. Mamy tu dwadzieścia zdjęć dwudziestu 
autorów. Wiem z własnego doświadczenia 
jak trudno wybrać zdjęcie z dorobku jednego 
roku. Na pewno niektórzy z nas mieli z tym 
duży problem, podobało nam się nie tylko jed-
no, ale wiele, dlatego pozwolono nam przysłać 
po dwa zdjęcia z nich dopiero nasi koledzy 
wybrali te, które zawisły na ścianach.

PlAKAt CZwARtEgo PRZEglądu fotogRAfII

fot. BogdAN J. SPRINgER

fot. RENAtA PAwlICZAK

fot. włodZIMIERZ włodARCZAK
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Paweł Janczaruk

Baletnica w mieście
„Baletnica w mieście” przedstawia piękno ukry-
te w ruchach tancerki, pozbawionej scenicznego 
makijażu, kostiumu i przepychu. Tak o naszym 
projekcie,  który  rozpoczęliśmy  jesienią  2015 
roku, napisała Ania Szafran – baletnica tańczą-
ca w Społecznym Ognisku Artystycznym. Od 
samego początku założeniem projektu jest to, 
że zdjęcia będą powstawać wyłącznie w naszym 
mieście – Zielonej Górze. Miasto pełni tu bardzo 
ważną rolę. Urbanistyczny krajobraz staje się 
sceną dla sztuki, dzięki czemu każde zdjęcie 
jest inne – mówi Ania. Efektem jest natomiast 
strona internetowa, a będzie wystawa fotografi i 
i album fotografi czny.

Kiedy Ania na początku 2015 roku podsunęła 
pomysł fotografowania jej tańczącej na ulicach 
miasta, nie widziałem w tym celu. Zadałem so-
bie pytanie: po co mam robić tego typu zdjęcia? 
Minęło  pół roku i nieoczekiwanie stwierdziłem, 
że celem może być fotografowanie samo w so-
bie. Uwiecznienie  piękna  tańczącej  baletnicy 
w przestrzeni miejskiej. Wiedziałem  też,  że 
zadanie nie będzie łatwe oraz że musi polegać 
na  całkowitej naszej współpracy. W projekcie 
ważna jest rola obojga nas. Ania nie występuje 
tylko w roli tancerki, ale również uczestniczy 
w wyborze zdjęć. W czasie sesji wygląda to, co 
prawda,  jakby każde z nas robiło swoje, czyli 
Ania tańczy, a ja fotografuję, ale tak nie jest. 
To  jest początek naszej wspólnej pracy, która 

zaczyna się po sesji. Po kolei odbywa się to tak: 
pierwsza selekcja fotografi i, wstępne ich opraco-
wanie, analiza poszczególnych ujęć, wymiana 
maili, rozmowy o zdjęciach i ostateczny wybór. 
Dzięki temu z poszczególnych sesji  pozostają 
najlepsze  fotografi e. Przy  okazji  każde  z nas 
uczy się od drugiego. Ja poznaję sztukę baletu, 
Ania tajniki fotografi i. 

Zaczynając projekt, o balecie nie wiedziałem 
prawie nic. Teraz nadal niewiele wiem, chociaż 
przeczytałem kilka  książek,  obejrzałem kil-
kanaście fi lmów ze  spektaklami baletowymi, 
byłem też na jednym przedstawieniu i fotogra-
fowałem na kilku lekcjach baletu. Często rozma-
wiamy, a ja staram się jak najwięcej dowiedzieć 
o balecie, żeby zrobić kolejną dobrą fotografi ę. 
Ania  twierdzi,  że balet jest najwspanialszym 
sposobem na samodoskonalenie zarówno fi zycz-
ne, jak i duchowe. Dodam, że motywuje również 
do działania twórczego nawet mnie – fotografa.

Nie ukrywamy, że wzorujemy się na podob-
nych, już realizowanych projektach. Pierwowzo-
rem jest ten realizowany przez nowojorskiego 
fotografa Dane Shitagi  od 2000  roku. Wtedy 
zaczął fotografować zawodowe tancerki z Ame-
rican Ballet  Theater, Boston Ballet  i Tulsa 
Ballet w przestrzeni miejskiej. Cykl ten nazwał 
„Ballerina Project”. Założył profi le na Facebo-
oku, Instagramie, Tumblrze i Twitterze, gdzie 
publikuje zdjęcia z kolejnych sesji. Na początku 
używał  tradycyjnych metod  fotografi cznych, 
od wiosny 2012 roku zaczął używać cyfrówek. 
Przenosi balet ze sceny teatru na ulice, przez 
co wpisuje taniec w codzienność życia miasta. 
Staram się robić zdjęcia baletnic – nie ich 
tańca – mówi o projekcie. „Ballerina Projekt” 
zdobył popularność i doczekał się licznych kon-
tynuacji. Podobne  zdjęcia powstają w Miami, 
Bostonie, Toronto i na Hawajach. Od 2008 roku 
australijska fotograf Lisa Tomasetti fotografuje 
Australian Ballet. Podróżując z nim wykonuje 
zdjęcia baletnic na ulicach Paryża, Nowego Jor-
ku, Tokio i Szanghaju. Jako scenerię wybiera 

fot. PAwEł JANCZARuK
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najbardziej ruchliwe ulice i skrzyżowania. Pod-
czas wyjazdu Baletu do Chin wybrała jednak 
dzielnice mieszkalne Pekinu. To sprawia, że 
[zdjęcia] wyglądają inaczej, staram się znaleźć 
uliczki, które nie są tak znane turystom – uza-
sadniała swój wybór.

Balet na zdjęciach możne wyglądać dobrze 
lub źle. Najtrudniejsze, jak się okazuje nie jest 
zrobienie odpowiednich zdjęć w „decydującym 
momencie”. Sztuką jest wybór tych najlepszych, 
na których baletnica prezentuje  się nie  tylko 
pięknie, ale również idealnie według prawideł 

techniki baletowej. Sztuka baletu powstała dla 
ukazania tancerzy w doskonałych pozach, które 
mają ukazywać harmonię i perfekcję. Tancerze 
mają wyglądać pięknie. Gdy tańczą, nie zauwa-
żamy krótkich momentów, kiedy przybierają nie 
zawsze idealne ułożenie. Nasze oko odnotowuje 
tylko pozy kulminacyjne, zatrzymane i utrzy-
mane. Dlatego w fotografi i baletu  tak ważna 
jest równowaga, aby zatrzymać na zdjęciu ten 
odpowiedni moment.   Nieustanne dążenie do 
perfekcji i praca nad przekraczaniem własnych 
granic – tak o tańcu mówi Ania. Dla tancerki 
treścią jej pracy jest dążenie do ideału, napeł-
nienie tańca uczuciami i emocjami. 

Nasz projekt pokazuje tancerkę przede 
wszystkim poza teatralnym środowiskiem. 

Pozostawioną samą z sobą i swoimi myślami 
– mówi Ania. Dlatego wybór zdjęć jest bardzo 
istotny. Musi  być  zaakceptowany przez Anię, 
bo  to  ona pracuje  ciałem  i wyglądem. Dobre 
zaprezentowanie jej na zdjęciach jest niezmier-
nie ważne, bo pozwala czerpać jeszcze większą 
satysfakcję z uprawianej  przez  nią  sztuki. 
Fotografi e nie mogą psuć jej pracy. Co prawda 
wpadki  się  zdarzają,  ale  są  tylko  drogą  do 
osiągnięcia perfekcji. Taniec pozwala Ani na 
zdobywanie technicznych umiejętności, niezbęd-
nych do tworzenia. Moje zadanie to zatrzymanie 

tego procesu w fotografi i, w harmonii z archi-
tekturą naszego miasta.

Najpiękniejsze w naszym projekcie jest to, że 
Ania tańczy tylko dla mnie. Tworzy spektakl, 
którego  świadkiem, widzem  i rejestratorem 
jestem tylko ja. Scenografi ę, w której odbywa 
się  taniec,  zobaczą  dopiero  oglądający nasze 
fotografi e. Muzyka, do której tańczy Ania, zo-
staje uchwycona jedynie w fotografi i. Operato-
rem światła jest słońce, które oddaje swój czar 
w tej jednej i niepowtarzalnej chwili. Fotografi a 
natomiast  prezentuje  to wszystko w jednym, 
jedynym ujęciu. Ania ma  również  nadzieję, 
że  „Baletnica w mieście” poruszy i zachwyci, 
a w szczególności uświadomi, że posiadanie 
pasji to wielki skarb.
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i kolejne  tury slamu odbywają się w ten sam 
sposób. Drogą eliminacji publiczność wybiera 
triumfatora.

W piątkowy  wieczór  spotkało  się  w Bi-
bliotece wielu  poetów  –  członków  Związku 
Literatów Polskich,  Stowarzyszenia  Jeszcze 
Żywych Poetów, Klubu Literackiego  ZUTW 
„Oksymoron”. Oni  stanowili  publiczność,  oni 
sprawili, że triumfatorką slamu została Maria 
Orlicka,  a Witold  Stankiewicz  zajął  trzecie 
miejsce. Wyściskaliśmy  naszą  koleżankę, 
wyściskaliśmy  naszego  kolegę,  gratulowali-
śmy wszystkim zwycięzcom (II miejsce zajęła 
Barbara Anielska-Bartusz ze Stowarzyszenia 
Jeszcze Żywych Poetów). Redakcja „Inspiracji” 
dołącza się do wyrazów uznania dla kunsztu 
poetyckiego i trafności doboru wierszy na tego 
rodzaju konkurs. To też duża sztuka.

Red.

„Oksymoron” na slamie

Środowiska literackie w naszym 
mieście zostały zaproszone przez 
Roberta  Rudiaka,  wicepreze-
sa  Zielonogórskiego  Oddziału 
Związku Literatów Polskich, na 
imprezę „Noworoczne wierszowa-
nie”,  która  odbyła  się w WiMBP 29 stycznia 
2016 r. Przewidziano, jak napisał pan Rudiak,  
zamiast tradycyjnego czytania swoich utworów 
przez twórców, małe show w postaci slamu poe-
tyckiego1. Wielu z nas nie wiedziało, na czym 
slam poetycki polega.  Jest  to  trochę  zabawa, 
trochę  loteria,  trochę konkurs poetycki serio. 
Uczestników zapisanych do udziału w slamie 
dobiera  się w rywalizujące  ze  sobą pary  loso-
wo – pierwsza osoba z listy z ostatnią, druga 
z przedostatnią itd. Publiczność wskazuje, kto 
w danej  parze przedstawił  ciekawszy wiersz, 
eliminując  tym  samym z udziału w dalszym 
współzawodnictwie  osobę  przegraną. Druga 

1 Pomysłodawcą tej formy spotkań poetyckich jest 
Marc Kelly smith, robotnik i poeta z Chicago, któ-
ry – jak podaje Wikipedia – w 1986 roku, w klubie 
Green Mill zorganizował pierwszy w historii slam, 
„The Uptown Poetry slam”. W Polsce pierwszy 
slam odbył się w 2003 roku w starej Prochoffni.

wItold StANKIEwICZMARIA oRlICKA
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Stanisław Matuszewski

Wystawa FotoX 
w Bolesławcu

19 lutego 2016 r. w Centrum Integracji Kultu-
ralnej w Bolesławcu została otwarta wystawa 
zdjęć klubu fotografi cznego FotoX pt. „Piękno 
Bolesławca i okolic w obiektywie seniora”.

W roku 2012, za sprawą naszej koleżanki Eli 
Dąbrowskiej-Żurawik, w Bolesławcu  i w jego 

okolicach  został  zorganizowany  plener. Na-
szym przewodnikiem był kolega Eli, nieżyjący 
już Bogdan Pieliński – mieszkaniec i pasjonat 
miasta. Pokazywał nam ciekawe zakątki, war-
te uwiecznienia na  fotografi ach. Efekty  tego 
pleneru prezentowaliśmy na wystawie w Sali 
Klubowej ZUTW oraz w salonie wystawowym 
PGNiG w Zielonej Górze. 

Roman Czarnecki,  kierownik Klubu Foto-
grafi cznego  „Fotooko”,  który nawiązał współ-
pracę  z Bolesławieckim UTW,  zainteresował 
naszą wystawą  tamtejsze  środowisko. Doszło 

„PEJZAŻE ŻYCIA – WIDZIANE OCZYMA SŁUCHACZY ZUTW” W BOLESŁAWCU„PEJZAŻE ŻYCIA – WIDZIANE OCZYMA SŁUCHACZY ZUTW” W BOLESŁAWCU
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do spotkania z przedstawicielami Bolesła-
wieckiego Ośrodka Kultury-Międzynaro-
dowego Centrum Ceramiki oraz Bolesła-
wieckiego UTW. Nasze zdjęcia wzbudziły 
zainteresowanie i kierownictwo BOK-u za-
proponowało, by Klub Fotograficzny FotoX 
wystawił swoje prace w budynku Centrum 
Integracji  Kulturalnej  „Orzeł”.  Roman 
zaproponował, by  jednocześnie zaprezen-
tować  działalność  Klubu  Literackiego 
„Oksymoron”, jego twórczość literacką i do-
konać prezentacji książki „Pejzaże życia”. 
Spotkało się to z pozytywnym przyjęciem. 
Obecna na  spotkaniu Wiesława Olczyk, 
prezes Bolesławieckiego UTW,  zobowią-
zała się do koordynowania prac.

Kolejne ustalenia zapadły w styczniu, 
kiedy  to w składzie: Roman Czarnecki, 
Barbara Konarska  i niżej podpisany po-
jechaliśmy do Bolesławca. Uzgodniliśmy 
wówczas  ostatecznie  kształt  imprezy 
kulturalnej  oferowanej  mieszkańcom 
miasta,  którą  nazwaliśmy  „Pejzaże  ży-
cia – widziane oczyma słuchaczy ZUTW”. 
Prezentacja twórczości fotograficznej i lite-
rackiej słuchaczy ZUTW miała być także 
inspiracją dla słuchaczy BUTW, ukazując 
możliwości działania seniorów na różnych 
płaszczyznach.  Stroną  organizacyjną 
wystawy  zajęli  się  pracownicy Centrum 
Integracji Kulturalnej  „Orzeł”  z panem 
kierownikiem  Jackiem Dudyńskim  na 
czele. Z zadania wywiązali się znakomicie.

W dniu imprezy prawie sześćdziesięcio-
osobowa grupa przyjechała autokarem do 
Bolesławca. Przyjęli  nas przedstawiciele 
Bolesławieckiego UTW,  przedstawiając 
program pobytu, którego głównym punk-
tem było otwarcie wystawy i prezentacja 
twórczości  literackiej. Otwarcia  imprezy 
dokonała dyrektor Bolesławieckiego Domu 
Kultury, Ewa Lijewska-Małachowska, któ-
ra przywitała przybyłych gości z zastępcą 

fot. StANISłAw MAtuSZEwSKI

gRAżyNA BAlCER ,ZofIA BANASZAK I EwA KwAśNIEwICZ, 
fot. KRyStyNA JAwoRSKA

MARIA KulESZyńSKA-KoZAK I gRAżyNA BAlCER,  
fot. KRyStyNA JAwoRSKA

PREZES utw w BolESłAwCu wIESłAwA olCZyK I RoMAN 
CZARNECKI, fot. KRyStyNA JAwoRSKA
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Prezydenta Miasta Kornelem Filipowi-
czem  i prezes  ZUTW  Zofią  Banaszak 
na  czele.  Bardzo  ciepło wyrażała  się  o 
otwieranej wystawie,  a także  o podjętej 
inicjatywie integracji naszych UTW. 

W pierwszej  części  programu  przed-
stawiłem multimedialną  prezentację 
działania Klubu FotoX  oraz  jego  doro-
bek w postaci wystaw  fotograficznych. 
Pokazane  zostały  fotografie  tworzące 
wystawę, wzbogacone  o komentarze  do 
poszczególnych  zdjęć.  Po  zakończeniu 
prezentacji multimedialnej dyrektor Ewa 
Lijewska-Małachowska  zaprosiła  panią 
prezes Zofię Banaszak do przedstawienia 
naszego Uniwersytetu i zaprezentowania 
twórczości literackiej słuchaczy ZUTW.

Na  zakończenie  imprezy w holu Cen-
trum  Integracyjnego  Kultury  zebrani 
mogli  oglądać wystawę, wymieniać  się 
uwagami  z twórcami wystawy  i komen-
tować przedstawioną twórczość literacką 
przy słodkim poczęstunku.

Grupa członków klubu FotoX w wolnych 
chwilach  realizowanego  programu  foto-
grafowała piękno rynku miejskiego i jego 
okolic. Bardzo żałowaliśmy, że późna pora 
i brak czasu nie pozwoliły nam poświęcić 
więcej czasu na zdjęcia nocne fantastycznie 
oświetlonych budyn ków rynku. Ale to, co 
udało się nam utrwalić na naszych foto-
grafiach, oddaje bajeczny klimat tamtego 
miejsca.

Pełni wrażeń  udaliśmy  się w drogę 
powrotną.

Fotografie na wystawie prezentowali: 
Aleksandra Dittrich, Elżbieta Stalec, El-
żbieta Dąbrowska-Żurawik,  Irena Anioł, 
Eryka Sosnowska,  Jadwiga Szuba, Da-
nuta Mamczur,  Zofia Stępka, Krystyna 
Jaworska, Teresa Kaczmarek Bronisława 
Piecharków,  Jan  Sękowski,  Stanisław 
Matuszewski.

BogdAN J. SPRINgER, fot. KRyStyNA JAwoRSKA

ZofIA BANASZAK, fot. KRyStyNA JAwoRSKA

StANISłAw MAtuSZEwSKI, fot. JAdwIgA SZuBA
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Drodzy Przyjaciele! 
Czy możemy Was tak nazywać? Wizyta Wasza sprawiła, że odnaleźliśmy bratnie dusze, 
seniorów którzy – jak my – „nie liczą godzin, ni lat”, są fantastycznie otwarci na wszelkie 
nowości, ciekawi świata, radośni, pełni życia mimo czasem fizycznych ograniczeń (no tak, 
bo „zużycie materiału”  u nas wszystkich, niestety, postępuje), nie dają się podporządkować 
upływowi czasu. Spotkanie z Wami było ogromną dawką optymizmu, dało nam poczucie, 
że i my potrafimy wyjść poza prozę życia. Pamiętamy chwile wzruszeń podczas wieczornicy 
z „Pejzażami życia”, dotykającymi także i naszych doświadczeń. Niezwykle miłym gestem 
dla nas była wystawa wykonanych przez Was fotografii, ukazujących piękne zakątki naszego 
miasta. Zdobyliście nasze serca! Serdecznie pozdrawiamy, cieszymy się z nawiązania nowych 
znajomości, które – mamy nadzieję – zaowocują kolejnymi spotkaniami.
PS. Specjalne serdeczności i życzenia powrotu do zdrowia kierujemy do Pani Barbary Ko-
narskiej, której nie poznaliśmy osobiście, ale obcujemy z Jej niezwykłym dziełem i myślimy, 
jakby tu zrobić coś podobnego. 

Maria Sobolska             Wiesława Olczyk 
  Rada Słuchaczy              UTW Bolesławiec
UTW Bolesławiec 

***

Ewa Kwaśniewicz

Prezentacja literacka

Krótko przed  wyjazdem dużej grupy słuchaczy 
ZUTW do Bolesławca  z prezentacją wystawy 
Klubu FotoX i promocją naszej antologii  lite-
rackiej  „Pejzaże  życia”  zostałam poproszona 
o zaprezentowanie tam naszej szefowej Barbary 
Konarskiej i przedstawienie antologii. Spadło to 
na mnie nagle.  Było wiadome, że prezentację 
poprowadzą Basia i Bożena Rudkiewicz, która 
przygotowała  scenariusz  części  literackiej, 
niestety  stan  zdrowia  im na  to  nie  pozwolił 
i w ostatniej  chwili  zrezygnowały  z wyjazdu. 
Klub  Literacki  „Oksymoron”  jest  też moim 
klubem, więc po prostu nie mogłam odmówić. 
Tremę miałam ogromną, ale wszystko wypadło 
bardzo dobrze. 

Na placu boju nie  zostałam  sama. Prezes 
Zofia Banaszak szeroko zaprezentowała doro-
bek literacki „Oksymoronu”, a ja najlepiej, jak 

potrafiłam, przedstawiłam Basię. Mówiłam o jej  
dorobku literackim, o przyjaznej nam wszyst-
kim osobowości  i o jej wpływie na  charakter 
Klubu i naszą twórczość. Obszernie omówiłam 
„Pejzaże życia”, mówiłam o współpracy z Basią 
Marii Dokowicz, która była pomysłodawczynią 
podziału utworów zwartych w antologii na te-
matyczne rozdziały, o tym, że książka zawiera 
twórczość  nie  tylko  członków  „Oksymoronu”, 
ale także  innych piszących słuchaczy ZUTW. 
Zofia Banaszak, Grażyna Balcer  i Marysia 
Kuleszyńska-Kozak, w przerwach mojej wy-
powiedzi,  pięknie  i z uczuciem deklamowały 
wiersze    z antologii.  Jako  ostatni wystąpił 
Bogdan J. Springer,  entuzjastycznie przyjęty 
przez  publiczność.  Śpiewał  swoje kompozycje 
do  tekstów Basi Konarskiej  i mojego, występ 
zakończył zaśpiewaną na bis piosenką autorską.

Widocznie  nasza  prezentacja  spodobała 
się publiczności, ponieważ po  jej zakończeniu 
sprzedaliśmy wszystkie przywiezione numery 
„Inspiracji” i sporo egzemplarzy antologii.

***
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W końcu stycznia byłam w Bolesławcu, wzięłam udział w uzgodnieniach formuły imprezy. 
Gospodarze zaprosili nas do biblioteki, gdzie w rozmowach przy kawie i cieście poznaliśmy 
przedstawicieli  tamtejszych  twórców – Lesława Kasprzyckiego  –  pedagoga,  rysownika, 
autora  artykułów  zamieszczanych w „Roczniku Bolesławieckim”  oraz  Jolantę Koźmin, 
malarkę amatorkę, wystawa obrazów której prezentowana była właśnie w sali wystawowej 
biblioteki. Cieszyłam się bardzo na ponowne spotkanie w tym mieście.  Niestety – choroba 
zatrzymała mnie w domu. Pozostał żal do  losu, choć uczestnicy mówili mi, że wyraźnie 
byłam tam obecna duchem… 

Prof.  dr hab. Ewa Trzebińska w rozmowie  z Grzegorzem Sroczyńskim1 powiedziała: 
„Psychologia  tradycyjna koncentruje  się  raczej  na  tym,  co nam przeszkadza w dobrym 
życiu, a pozytywna – na tym, co pomaga. W terapii także. [Najbardziej pomaga] nadzieja. 
Z wielu  badań  i osobistego doświadczenia  terapeutycznego widzę,  że  przede wszystkim 
trzeba w pacjentach uruchomić nadzieję. Jesteśmy przecież spadkobiercami ludzi, którzy 
sobie poradzili. Żyli, spłodzili potomków, coś osiągnęli. Człowiek jest silny i sobie poradzi”. 
Ze styczniowego spotkania w Bolesławcu wróciłam do domu z prezentem od Jolanty Koź-
min – obrazem zatytułowanym „Nadzieja”. 

Barbara Konarska
1 Wysokie obcasy, 23.08.2013.  

Dziękuję!   „Pejzaże  życia” miałam szczęście 
przeczytać  przed  spotkaniem  i wernisażem 
w Bolesławcu. Przeżywałam więc ten wieczór 
może w nieco  inny sposób, niż większość  tak 
licznie zgromadzonych osób. Poznałam autorów, 
może bardziej wzruszona, poznawałam niektóre 
teksty  i recytowane wiersze. Mam  tylko nie-
dosyt,  że nie był przedstawiony przygotowany 
przez  jedną  z koleżanek,  komentarz  z naszej 
strony,  podniosłoby  to  jeszcze  rangę,  a także 
atmosferę wieczoru. 

Dziękuję  za chwile wzruszeń. Za ubranie 
w słowa moich myśli. Dziękuję za przywołanie 
z moich  zakamarków pamięci zdarzeń z dzie-
ciństwa, młodości i tych późniejszych, ale już 
odległych lat.

Podziwiam  warsztat  literacki,  każdego 
z autorów i autorek. Zachwycam się wierszami 

i prozą. Piękną oprawą graficzną i wydaniem. 
Podziwiam rozmach, z jakim to robicie. Podzi-
wiam, że tak wiele jest osób, którym chce się 
chcieć.

Zazdroszczę,  że znaleźli się inspiratorzy, 
którzy mieli możliwość  skupić wokół  siebie 
grupy twórcze zainteresowane literaturą, foto-
grafią, malarstwem,  teatrem  i innymi  tema-
tami.  Zazdroszczę każdego wiersza,  każdego 
opowiadania, obrazu fotografii. Zazdroszczę, że 
swoim entuzjazmem tworzenia zarazili innych.

Żałuję,    że wieczór  był,  przynajmniej  dla 
mnie, za krótki – miałam przepustkę od wnuka 
tylko na  2  godziny. Chciałabym dyskutować 
o tym, jak tworzycie, jak się organizujecie. Po-
rozmawiać z autorami o warsztacie twórczym, 
o stawianiu  pierwszych kroków,  o przełamy-
waniu barier pokazania  innym tego, co mnie 

Refleksja
po wernisażu wystawy fotograficznej i spotkaniu promującym książkę  
„Pejzaże życia” w Bolesławcu, 19 lutego 2016 r.
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inspiruje. Żałuję, że nie uścisnęłam ręki i nie 
pogratulowałam  charyzmatycznej pani Zofii, 
entuzjastce  tego,  co  robi,  panu Romanowi, 
każdemu z obecnych studentów ZUTW. Żałuję, 
że nie mogłam porozmawiać o Waszej organi-
zacji, o profesjonalnym sprzęcie fotograficznym, 
o działalności klubu brydżowego.

Dumna jestem, że tak wspaniale dopisała 
bolesławiecka publiczność. Na pewno nikt nie 
żałował czasu poświęconego na to wydarzenie, 
na pewno każdy znalazł w nim coś dla siebie. 

Wystawą w Żarskim Domu Kultury, w Salonie 
Wystaw Artystycznych, zakończył się 26 Woje-
wódzki Konkurs Fotografii. W konkursie wzięło 
udział 41 uczestników, którzy zaprezentowali 
303 prace. Do wystawy zakwalifikowano 110 
prac 36 autorów. 

Zdjęcia sześciu osób z Zielonogórskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku znalazły uznanie 

w oczach  jury.  Zdobywcami  nagród  zostali 
członkowie klubu FOTOOKO:

– I nagrodę za tryptyk „Nad morzem” zdo-
był Bolesław Polarczyk. „Na tych fotografiach 
nie ma  zbędnych  elementów. Niebo  i morze. 
Banalny  temat,  a jednak autorowi udało  się 
pokazać  spokój  i nostalgię. W zgiełku, pędzie 
życia warto jest czasem się zatrzymać i poczuć 

Wyobrażam sobie, że mieliście dużą satysfakcję 
z tego spotkania  i tak  licznie zgromadzonych 
słuchaczy. 

„Inspiracje” – trafność tytułu – inspirujecie 
innych. Dodajecie odwagi otwarcia się, ujawnie-
nia drzemiących w innych talentów. otwarcia 
umysłów  i szuflad. Mogą  inni, mogę  i ja. Ale 
gdzież mnie do nich…

Jedna z uczestniczek spotkania  
w Bolesławcu z UTW Zielona Góra

Mirosława Branicka-Polarczyk

Wojewódzki Konkurs Fotografii w Żarach
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ciszę” – komentowała jurorka, Barbara Panek- 
-Sarnowska.

– III nagroda miejsce przypadła Emilii Szpili 
za  dwie  prace  „Duchy  zamku w Broniszowie 
(wolne krzesło)” i „Duchy zamku w Broniszowie 
(z rowerem)”. „Bardzo dobre zagranie kompo-
zycją. Elementy niemalże  same układają  się 
do  fotografii,  tylko  trzeba  było  to  zauważyć, 
a wprawne oko fotografki ten układ zauważy-
ło” – stwierdzono w komentarzu jury.

Wyróżnione prezentacją na wystawie zostały 
zdjęcia Ewy Kwaśniewicz „Swobodne latanie”, 
Romana Grobarskiego „Park” i Włodzimierza 
Włodarczaka  „Radość”  z klubu  FOTOOKO 
oraz  fotografie Teresy Kaczmarek  „Muzyka” 
z klubu „FotoX”.

Zdobywcom nagród i wyróżnionym  słucha-
czom ZUTW –  gratulacje!  Rozsławiacie  nie 
tylko żarską imprezę, ale także Zieloną Górę 
i nasz Uniwersytet.

Po  imprezie uczestnicy pozowali  (a jakże!) 
do zdjęć w różnych konfiguracjach. Otrzymali 
także zaproszenie do wzięcia udziału w otwar-
tej  akcji  fotograficznej  24  sierpnia w Żarach. 
I ja tam byłam, lody jadłam („stawiane” przez 
Bola),  soczek  piłam  i do  fotografii  grupowej 
z nagrodzonymi i gośćmi pozowałam.

fot. KRyStyNA 
fIlMANowICZ

MIRKA BRANICKA-PolARCZyK gRAtuluJE MężowI, 
fot. KRyStyNA fIlMANowICZ

od PRAwEJ BolEK PolARCZyK I EMIlIA SZPIlA – NAgRodZENI, 
fot. KRyStyNA fIlMANowICZ
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Województwo lubuskie szczyci się po-
siadaniem dwóch fi lharmonii.  Fil-

harmonia Zielonogórska obchodzi właśnie 
jubileusz  60-lecia.  Jej  dyrektor, Czesław 
Grabowski, który w tym roku obchodzi swój 
własny jubileusz 30-lecia pracy na stanowi-
sku dyrektora naczelnego  i artystycznego 
FZ, jest naszym – ZUTW – wielkim przy-
jacielem. My,  słuchacze  Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uważamy 
się za przyjaciół Filharmonii. 

O muzyce  pisze  się  niezwykle  trudno. 
Maestro  Grabowski  powiedział  kiedyś 
podczas wykładu  dla  naszych  słuchaczy, 
że odbiór muzyki jest sprawą bardzo indy-
widualną. Są słuchacze, których cieszy od-
krywanie zawiłości partytur, ale są i tacy, 
którzy poddają się emocjom, w wyobraźni 
podkładają pod dźwięki jakieś obrazy, do-
znają  błogich  uczuć  słuchając  utworów 

melodyjnych, pięknie zharmonizowanych, a inni – 
wręcz przeciwnie – preferują muzykę pobudzającą 
dysonansem melodycznym  lub  harmonicznym. 
Muzyka koi lub poraża, spada jak lawina lub ma-
luje dźwiękiem sielskie pejzaże… Kto nie był na 
koncercie, niewiele pojmie. 

Nasi melomani, zachwyceni osobowością dyry-
genta,  poruszeni  kunsztem wykonawców,  zacza-
rowani muzyką przelewają wrażenia na  papier. 

Próbują wyrazić  to,  co  stało  się  ich 
udziałem podczas  koncertu. Nie  jest 
ważne,  czy koncert  odbył  się w tym, 
czy w poprzednim  roku,  ważne,  że 
wzbogacił  słuchaczy,  że  sprawił,  iż 
w piątkowy (zazwyczaj) wieczór mogli 
uczestniczyć w ŚWIĘCIE MUZYKI. 
Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma 
dwóch podobnych nocy,  jak napisała 
Wisława Szymborska  i tak samo  jest 
z koncertem.  Czytajmy więc  o wra-
żeniach,  jakie u słuchaczy wzbudziły 
koncerty, podążajmy ich śladem do sal 
koncertowych, zasmakujmy w muzyce, 
jeżeli  jeszcze  nie  jesteśmy meloma-
nami!

Red.

Muzyczne fascynacje

fot. BARBARA KoNARSKA

fot. BolESłAw PolARCZyK
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Bogdan Jan Springer

wieści z filharmonii

Jubileusz 60-ciolecia Filharmonii Zielonogór-
skiej poprzedził koncert, na którym wystą-

pili soliści Filharmonii i przekonali melomanów, 
jak wysoki prezentują poziom wykonawstwa. To 
fakt, że dzisiejsi filharmonicy są wysokiej klasy 
muzykami profesjonalistami i wielu prowadzi 
działalność edukacyjną na Wydziale Muzycz-
nym Uniwersytetu Zielonogórskiego  i w miej-
scowej szkole muzycznej.

Początki? To było 29 maja 1956 roku – or-
kiestra  symfoniczna  zagrała  na  pierwszym 
koncercie w mieście. Dyrygował Mieczysław 
Tomaszewicz, który był wykładowcą w szkole 
muzycznej  i prowadził  tam  szkolną  orkiestrę 
symfoniczną. Sam natomiast  pamiętam póź-
niejsze koncerty, pod batutą Zygmunta Hassy. 
To już była wielka symfonika. 

Jako uczeń  szkoły muzycznej  bywałem na 
tych koncertach raczej z obowiązku niż włas-
nej  chęci.  Jak  pamiętam,  zakładałem  białą 
wyprasowaną starannie przez mamę koszulkę 
i obowiązkowo  zawiązaną  pod  szyją  kokar-
dę  z czarnej  aksamitki,  by  godnie wyglądać 
w „świątyni muzyki”. Oczywiście nie byłem tym 
zachwycony; zaraz po koncercie rozwiązywałem 
tę wstążeczkę i chowałem głęboko w kieszeni 
spodni, by nie stać się pośmiewiskiem kolegów 
z podwórka. Myślę jednak, że wpojony za młodu 
szacunek dla instytucji i muzyków do dziś we 
mnie pozostał. 

Do  czasu  kiedy  to  po  tzw. wydarzeniach 
zielonogórskich orkiestra otrzymała stałą salę 
koncertową przy Placu Powstańców Wielko-
polskich, koncerty odbywały się w sali Teatru 
a także  w sali  kina  Newa.  Choć  budynek 
przystosowano dla potrzeb orkiestry, wraz z jej 
rozwojem stał się zbyt mały i niefunkcjonalny. 
Do starego budynku dobudowano pomieszczenia 

administracyjne,  a w 2004  roku  uroczyście 
otwarto  salę koncertową na 400 osób – Mię-
dzynarodowe Centrum Muzyczne. W 1994 roku 
(za dyrekcji Kazimierza Morskiego)  orkiestra 
uzyskała status Filharmonii, a od 1982 roku, 
dzięki  staraniom ówczesnego  dyrektora Szy-
mona Kawalli, nosi imię Tadeusza Bairda. Od 
1 września 1986 roku dyrektorem naczelnym 
i artystycznym jest Czesław Garbowski.

Pierwszym  z jubileuszowych  koncertów, 
na  początek  którego  usłyszeliśmy  3-częścio-
wą  Serenadę Notturna KV  239 Wolfganga 
Amadeusza Mozarta, był występ  czwórki na-
szych filharmoników wiolinistów w składzie 
Kamila Susłowicz, Beata Gołemberska, Piotr 
Łaskarzewski i Magdalena Jabłońska-Żembik. 
Piękna muzyka wprowadziła w nastrój Kon-
certu Fortepianowego C-dur,  także Mozarta. 
Pianista wirtuoz Paweł Kowalski  zasiadł  do 
fortepianu, maestro Grabowski już unosił ba-
tutę, a tu nagle jakaś komórka zadzwoniła, bo 
ktoś zapomniał wyłączyć. Konsternacja chwi-
lowa, a pianista z właściwym sobie humorem 
powtórzył ten dżingel na fortepianie ku uciesze 
zebranych  i  –  pewnie – wstydowi właściciela 
telefonu. No  cóż,  takie  czasy.  Zaraz  po  tym 
przerywniku – wspaniałe  akordy, wspaniała 

CZESłAw gRABowSKI, fot. BolESłAw PolARCZyK
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muzyka i wspaniałe, brawurowe wykonanie 
koncertu. Długo  jeszcze podczas przerwy, 
gdzieś tam w zakamarkach naszych myśli 
wirowały mozartowskie nutki. 

Ten piątkowy koncert miał tytuł: „Kla-
sycznie  i współcześnie”,  do  przerwy  roz-
brzmiewała więc muzyka Mozarta, po prze-
rwie  natomiast wysłuchaliśmy Koncertu 
Fortepianowego G-dur Maurice  Ravela. 
To  już  inna muzyka,  trudna wykonawczo 
i w odbiorze,  bardzo  ekspresyjna,  dyna-
miczna, z bluesowymi i jazzowymi taktami. 
Przy fortepianie zasiadł ponownie fenome-
nalny Paweł Kowalski. Pianista był znako-
mity  zarówno w uładzonym, melodyjnym 
Mozarcie, jak i w tym ekspresyjnym Rave-
lu. Paweł Kowalski  jest  jednym z najbar-
dziej wszechstronnych polskich muzyków, 
wykonuje  utwory  od Mozarta  i Chopina, 
poprzez Beethovena, Brahmsa, Ravela do 
Panufnika,  Kilara  i Góreckiego. Warto 
również wspomnieć, że wysoki kunszt gry 
zaprezentowali instrumentaliści perkusyj-
ni – mieli dużo i można powiedzieć „mocno” 
do grania  zarówno w tym  fortepianowym 
koncercie, jak i w ostatnim utworze Ravela 
„La Valse”.

Drugi  jubileuszowy uroczysty  koncert 
odbył się 20 maja br. pod patronatem ho-
norowym wicepremiera, ministra kultury 
i dziedzictwa  narodowego  prof.  Piotra 
Glińskiego  oraz marszałek województwa 
lubuskiego Elżbiety Anny Polak i zgroma-
dził wielu oficjalnych przedstawicieli. Jak 
zawsze w takim przypadku były  przemó-
wienia,  gratulacje, medale  i odznaczenia. 
Godzi się zaznaczyć, że po raz pierwszy cały 
koncert  był  transmitowany  na  zewnątrz 
Filharmonii na olbrzymim telebimie. Tak 
więc  publiczność  siedziała w sali  koncer-
towej  i na  zewnątrz,  a pogoda  tego  dnia 
dopisała, toteż wszystkie krzesełka były – 
przynajmniej na początku – zajęte. 

fot. BolESłAw PolARCZyK

fot. BolESłAw PolARCZyK
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Repertuar tego koncertu był wyjątkowy 
i –  jak się wydaje – dość  trudny w odbio-
rze. Rozpoczęła koncert Uwertura Giocosa 
patrona  Filharmonii  Tadeusza  Bairda. 
Kolejnym punktem programu był I Koncert 
Skrzypcowy op. 35 Karola Szymanowskie-
go, wykonany mistrzowsko  przez Agatę 
Szymczewską. Ta młoda, fi ligranowa skrzy-
paczka, wykładowca Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, odnosi wielkie sukcesy w kraju 
i za  granicą. Koncertowała  już  z takimi 
dyrygentami,  jak: Krzysztof  Penderecki, 
Jerzy Maksymiuk,  Jacek Kasprzyk,  Ta-
deusz Strugała, sir Nevill Marriner, a na 
zaproszenie maestra  Seiji Ozawy  objęła 
stanowisko koncertmistrza  orkiestry pod-
czas  tournee po  Japonii. Na  zakończenie 
tego  jubileuszowego  koncertu  orkiestra 
wykonała  Symfonię Fantastyczną  op. 14 
Hectora Berlioza.

Słodkim akcentem wieczoru był olbrzy-
mi,  piętrowy  tort w kształcie  fortepianu, 
który wprawną ręką, odłożywszy na jakiś 
czas batutę, kroił sam maestro Grabowski 
w holu Filharmonii. Przed wejściem drugi 
taki  tort  także  był  krojony  i serwowany 
wszystkim, którzy razem z muzykami świę-
towali ten Jubileusz.

20 lutego  2015r Filharmonia Zielonogór-ska  rozbrzmiewała  głównie muzyką 
Fryderyka Chopina. Związane to było z rocz-
nicą urodzin naszego genialnego kompozytora 
i pianisty. Na pustej scenie stał czarny fortepian 
słynnej marki Kawai,  a za nim,  jakby w tle, 
pod ścianą leżały na bokach cztery kontraba-
sy. Te cztery instrumenty były pewnym sym-
bolem  i stanowiły motto  „Cellissimo”  edycji 
tegorocznego Międzynarodowego  Festiwalu 
Muzycznego, organizowanego od kilku lat przez 
Filharmonię  Zielonogórską,  oraz Messe und 
Veranstaltungs GmbH we Frankfurcie. Mu-
zyczne kontakty muzyków po obu stronach Odry 
mają już swoją dłuższą historię, a tegoroczna 
przebiegał między dwoma symbolicznymi da-
tami  –  dniami  urodzin Fryderyka Chopina 
i Carla Philippa Emanuela Bacha. Ten ostatni 
był drugim synem słynnego lipskiego organisty 
Jana Sebastiana Bacha i także utalentowanym 

Dwa koncerty Międzynarodowego 
Festiwalu Muzycznego sprzed… roku

JuBIlEuSZowy toRt, BogdAN J. SPRINgER

fot. BogdAN J. SPRINgER
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muzykiem,  kompozytorem  i klawesynistą, 
a jego kontakty z Frankfurtem związane były 
z okresem studiów prawniczych.

Gwiazdą wieczoru  był  francuski  pianista 
Philippe Giusiano – zwycięzca XIII Międzyna-
rodowego Konkursu Chopinowskiego w Warsza-
wie. Kiedy tylko jego palce dotknęły klawiatury 
fortepianu i wydobył pierwsze dźwięki Mazurka 
fis-moll, rozpoczęła się prawdziwa fortepianowa 
uczta.  Zagrał  po mistrzowsku  chopinowskie 
4 mazurki  i 4  ballady. Nie  jestem w stanie 
określić  swojego  zachwytu  tą  interpretacją, 
byłem urzeczony wspaniałą muzyką,  pewnie 
jak wszyscy obecni na sali. Muzyka Chopina 
oddziałuje na nas Polaków w sposób wyjątko-
wy, magiczny, a w wykonana przez wielkiego 
artystę  jest wręcz  istnym muzycznym miste-
rium. Nie sposób było nie zauważyć wyjątkowej 
skromności i elegancji samego artysty.

W drugiej części koncertu Philippe Giusiano 
zagrał 12 trudnych etiud Aleksandra Skriabina. 
Ten rosyjski kompozytor z przełomu XX wieku 
był wielkim entuzjastą muzyki Chopina, a tak-
że  prekursorem  czegoś,  co  dziś  nazywamy – 
muzyka i światło. Podziwiając kunszt, technikę 
i elegancję gry Philippe Giusiano należy zazna-
czyć, że wszystkie te utwory artysta wykonał 
z pamięci, a łącznie z bisami było tego,  lekko 
licząc,  przeszło  20 wcale niekrótkich  i skom-
plikowanych technicznie utworów muzycznych. 
Ten wieczór w Filharmonii  należał  tylko  do 
znakomitego chopinisty Philippego Giusiano!

W następnym  tygodniu wysłuchaliśmy 
koncertu inauguracyjnego „Dni muzyki 

nad Odrą”  z mottem  „Cellissimo”.  To motto 
nawiązuje do cello – wiolonczeli, instrumentu 
o wyjątkowo pięknej,  niskiej  i ciepłej  barwie. 
Właśnie ten instrument zdominował pierwszą 
część koncertu. Wiolonczelista Tomasz Strahl 
wykonał  solo  „Saraband”  i „Gigue”  z I Suity 
G-dur Jana Sebastiana Bacha. Piękna, pełna 
harmonii,  ciepła  aksamitna wiolonczelowa 
interpretacja wprowadziła  nas  słuchających 
w specyficznie nastrojowy, bachowski klimat. 

Ale nie trwało to długo, bo już po chwili zna-
leźliśmy się w innej epoce muzycznej za sprawą 
„Concerto grosso na trzy wiolonczele i orkiestrę” 
Krzysztofa Pendereckiego.  Inny nastrój,  inny 
klimat  i całkowicie  inna muzyka. Podziwiać 
należy znakomitą technikę wykonawczą trojga 
wiolonczelistów: Marty Kordykiewicz, Toma-
sza Strahla i Rafała Kwiatkowskiego, a także 
naszych filharmoników w tym  trudnym, peł-
nym dysonansów  i różnych  efektów dźwięko-
wych utworze współczesnego  polskiego  kom- 
pozytora. 

Po  tym wykonaniu przerwa była kojącym 
wstępem do drugiej części koncertu. A ta roz-
poczęła się od utworu ukraińskiego, patetycznej 
pieśni o podniosłym nastroju z towarzyszeniem 
chóru i orkiestry. W sytuacji w jakiej znajduje 
się  dziś Ukraina  pieśń  ta  została  odebrana 
w wielkim  skupieniu  i wzruszeniu.  Potem, 
jakby dla  zmiany nastroju,  usłyszeliśmy dy-
namicznego polskiego mazura ze „Strasznego 
dworu”  Stanisława Moniuszki. Nie  dziwiło, 
że  orkiestra  zagrała  to dziarsko, brawurowo, 
dynamicznie  i z przytupem,  jak na polskiego 
mazura przystało, ale to, że równie brawurowo 
i dynamicznie zaśpiewał to cały skład chóralny, 
było wyjątkowe. Śpiewał Chór Lwowskiego Na-
rodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu 
i nie było ważne czy śpiewał po polsku, czy po 
ukraińsku; ważne, że śpiewał czysto, rytmicz-
nie  i pięknie!  Ten  profesjonalny  zespół  tego 
dnia był brylantem najwyższej próby na scenie 
Filharmonii Zielonogórskiej.

Oj, dali artyści popis chóralnego wykonaw-
stwa w standardach operowych, jak „Carmen” 
G. Bizeta,  „Rycerskość Wieśniacza”  P. Ma-
scagniego,  czy  „Nabucco”,  „Rigoletto”,  „Tru-
badur” i „Aida” G. Verdiego. A na koniec tego 
pięknego koncertu był podwójny bis – „Va, pen-
siero”, wzniosła pieśń niewolników żydowskich 
z III-go aktu opery „Nabucco”. Pewnie niejedna 
łza się w oku zakręciła za sprawą tego genial-
nego zespołu chóralnego z Lwowskiego Teatru 
Opery i Baletu.
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Barbara Konarska

garść wspomnień

Jubileusz Filharmonii Zielonogórskiej miał 
przede wszystkim  charakter  koncertowy. 

Na Rynku natomiast pojawiła się także wysta-
wa, prezentująca mieszkańcom miasta historię 
Filharmonii w migawkach fotograficznych. Po-
wróciły wspomnienia. Podzielę się z Państwem 
kilkoma. 

Podjęłam pracę w Filharmonii Zielonogór-
skiej w 1979  roku. Były  to  ostatnie miesiące 
kierowania  tą  instytucją  przez Kazimierza 
Morskiego. Z przyczyn nie do końca dla mnie 
zrozumiałych ówczesne władze nie zadbały we 
właściwym czasie o zatrudnienie jego następcy 
na stanowisku dyrektora artystycznego. Kiedy 
więc orkiestra wróciła do pracy po wakacjach, 
nie  było w instytucji  najważniejszej  osoby, 
która  podejmuje  decyzje  o kształcie  sezonu. 
Ja  pracowałam bardzo krótko, mało  znałam 
specyfikę pracy orkiestry  i co było oczywiste, 
jako  nie-artystka  nie  byłam uprawniona  do 
podejmowania  decyzji  artystycznych. Wie-
działam,  że w orkiestrze  funkcjonuje  Rada 
Artystyczna, zaprosiłam więc jej członków na 
naradę,  Zapytałam,  co możemy  zrobić w tej 
bardzo trudnej sytuacji. Muzycy wyraźnie mnie 
lekceważyli,  ale nie  dałam  się  sprowokować. 
Z uwagą  słuchałam,  co mówią koncertmistrz 
orkiestry Stanisław Hajzer, świetny wioloncze-
lista Narcyz Żołnowski i kilku innych muzyków 
oraz Waldemar Wierzykowski, odpowiedzialny 
w biurze za przygotowywanie umów z gościnny-
mi dyrygentami i solistami. Zrodził się w tam-
tym momencie pomysł, że do czasu zatrudnienia 
dyrektora artystycznego pan Waldek obdzwoni 
kilku dyrygentów, proponując im poprowadze-
nie u nas koncertów i rozpoczniemy sezon ar-
tystyczny bez opóźnień. Dziś już nie pamiętam 
nazwisk tych, którzy nas przez kilka miesięcy 

odwiedzili. Większość  znanych  dyrygentów 
miała przecież zapełnione kalendarze. 

Po Polsce  rozeszła  się wieść,  że  gdzieś na 
zachodzie kraju jest taka filharmonia, w któ-
rej orkiestra pracuje bez etatowego dyrygenta. 
Przyjechała  ekipa  telewizyjna;  dziennikarz 
chciał nagrać kawałek próby  i przeprowadzić 
rozmowę. Zespołowi bardzo zależało, by ta au-
dycja wypadła dobrze. Siedziałam na widowni 
i wsłuchiwałam się w pierwsze akordy finału 
V Symfonii Piotra Czajkowskiego. Nagrywający 
prosił o kilkakrotne powtórzenie niewielkiego 
fragmentu. Klarnecista dawał z siebie wszyst-
ko… Zapisane w partyturze tempo – andante 
maestoso – powinno było brzmieć uroczyście, 
dla mnie jednak motyw Losu, przewijający się 
w całej V Symfonii,  brzmiał niczym muzyka 
pogrzebowa. Koszmarnie  bałam  się,  że ktoś, 
kto  jest władny podejmować decyzje, po obej-
rzeniu  tej  audycji  zadecyduje  o rozwiązaniu 
instytucji.  Podczas  rozmowy  dziennikarza 
z Radą Artystyczną, w której uczestniczyłam, 
bo byłam pytana, jak ja – dyrektor administra-
cyjny – wyobrażam sobie dalsze funkcjonowanie 
Filharmonii, goście z telewizji podkpiwali, że 
stworzyliśmy „spółdzielnię nie daj się”.

Niedługo  potem na nasze  zaproszenie,  by 
dyrygować koncertem przyjechał pan Stanisław 
Kawalla,  skrzypek.  Pomyślałam później,  że 
namówił go na ten przyjazd jego brat Szymon, 

fIlhARMoNIA od StRoNy PlACu wIElKoPolSKIEgo,  
fot. EwA KwAśNIEwICZ
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który wówczas prowadził Orkiestrę Kameralną 
w Toruniu i chciał się podjąć bardziej ambitne-
go zadania. Widocznie opinia starszego brata 
o orkiestrze  była  dość  pomyślna,  bo Szymon 
Kawalla przyjechał na rozmowę do wojewody 
zielonogórskiego i wkrótce objął stanowisko dy-
rektora naczelnego i artystycznego. W orkiestrę 
wstąpił nowy duch. Dużo koncertowała, biorąc 
udział w festiwalach muzycznych, nagrywała 
płyty. Kolejna zmiana nastąpiła w 1986 roku, 
kiedy  do  Zielonej  Góry  przyszedł  Czesław 
Grabowski.  Przez minione  30  lat  zbudował 
profesjonalny zespół, doprowadził do rozbudowy 
siedziby Filharmonii, sprawił, że tamte kilka 
miesięcy lęku o przyszłość młodej wówczas in-
stytucji zostało dawno zapomniane. Kronikarze 
zapisują już tylko sukcesy. 

Lata spędzone w Filharmonii dały mi bar-
dzo  dużo. Rozwinęłam  zainteresowania mu-
zyczne, poznałam wiele nieznanych wcześniej 
utworów, ale  także mogłam słuchać na żywo 
wybitnych artystów oraz  zespołów,  jak Świa-
tosław Richter, Grigorij Sokołow, Oleg Krysa, 
Rudolf Kerer Moskiewski Zespół „Madrygał”, 
Collegium Flauto Dolce z Czechosłowacji, Pań-
stwowy Zespół Kameralny z „Armenii”, Canto-
res Minores Vratislavienses. Z muzykami – po 
okresie  początkowego,  przykro  zaznaczonego 
dystansu – ułożyłam  sobie  bardzo miłe  kon-
takty, wynikające z mojego umiłowania muzyki 
i niekłamanego podziwu dla prawdziwych ar-
tystów, których w zespole była pewna, rosnąca 
z latami liczba. Znakomity skrzypek i wybitny 
pedagog Stanisław Hajzer wprost kipiał pomy-
słami, jak zwielokrotnić i pogłębić społeczne od-
działywanie muzyki. To współtworzył niewielką 
orkiestrę kameralną, to pracował wraz z Anną 
Tułasiewicz,  Antonim Trontem  i Narcyzem 
Żołnowskim, przygotowując koncerty  kwartetu 
smyczkowego. Do wykonania kwintetu, jakim 
jest „Pstrąg” Franza Schuberta, zaprosił pia-
nistę orkiestry, Ryszarda Zimnickiego. Przypo-
mniałam sobie tamten koncert, kiedy na Rynku 

oglądałam czarno-białe zdjęcia z dawniejszych 
lat  działalności  naszej  Filharmonii. Wtedy, 
przed  laty,  zachwycił mnie utwór Schuberta, 
później wiele razy słuchałam go z nagrań, ale 
w pamięci pozostało tamto wykonanie. Po la-
tach narodził się wiersz, za który w tym roku 
dostałam Grand Prix na Juwenaliach III wieku. 
W pewnej mierze  zawdzięczam więc nagrodę 
radościom towarzyszącym pracy zawodowej. 

Barbara Konarska

Pstrąg Franza schuberta

wibruje muzyka w opuszkach palców
wspina się po drabinie kręgosłupa 
łaskocze gardło 
płyniesz we współbrzmieniach
strzelistych świerków skrzypiec 
kamiennych głazów kontrabasu
klawiszami fortepianu
przekomarzasz się z pstrągiem 
srebrnołuskim
idącym w zawody 
z perlistymi nutami potoku
kaskada dźwięków porusza zimowe serce 
łagodność wiolonczeli
koi tęsknotę 

MAgdAlENA JABłońSKA-ZEMBIK, 
fot. BolESłAw PolARCZyK
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Ewa Kwaśniewicz

Dyrygent

Czesławowi Grabowskiemu

Ujęty w wytworną czerń fraka 
Stoi nieruchomo
Skupiony unosi wysoko ręce 
Jednym ruchem różdżki 
Budzi uśpioną orkiestrę
Dźwięczą skrzypce
Mruczą wiolonczele
Huczą kontrabasy
Dudni perkusja
Chór śpiewa mocno
Wszystkie dźwięki
Łączą się i potężnieją
Wznoszą się głośniej
I wyżej a nad nimi
Ręce dyrygenta
Muzycznego czarodzieja

Z okazji jubileuszu 60-lecia redakcja „Inspiracji” dziękuje Filhar-

monikom Zielonogórskim za  wszystkie pełne piękna godziny, które 

dane nam było spędzić na koncertach i życzy radości z uprawiania 

muzyki, którą doceni mądra, wrażliwa publiczność. Profesorowi 

Czesławowi Grabowskiemu, dyrektorowi naczelnemu i artystycznemu 

Filharmonii, dziękujemy za 30 lat pełnej osiągnięć pracy na tym 

stanowisku w Zielonej Górze, życzymy wielu sukcesów artystycznych 

i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także tego, by zamierze-

nia związane z modernizacją gmachu zostały zrealizowane zgodnie 

z ambicjami.  
Barbara Konarska, 
redaktor naczelna 

CZESłAw gRABowSKI, fot. BogdAN J. SPRINgER
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Filharmonia Gorzowska powstała przed pię-
ciu laty. Jej przyjaciółmi są – podobnie jak 
w Zielonej Górze – słuchacze UTW. Dzięki 
współpracy naszych uniwersytetów grupa 
Zielonogórzan miała przyjemność uczestni-
czyć w pięknym koncercie. 

Mirosława Branicka-Polarczyk

Niezwykły wieczór  
z Jerzym Maksymiukiem  
i gorzowskimi filharmonikami

Udało mi  się dołączyć do grupy naszych ma-
larzy,  którzy w piątek,  26  lutego  2016  r.,  na 
zaproszenie UTW w Gorzowie,  prezentowali 
w miejscowej galerii swoje prace. Nie ukrywam, 
iż bardzo mi zależało na tym wyjeździe, głównie 
z racji  niezwykłego koncertu  (dyrygent  Jerzy 
Maksymiuk), który także był w programie na-
szej wizyty. Bardzo też chciałam zobaczyć nowy 
gorzowski przybytek Polihymnii.

Filharmonia  wchodzi  w skład  Centrum 
Edukacji  Artystycznej,  złożonego  z Zespołu 
Szkół Artystycznych, restauracji, podziemnego 
parkingu na 400 samochodów i Alei Dziewięciu 
Muz. Główny obiekt posiada 6 sal koncertowych 
(największa ma ok. 600 miejsc), salę kameralną 
na 150 miejsc i 4 sale prób. Początki orkiestry 
datują  się  na  rok  2011,  a więc  na  czas,  gdy 
oddano do użytku cały gmach. Debiutem kon-
certowym było wykonanie wspólnie z Orkiestrą 
z Frankfurtu/Odrą IX Symfonii Ludwika van 
Beethovena.

Przed  koncertem  zostaliśmy,  dzięki  kon-
taktom szefa gorzowskiego UTW – Czesława 
Gandy, oprowadzeni po niemal całym, wielkim 
budynku. Pokazano nam nie  tylko dużą  salę 
koncertową, ale także sale kameralne i zaplecze 
dla muzyków  i obsługi Filharmonii. Całością 
steruje  podziemna  elektronika. Główna  sala 

z wielką ilością reflektorów i mikrofonów robi 
ogromne wrażenie. Scena mogłaby pomieścić 
trzy M-4! Najważniejsza jest jednak akustyka, 
w tym przypadku  znakomita! Mogliśmy  tego 
doświadczyć,  kiedy  słuchaliśmy grającego na 
fortepianie, tuż przed występem, maestro Mak-
symiuka i w trakcie samego koncertu. Myślę, że 
niejedna większa filharmonia w kraju mogłaby 
Gorzowowi  pozazdrościć  takich warunków. 
Jeszcze tylko wspólne – z naszą panią prezes, 
Zofią  Banaszak,  jej mężem  oraz  prezesem 
Gandą i moim mężem – zdjęcie przy plakacie, 
informującym o koncercie (muzyka uskrzydla!) 
i udaliśmy się do głównej sali koncertowej. 

Maestro Maksymiuk zjawił się punktualnie, 
witany gromkimi brawami. Sala wypełniona 
była niemal do ostatniego miejsca. Na widowni 

fIlhARMoNIA goRZowSKA, fot. BolESłAw PolARCZyK
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zauważam zdecydowaną większość  słuchaczy 
w „pewnym” wieku. No cóż, do muzyki tzw. po-
ważnej, czy klasycznej, trzeba po prostu dojrzeć, 
stąd wielka rola szkoły, a z własnego doświad-
czenia wiem, jak to z tym jest. Kiedy odeszłam 
na  emeryturę, mój  przedmiot  (wychowanie 
muzyczne) po prostu zlikwidowano. Ale ad rem.

Słynny dyrygent z miejsca nawiązał świetny 
kontakt z publicznością pytając, czy może (sic!) 
trochę opowiedzieć o repertuarze koncertu. Sy-
tuacja powtarzała się przed każdym kolejnym 
utworem, co wzbudziło życzliwy uśmiech wśród 
słuchaczy i oklaski. 

Przybliżywszy nam szczegóły własnej – na 
fortepian i orkiestrę kameralną – kompozycji, 
zaprosił muzyków  na  scenę.  Zadziwił mnie 
młody wiek  instrumentalistów. W utworze 

trwającym 10 minut  (partię  fortepianu  grał 
sam mistrz) zachwyciło mnie szczególnie koń-
cowe pianissimo zespołu. Muzycy młodzi, ale 
wykonanie perfekcyjne!

Drugie dzieło (Symfonia nr 36 Linzka W.A. 
Mozarta) poprzedziła  informacja Maestra,  że 
jest to jego jedna z ulubionych symfonii twór-
cy  „Czarodziejskiego fletu”  ,  co przejawiło  się 
i w tym, że podczas jej wykonania dyrygent nie 
korzystał z partytury. Tu pojawiła się już cała 
orkiestra, a ja trwałam wciąż w zdumieniu, iż 
są to niemal sami młodzi muzycy. Później do-
wiedziałam się, że obsada jest także międzyna-
rodowa. Grają więc muzycy z Polski, Niemiec, 
Włoch, Południowej Afryki i Japonii. 

Mozart, jak podaje Przewodnik Koncertowy: 
„(…)napisał Symfonię „na łeb, na szyję”, będąc 
przejazdem w Linzu  u przyjaciela  hr. Thu-
na. Pragnął  bowiem przedstawić  jakiś nowy 
utwór na organizowanym przez niego koncercie 
kompozytorskim”. Mnie szczególnie ujęła część 
powolna (Poco adagio i urocza Siciliana). Kątem 
oka widziałam, jak w pewnych momentach dy-
rygent uśmiechem porozumiewał się z koncert-
mistrzem. W jednej z części dyrygent zaprosił 
przed orkiestrę fagocistę i oboistę, którzy mieli 
popisowe fragmenty w utworze. Było to niezwy-
kłe, moim zdaniem, uhonorowanie obu muzy-
ków, którzy zazwyczaj grają ze swoich miejsc.

Półgodzinną przerwę wykorzystaliśmy na 
wymianę wrażeń po pierwszej, bardzo pięknej 
części  koncertu.  Podziwialiśmy  także  formę 
i kondycję Jerzego Maksymiuka (rocznik 1936!). 
Ten wybitny dyrygent, pianista i kompozytor, 
znany na całym świecie, jest laureatem niezli-
czonych  nagród  i odznaczeń.  Sam  skromnie 
tylko wspomina o swoich występach z orkiestrą 
angielską  na BBC PROMS w Royal Albert 
w Londynie. Czasami nasza Telewizja transmi-
tuje te imprezy muzyczne, oglądam je z wielką 
przyjemnością. Pamiętam,  że  jeden  z takich 
koncertów prowadził  sir Simon Rattle,  jeden 
z największych współczesnych dyrygentów. 

od lEwEJ ZBySZEK BANASZAK, ZofIA BANASZAK, MIRKA BRA-
NICKA-PolARCZyK, BolEK PolARCZyK I CZESłAw gANdA

JESZCZE PuStA wIdowNIA
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Po przerwie Jerzy Maksymiuk zaprosił na 
II Symfonię D-dur fi ńskiego kompozytora Jea-
na Sibeliusa. To jedno z najwybitniejszych jego 
dzieł. Ostatnia,  III  część, prowadzi do fi nału 
(pojawia się tu kilkakrotnie piękny, krótki me-
lodyjny temat), w którym, jak podaje Przewod-
nik Koncertowy: „ciemne barwy instrumentów 
dętych kontrastują z żywą tematyką smyczków 
i fanfarowymi odzywkami trąbek i rogów i gdzie 
przez stałe i nagłe zmiany nastrojów osiągnięta 
zostaje potężna kulminacja w kodzie”. 

W tym utworze także podziwialiśmy wspa-
niałą  technikę muzyków,  szczególnie  instru-
mentów  smyczkowych. Cała  orkiestra  grała 
rewelacyjnie. Gdy umilkły dźwięki Symfonii, 
Maestro podziękował wykonawcom i przy okazji 
gratulował pani dyrygent Monice Wolińskiej, 

Barbara Konarska

MUZYKA 
PASYJNA

Cykl  Magna  Opera 
Sacra powstał w roku 

2015 jako efekt współpra-
cy  orkiestry  barokowej 
Arte dei Suonatori z Chó-
rem UZ Cantus Humanus. 
Przed  rokiem zielonogór-
ska publiczność  słuchała 
„Mesjasza”  Jerzego Fry-
deryka Haendla, 12 marca 
br.  znów  uczestniczyła 
we wspaniałym  święcie 
muzyki,  gromadzącym 
rzeszę melomanów. Tym 
razem w Kościele pw. Naj-
świętszego  Zbawiciela 
zabrzmiała „Pasja wg św. 
Jana” J.S. Bacha w wyko-
naniu  orkiestry Arte  dei 

Suonatori i Chóru Cantus Humanus. Solistami 
byli: Marzena Michałowska – sopran, Bogu-
miła Tarasiewicz – mezzosopran, Karol Ko-

złowski – tenor, Maciej 
Straburzyński –  bary-
ton, Marek Rzepka – 
bas, a dyrygował Bartło-
miej Stankowiak. 

Melomani nie zawiedli, 
przybyli tłumnie. Bachow-
skie  arcydzieło  zostało 
owacyjnie  przyjęte  przez 
publiczność,  obdarowaną 
niezwykłymi przeżyciami 
natury artystycznej, ale i – 
dla wielu – religijnej. Mu-
zyki  tego rodzaju słucha-
my często bez zrozumienia 
tekstu. Tymczasem Piotr 
Wierzbicki w swojej książ-
ce  „Boski  Bach”  uważa, 
że w arcydziele  lipskie-
go  kantora  najistotniej-
sze  jest  słowo.  „Muzyka 
podąża  za  słowem  (…). 

która  na  stałe  pracuje  z orkiestrą,  iż mimo 
krótkiego czasu wspólnej pracy młodzi muzy-
cy  grają  już bardzo dobrze. Życzył  orkiestrze 
dalszych  sukcesów  i ciągłego  poszukiwania 
zarówno ciekawego repertuaru jak i nowator-
skich rozwiązań muzycznych.

Po koncercie długo trwały brawa i owacje na 
stojąco. Na bis usłyszeliśmy jeszcze fragment 
Finału  II Symfonii  Sibeliusa.  I znów brawa, 
kwiaty dla dyrygenta i… nie chciało się wycho-
dzić! Odprowadzeni do autokaru przez prezesa 
UTW w Gorzowie, Czesława Gandę  (muzyka 
z wykształcenia)  i  jego  towarzyszy  wyjeż-
dżaliśmy,  dzieląc  się wrażeniami  z koncertu 
i żegnając się słowami: „do zobaczenia 15 marca 
w Zielonej Górze”. Dziękujemy  za wspaniałą 
ucztę duchową!

gotyCKI KRZyż dRZEwo żyCIA (xIV w.) 
Z KośCIołA św. JAKuBA w toRuNIu, 
fot. BARBARA KoNARSKA
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Prezentacje i współpraca
Ton  żarliwego  zapamiętania 
w ariach,  chichotliwy  jazgot 
tłumu, chłód chorałowych pieśni 
mają  już  tylko  podtrzymywać 
nastrój grozy i rozwiewać krok 
po kroku wszelkie wątpliwości 
co  do  nieuniknionego  zakoń-
czenia dramatu”. Zielonogórska 
realizacja w pełni uwzględniła 
pogląd wybitnego eseisty. Cały 
tekst wykonywanego w języku 
oryginału dzieła (autor libretta 
nie  jest  znany)  był  wyświet-
lany  w tłumaczeniu,  a więc 
dostępny  poznawczo. Historia 
pasyjna  od  chwili  pojmania 
Jezusa w Ogrójcu po  zabranie 
ciała  przez  Józefa  z Arymatei 
i złożenie do grobu rozwijała się 
poprzez recytatywy ewangelisty, 
arie  – wypowiedzi Chrystusa, 
św. Piotra, Piłata i Marii Mag-
daleny  i partie  chóralne – wy-
powiedzi  różnych  zbiorowości: 
arcykapłanów, apostołów, tłumu 
Żydów,  żołnierzy. Nie  potrafi ę 
opisać uczuć, jakie towarzyszyły 
odbiorowi potężnego dzieła. 

Przesłanie  „Pasji”  skłaniało 
też  do  filozoficznych  refleksji 
o człowieku,  wolności  i war-
tościach. Były w nim nie tylko 
liryczne modlitwy, także pełne 
okrucieństwa wezwania tłumu: 
„Kreuzige ihn!” (Ukrzyżuj go!). 
Wzmocnione przez język muzyki, 
wstrząsające. Wyszłam z koncer-
tu  głęboko  przejęta.  powróciło 
pytanie, które nurtuje mnie od 
bardzo dawna: kim jesteś, czło-
wieku,  kiedy  żądasz mordu? 
Bardzo  się  boję  coraz  głośniej 
współcześnie  wyrażanejchęci 
zabijania.

Barbara Konarska

Z minionych zdarzeń ścieram kurz

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku wkroczył w rok 
25-lecia. Piękny  jubileusz  postanowiono  obchodzić wspólnie 
z innymi lubuskimi UTW. Wzajemne prezentacje dorobku roz-
począł spektakl naszego kabaretu „Monte Verde” dla słuchaczy 
Gorzowskiego UTW oraz – nieco później – wernisaż wystawy 
malarstwa słuchaczy ZUTW pt. „Linia, kolor, światło…” w Ga-
lerii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. Gorzow-
scy seniorzy zrewanżowali się 15 marca, świetnym spektaklem 
zatytułowanym „Z minionych zdarzeń ścieram kurz”. 

Sala Dębowa pękała w szwach. Z zaciekawieniem patrzy-
liśmy na nieoświetloną  jeszcze  scenę,  na której  przy  trzech 
stolikach zasiedli wykonawcy spektaklu, a scenografi ę tworzyły 
umieszczone na sztalugach ciekawe obrazy. Pani prezes Zarządu 
ZUTW, Zofi a Banaszak, w ciepłych słowach powitała naszych 
przyjaciół z Gorzowa. Gości reprezentował pan Edward Korban, 
który kierował Gorzowskim UTW przez 15 lat, do 2014 roku. 
Złożył – z okazji  jubileuszu – serdeczne życzenia Zielonogór-
skiemu UTW, szczególnie podkreślając rolę naszej pani Prezes 
w jego założeniu i sukcesach. 

Rozbłysło  światło na  scenie,  przy mikrofonie pojawiła  się 
młodziutka piosenkarka  i „Modlitwą” Bułata Okudżawy roz-
poczęła  program poetycko-muzyczny.  Spektakl  znakomicie 
wyreżyserowany, w którym przeplatały się wspomnienia pełne 
nostalgii za czasem minionym z obrazami chwytającego za gar-
dło nieszczęścia, z jakim człowiek musi sobie poradzić w życiu, 
zabawne teksty, krytycznie puentujące wejście naszego pokole-
nia w świat cyfrowej komunikacji z brawurowo przedstawionym 
przez Milenę Rucką – drugą młodziutką wokalistkę – buntem 
nastolatki w piosence „Chcę do Bodzia”. Pozostały w pamięci 
przepiękne, głębokie wiersze Krystyny Woźniak (m.in. wiersz 
„Wysłane  latawcem”,  który  zdobył  I nagrodę w Lubuskim 
Konkursie Literackim  im.  Joanny Szczepaniak  i był  publi-
kowany w 50 numerze „Inspiracji”), niektóre puenty wierszy, 
niektóre pomysły kompozycyjne tekstów literackich. Zdążyłam 



98 INSPIRACJE  /  maj – wrzesień 2016  /  nr 2 (52)

zanotować takie smaczne kąski, jak: „Życie to 
wyrok w zawieszeniu”,  „był  jeden dźwięk  te-
lefonu/ jeden glos/ nadal gra ciszą” (z wierszy 
Grażyny Zarębskiej),  „Postanowiłem po wsze 
czasy nigdy niczego nie postanawiać”, „nie wy-
łączajcie/ nigdy komórek/ a nade wszystko tych 
szarych!”  (z wierszy   Ferdynanda Głodzika), 
„zakotwiczyłem się w oczeretach/ zdążyłem na 
koncert ważek” (z wiersza Romana Habdasa). 
Opowiadanie „Kobieta upadła” autorka, Jani-
na  Jurgowiak  zakończyła  dość  dwuznaczną 
próbą usprawiedliwienia przystojniaka, który 
zrejterował,  kiedy  „grzmotnęła”  na  ziemię: 
„może nie chciał mnie zawstydzić, a może nie 
znosi widoku kobiet upadłych”. Smaczków było 
więcej, toteż publiczność nagradzała gorącymi 
brawami poszczególne utwory, a na zakończenie 
zerwała się burza oklasków. 

Roman Habdas przedstawił wszystkich wy-
konawców, podał nazwiska malarzy, realizato-
rów (reżyseria, scenografia, oprawa muzyczna), 
a byli to:

Poeci: Krystyna Woźniak, reprezentująca Ro-
botnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury i Go-
rzowski UTW oraz Grażyna Zarębska, Janina 
Jurgowiak, Roman Habdas, Tadeusza Dziadosz 
i Ferdynand Głodzik – wszyscy z RSTK

Wokalistki: Oliwia Królikowska  i Milena 
Rucka  z Miejskiego Centrum Kultury w Go-
rzowie Wlkp. 

Obrazy prezentowali słuchacze UTW w Go-
rzowie Wlkp.: Mieczysław Plociniczak, Grażyna 
Marcinkiewicz, Barbara Zalewska, Henryka, 
Kondracka, Wanda Marecka.

Scenariusz był dziełem Krystyny Woźniak 
i Czesława Gandy, prezesa UTW w Gorzowie 
Wlkp., on też sprawował kierownictwo muzycz-
ne i program wyreżyserował. 

Do listy współorganizatorów tego ciekawego 
przedsięwzięcia artystycznego Roman Habdas 
dodał Zofię Banaszak jako kierownika organi-
zacyjnego  i Stanisława Lewandowskiego  jako 
akustyka, co spotkało się radosnym aplauzem 
zebranych.

Koncert był efektem doskonałej współpracy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Robotniczym 
Stowarzyszeniem Twórców Kultury i Miejskim 
Centrum Kultury, a zadedykowany został stu-
dentom Zielonogórskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Dziękujemy!

wSZyStKIE ZdJęCIA StANISłAw MAtuSZEwSKI

ZofIA BANASZAK  
I EdwARd KoRBAN

wIdowNIA PRZEd SPEKtAKlEM
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Barbara Konarska  

Malarstwo przyjaciół  
z Gorzowa Wlkp. w ZUTW

To już nie tylko współpraca, to zadzierzgnięcie 
więzi przyjaźni między słuchaczami Stowarzy-
szenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Go-
rzowie Wlkp. a słuchaczami Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nasi słuchacze, 
prezentując dokonania malarskie w Gorzowie 
Wlkp. mieli  okazję  uczestniczyć w koncercie 
symfonicznym, którym dyrygował Jerzy Mak-
symiuk. Zapraszając Gorzowian do  rewizyty, 
zaproponowaliśmy  im  spotkanie w Muzeum 
Ziemi Lubuskiej, Palmiarnię  i spacer po  sta-
rówce oraz seans w Centrum Nauki Keplera – 
Planetarium Wenus. Ważnym punktem było też 
spotkanie w siedzibie ZUTW – nasi goście mogli 
zapoznać się z tym, co nasz Uniwersytet propo-
nuje słuchaczom i z tym, co jest ich inicjatywą, 
pięknie wspieraną przez Zarząd ZUTW. Była 
też okazja, by wręczyć panu Czesławowi Gan-
dzie, prezesowi Stowarzyszenia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.,  najnow-
szy numer „Inspiracji”, w którym na stronach 
poświęconych  lubuskim UTW prezentuje  się 
właśnie Gorzów. Najważniejsza  była  jednak 

wystawa malarstwa, na uroczyste otwarcie któ-
rej 30 marca 2016 roku przybyło wielu naszych 
malarzy i innych osób, zainteresowanych tym, 
co malują seniorzy z innych UTW. 

Sekcja plastyki Stowarzyszenia Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. na-
dała swojej wystawie tytuł „Paleta ekspresji 
barw”. Jego trafność docenili wszyscy zwiedza-
jący – na ścianach Sali Słonecznej i korytarza 

ZofIA BANASZAK, lEPold KolBIARZ, CZESłAw gANdA  
I EugENIuSZ JASZKul

MAlARKI Z goRZowA
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kolory wprost kipiały,  przyciągając wzrok  od 
jednego do drugiego obrazu. Przygotowania eks-
pozycji podjęła się nasza grupa „Kontrapost”, 
co  było nie  lada wyzwaniem, bo –  jak mówił 
Leopold Kolbiarz  –  rozmieszczenie  tak wielu 
prac na niewielkiej  powierzchni wystawowej 
wymusiło ich nadmierne zagęszczenie. Został 
też wydany mini folder, w którym znalazły się 
reprodukcje dziesięciu obrazów, nazwiska bli-
sko trzydziestu wystawiających osób oraz tekst 
informacyjny  o działalności  sekcji  plastyki 
gorzowskiego stowarzyszenia.

Uroczyście  otwarli wystawę prezes Zarzą-
du Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Zofia Banaszak wspólnie  z prezesem 
Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Gorzowie Wlkp.  Czesławem 
Gandą. Pan Ganda ciekawie mówił o kształce-
niu ustawicznym, jakie jest jednym z głównych 
zadań uniwersytetów trzeciego wieku. Dodał, 
że działania takich grup, jak sekcja plastyki, 
opierają  się na umiejętności wizualizacji  na-
szych wrażeń  zmysłowych,  której  rozwijanie 
daje w efekcie  twórczość  artystyczną. Grupę 
gorzowską prowadzi  pan Eugeniusz  Jaszkul, 
absolwent Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu 
i ASP w Warszawie,  który dokonania  swoich 
podopiecznych  oceniał  z sympatią  dla  różno-
rodności technik, tematów, środków wyrazu. 

Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy ponow-
nie spotkać się z naszymi przyjaciółmi. W roz-
mowach, jakie toczyliśmy podczas wernisażu, 
przewijały  się  nie  tylko  tematy malarstwa. 
Omawiane  były  plany  dalszej  współpracy, 
między innymi projekt spotkania literackiego 
w Gorzowie Wlkp.  jesienią.  Poezja  pojawiła 
się zresztą także podczas wernisażu. Piosenkę 
poetycką własnego autorstwa  (teksty  i muzy-
ka)  przestawił w mini  recitalu Bogdan  Jan 
Springer,  przyjęty  owacyjnie  przez  naszych 
gości. Z radością stwierdzamy, że naszą sztu-
ką, naszą pasją, by żyć kolorowo, umiemy się 
dzielić i wzajemnie wzbogacać. Bądźmy nadal 
ze sobą blisko!

KRyStyNA woźNIAK I CZESłAw gANdA

ZygMuNt JANKowSKI I MIRoSłAwA PACKo
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danuta Wierzchołowska
(z notatek do wykładów)

Motto: Człowiek (…) karleje i usycha 
nie wiadomo dlaczego

S. Bekett „Czekając na Godota”

Mit, człowiek i literatura

Defi nicje pojęcia mit są dosyć zróżnicowane, 
gdyż ma  ono wiele  znaczeń. Większość 

znawców  przedmiotu  określa mity  jako  fa-
bularnie  ukształtowane wierzenia  o bogach, 
bohaterach oraz o innych istotach i siłach nad-
przyrodzonych. Fabuły te, pochodzące z czasów 
przedpiśmiennych, przekazywane są zazwyczaj 
jako opowiadania, albo demonstrowane w za-
chowaniach obrzędowych.

Archeolodzy odkopali neandertalskie groby, 
zawierające  broń,  narzędzia  i kości  zwierząt 
ofi arnych. Wnioskują stąd, że neandertalczycy, 
grzebiąc z taką pieczołowitością swoich zmar-
łych, wyobrażali sobie, iż widzialny, materialny 
świat nie jest jedyną rzeczywistością. Wygląda 
więc na  to,  że  już  bardzo wcześnie wyróżni-
kiem ludzi stała się zdolność wybiegania poza 
codzienne doświadczenie i szukania głębszego 
sensu istnienia.

Neandertalskie groby mówią ważne rzeczy 
o micie, choć żaden z nich nie został przekazany 
potomnym w formie pisemnej:
–  jest  on niemal  zawsze  zakorzeniony w do-
świadczeniu lęku przed unicestwieniem;

– przekazy mitologiczne są zwykle ściśle zwią-
zane  z rytuałem,  o czym  świadczą  kości 

ofi arnych  zwierząt. Mity,  nie mają  sensu 
w oderwaniu od obrzędu, który je powołał;

– mit neandertalski rodził się w kresie ludzkiego 
żywota. Najbardziej sugestywne mity dotyczą 
sytuacji krańcowych, gdyż zmuszają do wyj-
ścia poza ludzkie doświadczenie. Są chwile, 
gdy wszyscy w taki lub inny sposób, musimy 
pójść tam, gdzieśmy nigdy nie byli i zrobić coś 
czegośmy nigdy nie robili. Mit dotyczy tego 
co nieznane, na co jeszcze nie mamy słów;

– mit  nie  jest  historią,  opowiadaną dla niej 
samej, wskazuje  on  człowiekowi  drogę  po-
stępowania.  Jest  historią,  która  dzieje  się 
teraz i zawsze.
W neandertalskich grobach często układano 

zwłoki w pozycji  embrionalnej,  jak  gdyby  do 
ponownych  narodzin  –  następny  krok musi 
wykonać sam zmarły.

Mitologia mówi  o innym wymiarze  istnie-
jącym  równolegle  do  naszego  świata  i w ja-
kimś  sensie  go podtrzymującym. Wiara w tę 
niewidzialną  lecz  potężniejszą  rzeczywistość 
jest  podstawowym  tematem mitów. Nadano 
jej nazwę „fi lozofi i wieczystej”, gdyż ukształto-
wała ona organizację wszystkich społeczeństw 
przed  narodzinami  naszej  naukowej  cywili-
zacji. „Filozofi a wieczysta” głosi, że wszystko, 
co wydarza się w tym świecie, co tu słyszymy 
i oglądamy, ma swój odpowiednik w dziedzinie 
boskiej,  bogatszej,  silniejszej  i trwalszej  niż 
nasza. Oraz,  że wszelka  rzeczywistość  ziem-
ska to tylko blady cień prawzorca, archetypu, 
którego ona jest jedynie marną, ułomną kopią. 
Tylko przez uczestnictwo w tym szczególnym 
życiu na drodze rytuałów śmiertelne i kruche 
istoty  ludzkie mogą w pełni realizować swoje 
człowieczeństwo.

Mity to pramyśl ludzkości. Jakkolwiek sta-
ramy się pojęciowo zinterpretować, uchwycić ich 
pierwotny sens  i głębię,  to przecież nigdy nie 
udaje się nam dotrzeć do nieprzeniknionej rze-
czywistości mitów i ich niezgłębionej tajemnicy.

Mitologia  była  czymś w rodzaju wczesnej 
formy  psychologii. Miała  pomagać  ludziom 

fot. KRyStyNA NAwRoCKA



102 INSPIRACJE  /  maj – wrzesień 2016  /  nr 2 (52)

jakoś sobie radzić z problemami, wynikający-
mi  z doświadczenia  życia  i odnajdywać  swoje 
miejsce w świecie. Historie  o bogach  czy  bo-
haterach schodzących do świata podziemnego, 
przeciskających się przez labirynty i walczących 
z potworami,  rzucały  światło  na  tajemnicze 
działanie psyche, pokazując ludziom, jak można 
sobie radzić w momentach kryzysu, jak nadać 
życiu właściwy kierunek.

Każdy z nas musi w jakimś momencie życia 
być bohaterem. Zaczyna się ta sytuacja od mo-
mentu narodzin. Dziecko przeciska  się  przez 
ciasny kanał rodny, bo musi opuścić bezpieczne 
łono matki i zmierzyć się z traumatycznym do-
świadczeniem wejścia w przerażająco obcy nam 
świat. Bohaterką jest każda matka, która dając 
życie, naraża się dla własnego dziecka na śmierć.

Nie możesz być bohaterem,  jeśli nie  jesteś 
gotów wyrzec się wszystkiego. Nie ma wejścia 
na wysokości bez uprzedniego zejścia w ciem-
ność. Nie ma nowego  życia bez  jakiejś  formy 
śmierci. Dlatego około 5 tysięcy lat temu zaczęły 
powstawać mity  o bogach  i boginiach, którzy 
łączą życie i śmierć, radość i rezygnację.

Można traktować mit jako opowieść, która 
objaśnia świat człowiekowi kultury tradycyjnej, 
wyjaśniając mu fenomen śmierci i różnorodność 
obecności w świecie.

Sięgając poza historię, mitologia wskazuje 
na to, co ponadczasowe w ludzkiej egzystencji 
i pomaga wyjść poza chaotyczny nurt przypad-
kowych zdarzeń, które znamy z chronologicznej 
wizji dziejów.

Od czasów szkolnych znamy mity greckie. 
Dotarły one do nas po długiej wędrówce jako 
teksty pisane, przy czym najstarsze z nich znaj-
dujemy w utworach literackich wszelkich gatun-
ków, a więc epopei, tragedii, poezji, w dziełach 
historycznych  i fi lozofi cznych. We wszystkich 
tych utworach – z wyjątkiem „Iliady” i „Odysei” 
Homera oraz „Teogonii” Hezjoda – mity są roz-
proszone we fragmentach. Dopiero na początku 
naszej  ery  erudyci  zebrali  te  liczne,  czasem 
bardzo rozbieżne przekazy i nadali im jednolitą 
formę. Do klasyki w tej dziedzinie należy dzieło 
Apollodorosa zatytułowane „Bibliotheka”.

W różnych  teoriach mitu pojawia  się  ana-
logia między mitem a snem, po  raz pierwszy 

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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wskazana przez Zygmunta Freuda. Freud, po 
nim Jung, a po nich ich uczniowie instynktow-
nie zwrócili się ku mitologii klasycznej, poszu-
kując wyjaśnień  tajemnic  ludzkiej  psychiki. 
Dali  starym mitom nową  interpretację. Jung 
rozwinął  pojęcie  „archetypu”,  rozumianego 
jako  „prototyp”,  czy  prawzorzec  pierwotnych 
doświadczeń egzystencjonalnych lub typowych 
zachowań człowieka.

Mity odwzorowują archetypy ukryte w zbio-
rowej podświadomości, przekazując je w formie 
obrazów o charakterze symbolicznym. Historia 
Prometeusza sprawiła, że  jej bohater stał się 
archetypem męczennika,  poświęcającego  się 
dla ludzkości. Dzieje Odysa stały się symbolem 
dążenia do celu bez względu na przeciwności. 
A także  śmiałego  poszukiwania  rozwiązań 
w sytuacjach  bez wyjścia. Historia  Penelo-
py  obrazuje  np.  niezłomność w dochowaniu 
wierności. Wszystkie postawy i uczucia,  jakie 
mieszczą się w doświadczeniu życia, znajdują 
swoją  ilustrację w mitach,  które  je  obrazują  
i objaśniają.

Mit – skądkolwiek by pochodził – jest roz-
poznawalny, ma postać narracji  pochodzącej 
z dalekiej  przeszłości,  jakby  istniał  zanim 
ktokolwiek zaczął go opowiadać, jest wyrazem 
przekazu  pamięci.  Niemal  każdy  z mitów 
jest  swoistego  rodzaju  zamkniętym, bogatym 
w symbole dramatem. Jest dalekim echem od-
wiecznej myśli człowieka, usiłującego zrozumieć 
i wyjaśnić zjawiska otaczającego go świata. We 
wszystkich niemal kulturach odnajdujemy mit 
raju utraconego, w którym  ludzie  żyli w bli-
skim i codziennym kontakcie z boskością. Byli 
nieśmiertelni  i bytowali w harmonii  ze  sobą 
nawzajem, ze zwierzętami i z naturą. Ten po-
wszechny w różnych  rejonach  świata mit nie 
miał być przekazem historycznym. Miał wska-
zywać  ludziom drogę powrotu do tego świata 
prawzorów w ich powszednim życiu.

Warto przypomnieć niektóre z mitów, by ła-
twiej dostrzec i zrozumieć ich uniwersalny sens. 
Bogactwo znaczeń rozpoznaje się np. w micie 

o mieszkającym w labiryncie Minotaurze i hi-
storii związanej z dążeniem do uwolnienia się 
od zagrożenia, jakim stał się dla Ateńczyków. 
Minotaur  był  synem króla Krety,  potworem 
w postaci pół byka i pół człowieka. Z polecenia 
króla Ateńczyk Dedal zbudował pałac dla jego 
kłopotliwego syna. Budynek ten był w rzeczywi-
stości labiryntem o niebywale skomplikowanym 
systemie dróg  i przejść. Kiedy Minotaur  tam 
zamieszkał, trzeba było co roku dostarczać mu 
na  pożarcie  czternaścioro młodych  chłopców 
i dziewcząt.  Jednym  z młodzieńców,  którego 
czekał taki los, był syn króla Aten Tezeusz. Gdy 
przybył on na Kretę zakochał się w Ariadnie, 
córce Minosa. Ariadna pragnąc ratować uko-
chanego prosiła Dedala o wskazanie  sposobu 
przejścia  i szczęśliwego powrotu  z labiryntu. 
Za jego radą dała kłębek nici Tezeuszowi na-
kazując  przywiązać  jego  początek  do  drzwi 
wejściowych i rozwijać nić aż dotrze do potwora. 
Po  rozprawieniu  się  z nim Tezeusz  powróci,   
nawijając na powrót nitkę na kłębek. Plan się 
powiódł i młodzieniec mógł powrócić do Aten, 
zabierając ze sobą Ariadnę. Odczytywanie oma-
wianego mitu dotyczy zwłaszcza labiryntu jako 
symbolu trudnej i niebezpiecznej drogi. Wstą-
pienie na tę ścieżkę może się okazać zgubne, 
gdyż niełatwo będzie wrócić do tego, co było na 
początku. W centrum labiryntu tkwi niejasne 
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niebezpieczeństwo,  jakaś niszczycielska  siła. 
Ale też – środek, miejsce święte, do którego się 
kroczy  zawiłymi  drogami. Motyw  labiryntu 
w literaturze  jest  najczęściej wyobrażeniem 
zagmatwanego świata i zagubienia w nim czło-
wieka („Proces” Kafki, „Sklepy cynamonowe” 
B. Schulza ). Wędrówka do środka labiryntu to 
też forma poznania tego, co tajemnicze i skryte 
przed  świadomością. W życiowym  labiryncie 
czyhają pułapki i poszukujemy złotej nici Ariad-
ny, by nas prowadziła właściwymi drogami. Nić 
Ariadny to także idea, myśl przewodnia, sposób 
wybrnięcia ze skomplikowanej sytuacji.

Dla Umberto Eco  kultura starożytnych Gre-
ków jest takim przewodnikiem, który może nas 
oprowadzić  po dorobku duchowym  ludzkości: 

„Labirynt  klasyczny  jest  sam w sobie  nicią 
Ariadny”.

Podobnie  jak historia  labiryntu,  tak  i mit 
ikaryjski wiąże się z Dedalem, który uwięzio-
ny na Krecie zapragnął powrócić do Aten. Mit 
ikaryjski ma  dwóch  bohaterów:  ojca  i syna. 
Pragnąc wydostać się na wolność Dedal skon-
struował  skrzydła  z ptasich piór,  które  zlepił 
woskiem i wraz z synem wzniósł się w powie-
trze opuszczając Kretę. Jeszcze przed startem 
Dedal przestrzegał syna przed niebezpieczeń-
stwami  lotu.  Zbytnie  obniżenie  nad  ocean 
grozi  zawilgoceniem piór,  a zbytnie  zbliżenie 
do słońca, lot wzwyż, grozi roztopieniem się wo-
sku. W obu przypadkach nastąpi nieuchronna 
katastrofa. Najlepiej – pouczał Dedal – by syn 
trzymał się w jego pobliżu. Niepomny przestróg 
ojca Ikar wzbijał się coraz wyżej i wyżej… aż 
skrzydła się rozpadły a on sam upadł na ziemię 
i zginął.

Wyraźnie  dostrzegalna  odmienność  wi-
dzenia  świata  przez  ojca  i syna,  zderzenie 
rozsądku i dojrzałości z młodzieńczą brawurą 
i idealizmem sprawiają, że ta sprzeczność jest 
archetypem    znanym  ludzkości  wszystkich 
czasów  i niemal wszystkich kultur. Odmien-
ność widzenia  świata  przez  ojców  i synów, 
roztropność tych pierwszych i nierozwaga tych 
drugich ścierają się ze sobą „od zawsze” a lite-
ratura  obfi tuje w dramatyczne konsekwencje 
takich  konfliktów. Mit  ikaryjski  okazał  się 
jedną z najżywotniejszych opowieści, które in-
spirowały artystów. Obydwaj bohaterowie tego 
mitu osiągnęli swoje cele, przy czym obydwaj są 
naznaczeni piętnem tragizmu. Ikar – buntow-
nik przeciw ograniczeniom, zdobywca wolności 
poniósł za swą zuchwałość karę, płacąc życiem 
za spełnione marzenia. Dedal – człowiek-ptak, 
który siebie i syna wyniósł ponad ziemię, po-
stępował rozważnie i przez to nie dane mu było 
zachłysnąć się wysokością i pędem. Osiągnął 
cel,  ale  nigdy  nie  odczuł wspaniałości  lotu. 
Stracił  syna. Obydwaj pragnęli wolności. Dla fot. EwA KwAśNIEwICZ
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Dedala wolnością jest powrót do ojczyzny, dla 
Ikara nieskończony  lot wzwyż  i zapomnienie 
o ojcowskich przestrogach.

Zarówno malarze  jak  i poeci  znajdowali 
w tych niezwykłych postaciach źródło do tworze-
nia niezwykłych obrazów i stawiania kolejnych 
pytań o konsekwencje ludzkich wyborów. Bez 
wątpienia takie obrazy jak „Upadek Ikara” Pie-
tera Bruegla, „Ikar” W.B. Richmonda czy „Upa-
dek Ikara” M. Chagalla dostarczyły istotnych 
motywów do utworów „Ikar” S. Grochowiaka, 
„Prawa  i Obowiązki”  T.  Różewicza,  „Dedal 
i Ikar” Z. Herberta, czy „Wciąż o Ikarach gło-
szą” E. Brylla. A wszystkie te dzieła przynoszą 
własną interpretację świata przez ich twórców.

Dziś trudno odnaleźć pierwotny sens słowa 
„mit”, bowiem tym słowem w języku potocznym 
określa  się  również nieprawdę. Mniej więcej 
od XVIII   wieku w historii  zajmuje  nas  to, 
co  się  naprawdę wydarzyło,  gdy  tymczasem 
ludzi dawniej piszących o przeszłości bardziej 
obchodziło, co dane wydarzenie znaczyło. Mit 
był w pewnym sensie czymś, co zdarzyło się raz 
ale wydarzało  się  również  zawsze. Mitologia 
wskazuje poza historię na to, co w ludzkiej eg-
zystencji ponadczasowe, przez co pomaga wyjść 
poza chaotyczny nurt przypadkowych zdarzeń 
i wejrzeć w istotę rzeczywistości.

Oderwanie się od mitu w nowoczesnym świe-
cie jest zjawiskiem bez precedensu w dziejach. 
Zamiast  spoglądać wstecz,  ludzie  Zachodu 
zaczęli  patrzeć w przód. W długim  procesie 
modernizacji przeszli oni intelektualne „oświe-
cenie”, które wyszydziło mit jako przestarzały 
i niepotrzebny. Hasłem nadrzędnym stała się 
skuteczność. Zaniedbano intuicyjne, mityczne 
sposoby myślenia  na  rzecz  pragmatycznego 
ducha  racjonalności. Odkrycia  naukowe  po-
zwoliły ludziom manipulować przyrodą, nowe 
technologie odmieniły ich życie. Logos wszak-
że nigdy nie  był w stanie dostarczyć  istotom 
ludzkim poczucia  sensu,  który  bodaj  zawsze 
był  im potrzebny. Logos nauki  i mit   stawały 

się coraz bardziej nie do pogodzenia. Uznano, 
iż prawdą jest tylko to, co jest dowiedzione i da 
się dowieść. Odmitologizowany  świat  stał  się 
bardzo wygodny, bo człowiek przestał zważać 
na zasady, gdyż mity nie pomagają mu stawić 
czoła nieznanemu. 

Współczesny człowiek chce się wydostać poza 
doraźną  sytuację  i wejść w jakąś  intensyw-
niejszą egzystencję. Stara  się wniknąć w ten 
wymiar przez sztukę, ekstremalne sporty, nar-
kotyki albo wyolbrzymioną perspektywę filmu. 
Szukamy herosów  – Presley, Diana,  Jimmy 
Hendrix. Ale mit herosa nie miał  dostarczać 
ikony do podziwiania, tylko uruchamiać w nas 
samych pokłady heroizmu. Mit musi prowadzić 
do naśladowania lub współuczestnictwa, a nie 
do  biernej  kontemplacji. Potrzebujemy mitów 
pomagających nam znów oddawać cześć ziemi 
jako świętej, zamiast wykorzystywać  ją tylko 
jako  zasoby.  Pisał  o tym Eliot w epokowym 
poemacie  „Jałowa  ziemia”,  pokazał  to Pablo 
Picasso w swojej „Guernice”.

Na  fundamentach  mitologii  zbudował 
swojego  „Ulissesa”  J.  Joyce,  a także  pisarze 
z kręgu  „realizmu magicznego”.  Ponieważ 
artysta  i pisarz działają na podobnym pozio-
mie świadomości, co twórcy mitów, to czasem 
lektura może dostarczyć przeżyć wykazujących 
pewne cechy wspólne z odbiorem mitów. Dobra 
powieść,  głęboka poezja  stają  się  elementem 
scenerii naszego życia  jeszcze długo po skoń-
czeniu  lektury.  Jest  to  praktykowanie  iluzji, 
która przełamuje  bariery przestrzeni  i czasu 
i poszerza zakres naszego bycia w świecie. Jeśli 
powieść czy inne dzieło sztuki przeczytamy lub 
obejrzymy uważnie, mogą się one stać inicjacją, 
pomagającą nam odbyć bolesny rytuał przejścia 
od jednej fazy życia do drugiej, z jednego stanu 
umysłu do innego.

Literatura, jak i mit uczy nas widzieć świat 
inaczej. Pokazuje jak spoglądać we własne serca 
i patrzeć na świat z perspektywy przekraczają-
cej nasz egoistyczny interes. 
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Przyszłość Ziemi
Rozważania  na  temat  przyszłości  Ziemi, 
planety, na której żyjemy, musimy zacząć od 
historii  jej  powstania  i dalszych dziejów,  aż 
do czasów współczesnych. Badaniem budowy 
ziemi i jej historii zajmuje się geologia. 

W naszym Układzie  Słonecznym  ziemia 
jest  zjawiskiem wyjątkowym.Ma  ochronne 
warstwy gazu, blokujące szkodliwe promienio-
wanie i odpychające lub niszczące galaktyczne 
odłamki. Ma rozległe zbiorniki wodne – ocea-
ny – i rozwiniętą biosferę. Ale nasza planeta 
nie  zawsze  tak wyglądała.  Zarówno  ziemia 
jak i inne planety narodziły się wskutek kon-
densacji materii wirującej wokół słońca. Siła 
grawitacji  spowodowała  przemieszczanie  się 
cięższych  pierwiastków,  takich  jak  żelazo, 
w stronę  środka naszej  planety,  zaś  lżejsze 
pierwiastki  przemieszczały  się  na  zewnątrz 
i tak powstały  trzy  odrębne warstwy:  jądro, 
płaszcz ziemi i skorupa ziemi. 

Wiek Ziemi określa się na ok. 4,6 miliarda 
lat, jednak nikt nie wie dokładnie, jak powstała.

Badaniem dziejów Ziemi  zajmuje  się  geo-
logia historyczna. Jej  celem  jest odtworzenie 
przeszłości polegające na uchwyceniu najważ-
niejszych wydarzeń,  jakie miały miejsce  od 
początku powstania Ziemi do chwili obecnej, 
etapy tworzenia się Ziemi jako planety, rozwój 
litosfery oraz życia na Ziemi. 

Całość  dziejów  Ziemi  podzielono  na  ery, 
te  z kolei  na  okresy,  okresy na  epoki,  epoki 
na wieki,  a te na  jeszcze mniejsze  jednostki 
czasowe.Podstawą podziału dziejów ziemi na 
jednostki  czasowe  są  skamieniałe  szczątki 
roślinne  i zwierzęce,  litologia  oraz naturalne 
kataklizmy, jak np. zlodowacenia, intensywny 
wulkanizm. 

DZIEJE  ZIEMI

ERA OKRES CZAS TRWANIA 
(mln lat)

Kenozoiczna
Czwartorzęd

65
trzeCiorzęd

Mezozoiczna

Kreda

186Jura

Trias

Paleozoiczna

PerM

291

Karbon

dewon

sylur

ordowiK

KaMbr

ProTerozoiczna ok. 1950

archaiczna
Dolna granica 
nieokreślona

Przez  500 milionów  lat młoda ziemia była 
ognistym piekłem, ale rosła do swoich rozmiarów 
przyłączając kolejne porcje kosmicznego gruzu, 
a trujące  gazy  z erupcji wulkanicznych  i ko-
met zderzających się z ziemią weszły w skład 
wczesnej atmosfery, która składała się głównie 
z wodoru i helu. Kiedy po ok. 600 milionach lat 
Ziemia zaczęła się ochładzać, powstała trwała, 
zewnętrzna skorupa i pojawiły się pierwsze lądy. 
Kondensacja pary wodnej pochodzenia wulka-
nicznego doprowadziła do powstania oceanów.

Najstarsze skały na Ziemi pochodzą sprzed 
3,8 miliarda lat i występują na starych konty-
nentach: w obu Amerykach, w Afryce i Austra-
lii oraz na Grenlandii. Przez kilkaset milionów 
lat kontynenty rozpadały się i ponownie łączyły, 
a ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi napędzało 
wędrówkę kontynentów po powierzchni globu.

Skorupa ziemska składa się z potężnych mas 
skał zalegających na płaszczu ziemi. Najbardziej 
zewnętrzna warstwa ziemi – litosfera – jest po-
dzielona na sztywne bloki – płyty tektoniczne 
grubości ok. 100 km. Płyty te przemieszczają 
się poziomo względem sąsiednich fragmentów 
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oraz biegunów po bardziej plastycznym podłożu 
z różną  prędkością,  zwykle  kilka-  kilkana-
ście cm rocznie.

Płyty litosfery graniczą ze sobą wzdłuż stref 
o wzmożonej aktywności sejsmicznej i wulka-
nicznej.Mogą przesuwać  się względem  siebie 
w różny sposób: odsuwać się (oddalanie się Eu-
ropy od Ameryki Północnej), zderzać się ze sobą 
(powstają wtedy  góry  fałdowe np. Himalaje, 
których wypiętrzanie rozpoczęło się ok. 60 mln 
lat temu wskutek naporu mas lądu będących 
dziś Półwyspem Indyjskim na mniej odporne 
osadowe skały Eurazji). Płyty tektoniczne mogą 
też ocierać się o siebie, o czym świadczy obec-
ność stref nieustającej aktywności sejsmicznej 
w niektórych regionach. 

Płyty litosfery dzielą się na płyty oceaniczne 
i kontynentalne.  Jedyną płytą  „czysto”  ocea-
niczną  jest Płyta Pacyficzna,  którą  otaczają 
strefy  intensywnej  działalności  sejsmicznej 
i wulkanicznej. Jest tzw. pacyficzny pierścień 
ognia,  który  otacza Ocean Spokojny,  ciągnąc 
się od Nowej Zelandii, poprzez rowy oceaniczne 
zachodniego Pacyfiku, obrzeża Indonezji, Fili-
piny, Japonię, Kamczatkę, Aleuty, aż po liczące 
kilka tysięcy kilometrów zachodnie wybrzeża 
Ameryki Północnej, Środkowej  i Południowej. 
Całość to prawie 40 tysięcy kilometrów rowów 
oceanicznych, wysp wulkanicznych  i silnie 
sejsmicznych  krawędzi  płyt  litosferycznych. 
Zdarza  się  tutaj  zdecydowana  większość 
wszystkich trzęsień ziemi notowanych obecnie 
na  całym  świecie,  a także większość  erupcji 
wulkanicznych. 

Podobna sytuacja wydarzyła się w historii 
Ziemi ok. 550 milionów lat temu, kiedy w okre-
sie  kambryjskim na półkuli  południowej  po-
wstał superkontynent Gondwana. Zespół rowów 
oceanicznych oraz łuków wysp sprzed 500 mln 
lat otaczał jeden wielki ówczesny ląd, Gondwa-
nę i przypominał pod względem sejsmiczności 
dzisiejszy obszar Pacyfiku.

Istnienie  pierścienia  ognia  otaczającego 
ten ląd zbiegło się w czasie z wielką eksplozją 
życia na początku ery paleozoicznej. Prawdo-
podobne intensywna działalność wulkaniczna 
miała wpływ na pojawienie się w wodach oce-
anów olbrzymiej ilości różnorodnych zwierząt 
szkieletowych, ponieważ duże ilości gazów cie-
plarnianych wyrzuconych do atmosfery przez 
wulkany  ociepliły  klimat  na  całej  planecie. 
Stopniowo, wraz  z rozwojem  życia,  zmieniał 
się skład atmosfery ziemskiej, wzrostowi ilości 
tlenu towarzyszyło powstawanie warstwy ozo-
nowej,  jednocześnie  ilość CO2 w atmosferze, 
bardzo duża w kambrze, sukcesywnie malała 
i w późnym karbonie  (ok.  300 milionów  lat 
temu) osiągnęła stan dzisiejszy. 

Przez miliardy  lat  trwania naszej planety 
powstawały nowe kontynenty, łączyły się i roz-
padały i procesy te trwają nadal. Około 1,3-0,9 
mld lat temu uformował się superkontynentRo-
dinia, który przetrwał przez około 150 milionów 
lat. Centrum  tego  kontynentu  stanowił  ląd, 
którym współcześnie jest Ameryka Północna. 
Około 825 milionów lat temu rozpoczął się stop-
niowy rozpad Rodinii, kontynenty rozsunęły się, 
a rozdzielił je nowy ocean. W okresie, w którym 
Rodinia  uległa  rozpadowi,  ok. 700 milionów 
lat temu, miały miejsce zlodowacenia o bardzo 
dużym  zasięgu,  przypuszczalnie  globalnym 
(tzw. Ziemia-śnieżka). Zlodowacenia zakończyły 
się dopiero wtedy, gdy aktywność wulkaniczna 
wprowadziła do atmosfery wystarczające ilości 
gazów cieplarnianych. 

Około  300 milionów  lat  temu, w okresie 
karbońskim,  dryf  kontynentów  sprawił,  że 
kontynent Gondwany połączył się z mniejszym 
kontynentem Eurameryki, położonym na pół-
kuli północnej, tworząc superkontynent Pangea 
(rys. 1). Słowo PANGEA w wolnym tłumacze-
niu znaczy „Wszechziemia”. 

Był  to  jeden wielki  kontynent  skupiający 
w sobie wszystkie  lub prawie wszystkie  frag-
menty  skorupy kontynentalnej  znajdujące  się 
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na Ziemi. Utworzył  się w karbonie  i permie 
i trwał  do  ok.  180 milionów  lat  temu,  kiedy 
zaczął pękać na dwie części, które oddalały się 
od siebie tworząc: Laurazję na półkuli północnej 
i Gondwanę na półkuli południowej. 

Około  135 mln  lat  temu  zaczęły  rozpadać 
się kontynenty Laurazji i Gondwany ipojawiły 
się zarysy dzisiejszych kontynentów: Laurazja 
dała  początek Ameryce  Północnej  i Eurazji 
zaś  Gondwana  rozpadła  się  na:  Amerykę 
Południową, Afrykę, Antarktydę, Australię 
i Indie. Najpóźniej doszło do rozpadu Australii 
i Antarktydy.

100 mln lat temu Indie oderwały się od Afry-
ki i dryfowały w stronę Azji, gdzie w wyniku 
kolizji z płytą euroazjatycką zostały połączone 
z nią i częściowo pod nią wciśnięte.

Istnienie  kontynentu Pangei  potwierdzają 
m.in.:

– podobieństwa paleozoicznych formacji skal-
nych na wszystkich kontynentach południowej 
półkuli; w momencie powstawania tych osadów 
kontynenty te musiały ze sobą sąsiadować, 

–  rozprzestrzenienie mezozoicznych gadów 
lądowych; zwierzęta te mogły swobodnie prze-
mieszczać się pomiędzy Ameryką Południową, 
Afryką, Australią  i Antarktydą, więc konty-
nenty  te nie mogły  być  rozdzielone morzami 
ani oceanami

– zarysy kontynentów otaczających Oceany 
Atlantycki oraz Indyjski – można je dopasować 

do siebie niczym puzzle; zatem kontynenty te 
musiały stanowić niegdyś spójną całość.

Ostatnie globalne zmiany na Ziemi  zaszły 
w najmłodszej erze w historii Ziemi – kenozo-
iku, która rozpoczęła się 65 milionów lat temu 
i trwa do dzisiaj. W ciągu ostatnich 65 milionów 
lat  kształtował  się współczesny  obraz naszej 
planety. Na początku nowej ery inny był układ 
kontynentów i oceanów.

 ● Ocean Atlantycki dopiero powstawał;
 ● na południe od Eurazji  istniał ocean Tety-
da, który oddzielał ten kontynent od Afryki 
i Dekanu (Indii);

 ● Indie zmierzały ku kolizji z Azją;
 ● Australia  była  połączona  z Antarktydą 
i znajdowała się za kołem polarnym.
Najmłodszym okresem ery kenozoicznej jest 

czwartorzęd,  który  obejmuje  ostatnie  1,8 mi-
liona  lat historii  Ziemi,  dzieli  się na plejsto-
cen (1,8 mln – 10 tysięcy  lat temu)  i holocen, 
który  trwa do  dziś.Głównymi wydarzeniami 
czwartorzędu były  zlodowacenia,  szczególnie 
na półkuli  północnej  i rozprzestrzenienie  się 
rodzaju ludzkiego na cały glob. Najważniejsze 
w czwartorzędzie  są  zmiany  klimatyczne. 
Holocen,  stosunkowo  ciepły,  ale  z nawrotami 
okresów chłodu, może być określony jako okres 
interglacjalny. Obecnie doświadczamy jednego 
z ciepłych  interwałów przedzielających  okres 
niezwykłego  chłodu  trwającego  na  Ziemi  od 
2 milionów  lat  i nazywanego  epoką  lodową; 

RyS. 1. PANgEA
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ostatnia epoka lodowcowa skończyła się 10 ty-
sięcy lat temu. 

W czasie  największego  zasięgu  lodowców 
kontynentalnych, które w Europie sięgały aż do 
północnych Włoch, a w Ameryce Północnej aż 
do Nowego Jorku, spadek poziomu morza spowo-
dował pojawienie się pomostów lądowych.Istnie-
jący ówcześnie pomost Beringa, łączący Syberię 
z Alaską pozwolił na wędrówki zwierząt w obu 
kierunkach. W okresach  cieplejszych,  kiedy 
kurczyły  się  pokrywy  lodowe,  połączenia  te 
znikały. Umiarkowane warunki interglacjałów 
(jak dzisiaj), pozwalały na migrację ku północy 
zwierząt  przystosowanych do warunków  cie-
plejszych. W Polsce, w Jaskini Niedźwiedziej, 
którą odwiedziliśmy w czasie jednej z wycieczek 
geologicznych, występują  kości  niedźwiedzia 
jaskiniowego oraz zwierząt ciepłolubnych, lwa 
i hieny. Gdy pokrywy lodowe kurczyły się i roz-
rastały,  poziom mórz  i oceanów zmieniał  się, 
a różnice sięgały nawet 100 m.

Z geologicznego  punktu widzenia  świat 
czwartorzędu  był  podobny  do  dzisiejszego, 
a wszystkie kontynenty znajdowały się niemal 
w identycznym położeniu. Ale  to  nie  koniec 
zmian zachodzących od miliardów lat na naszej 
planecie. Płyty litosfery nieustannie przesuwają 
się z różną prędkością od kilku cm do ok. 15 cm 
na rok  (w pobliżu Wyspy Wielkanocnej). Kon-
sekwencją  tych  ruchów  są  trzęsienia  ziemi, 
czasami  katastrofalne.  Siła  i czas  trwania 
trzęsienia ziemi zależą głównie od głębokości, 
na  której  dochodzi  do  przemieszczenia mas 
skalnych  i stanu naprężeń skorupy ziemskiej 
przed wystąpieniem ruchu. Z krawędziami płyt 
litosfery związany  jest  też wulkanizm, zmie-
niający niejednokrotnie oblicze naszej planety. 
Mimo rozwoju nauki i coraz doskonalszej apa-
ratury monitorującej naukowcy nie są w stanie 
przewidzieć, kiedy nastąpi i z jaką siłą kolejne 
trzęsienie ziemi. 

Współcześnie wydziela się siedem głównych 
płyt tektonicznych i kilka mniejszych, które są 

odpowiedzialne za wiele cech budowy geologicz-
nej powierzchni Ziemi (rys. 2).

Granice tych płyt biegną wzdłuż grzbietów 
oceanicznych,  które  są  podmorskimi  łańcu-
chami  górskimi  lub  głębokimi  rozpadlinami, 
tzw. ryftami, gdzie płyty odsuwają się od siebie 
i gdzie wypływająca  lawa  tworzy  nowe  dno 
oceaniczne. Taka dolina ryftowa, gdzie płyta 
północnoamerykańska  odsuwa  się  od  płyty 
eurazjatyckiej, przecina Islandię wzdłuż doliny 
Thingvellir (rys. 3). 

RyS. 2. Płyty lItoSfERy

RyS. 3. ISlANdIA – dolINA thINgVEllIR
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Islandia stanowi wypiętrzony ponad poziom 
morza  fragment Grzbietu Śródatlantyckiego, 
z bardzo dobrze wykształconą doliną ryftową, 
zbudowana jest ze skał wulkanicznych, głównie 
ze skał trzeciorzędowych i czwartorzędowych.

Ryfty występujące w obrębie kontynentów 
(ryfty  śródkontynentalne), mogą wskazywać 
miejsce  ich  przyszłego  rozpadu.  Towarzyszą 
im wyraźne obniżenia terenu, doliny ryftowe. 
Przykładem są Wielkie Rowy Afrykańskie we 
wschodniej  części  Afryki  obejmujące  zespół 
południkowo rozciągniętych rowów tektonicz-
nych. Rowy powstały na skutek oddalania się 
płyty afrykańskiej od płyty arabskiej i soma-
lijskiej,  co prowadzi do powolnego  (natomiast 
bardzo szybkiego w skali czasu geologicznego) 
oddzielania się cypla wschodniej Afryki z Wy-
żyną Wschodnioafrykańską od większej części 
kontynentu afrykańskiego. 

Rowy wschodnioafrykańskie  są wyraźnie 
widoczne na mapie  geomorfologicznej Afryki.
Przedłużeniem Wielkich Rowów Afrykańskich 
jest rów Morza Czerwonego i Rów Jordanu. Dłu-
gość całego układu Wielkich Rowów Afrykań-
skich od Syrii do Mozambiku wynosi 6 tys. km. 
Powstały one w wyniku ruchów tektonicznych 
i wylewów lawy – są formą doliny ryftowej. Ich 
rozwój zaczął się około 35 mln lat temu w rejo-
nie Morza Czerwonego, polegał na odsuwaniu 
się płyty litosferycznej, na której leży kontynent 

afrykański,  od  płyty  Półwyspu Arabskiego 
i reszty Azji;  postępował  stopniowo ku połu-
dniowi,  gdzie wschodnia Afryka  zaczęła  się 
oddzielać od pozostałej części kontynentu około 
15 mln lat temu. Jeden z rowów ma miejscami 
0,5 km głębokości i 30-100 km szerokości. Dna 
Wielkich Rowów w mniejszej części zalane są 
wodą, która tworzy kilka spośród największych 
afrykańskich jezior.

Aktualnie  obserwuje  się  tworzenie nowego 
ryftu na terytorium Etiopii, na północy regio-
nu Afar, w miejscu zbiegu płyt tektonicznych: 
afrykańskiej,  arabskiej  i somalijskiej. Doszło 
tam do ogromnego pęknięcia skorupy ziemskiej. 
Zjawisko zapoczątkowane zostało we wrześniu 
2005 r. serią niewielkich wstrząsów sejsmicz-
nych oraz erupcją wulkanu koło Dabbahu, po 
których na powierzchni terenu pojawiło się kil-
kanaście niepozornych pęknięć ziemi. W 2009 r. 
stale powiększająca się szczelina główna osiąg-
nęła 60 km długości, głębokość jej waha się od 
2 do 12 km, a krawędzie oddalone są od siebie 
na całej jej długości średnio o 5 m. Wielki ryft 
afrykański  sprawi,  że wschodnia  część  tego 
kontynentu  oddzieli  się,  płyty  tektoniczne  – 
afrykańska, arabska i somalijska – rozsuną się.

W przyszłości  Półwysep Arabski  oderwie 
się więc  ostatecznie  od Czarnego Lądu,  po-
dobnie Półwysep Somalijski. Zanim to jednak 
nastąpi –  za  kilka milionów  lat,  już  bardzo 
niedługo – niewykluczone, że  jeszcze w bieżą-
cym stuleciu – mogą nastąpić zmiany na nieco 
mniejszą skalę. Powstał bowiem nowy odcinek 
afrykańskiego ryftu długości 60 km oraz kil-
kanaście mniejszych.  Zmiany  te  sprawią,  że 
w okolicach Dżibuti powstanie przesmyk  i na 
depresję Afaru w Etiopii wleją się wody Zatoki 
Adeńskiej. Powstanie nowe morze długości co 
najmniej 600 km. Będzie płytkie, około 100 m 
głębokości. Większość  ryftów wulkanicznych 
znajduje się na dnie mórz  i oceanów a depre-
sja Afaru  jest prawdziwym laboratorium pod 
gołym niebem. Jest to jedyne miejsce na Ziemi, RyS. 4. EtIoPIA – NowA dolINA RyftowA w dEPRESJI AfAR
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w którym można  obserwować  rozrywanie  się 
kontynentu bez konieczności zanurzania się pod 
wodę na głębokość wielu kilometrów (rys. 4). 

Wiedzę o dawnych ruchach płyt kontynen-
talnych można wykorzystać do przewidywania 
przyszłości naszej planety. Naukowcy przewi-
dują, że:

– Za 10 tysięcy lat, jeśli stopnieje pokrywa 
lodu morskiego u wschodnich wybrzeży Antark-
tydy, to w następnych kilku stuleciach lądolód 
Antarktydy wschodniej  będzie  narażony  na 
całkowite stopienie, co podniesie poziom mórz 
o 3 lub 4 metry. 

– Za 50 tysięcy lat obecny interglacjał dobieg-
nie końca i nastąpi kolejna epoka lodowa (przyj-
mując, że antropogeniczne globalne ocieplenie 
tylko w niewielkim stopniu wpłynie na klimat). 

– Za 10 milionów lat rozszerzający się Wielki 
Rów Wschodni  zostanie  zalany  przez Morze 
Czerwone; powstanie nowy basen rozdzielający 
Afrykę.

– Za 30 milionów lat w Ameryce Północnej 
aktywność uskoku San Andreas spowoduje ode-
rwanie południowej Kalifornii i przesunięcie ku 
północy, aż do zderzenia z Alaską. 

– Za 50 milionów lat Afryka zderzy się z Eur-
azją, odcinając basen Morza Śródziemnego od 
wszechoceanu  i tworząc nowy  łańcuch górski 
podobny do Himalajów (rys. 5).

– Za 250 milionów  lat wszystkie  ziemskie 
kontynenty mogą połączyć się w jeden super-
kontynent (rys. 6).

Trzy możliwe  ich  konfiguracje  nazwano 
Amazją, Novopangeą i Pangeą Proxima. 

– Za 400-500 milionów lat superkontynent 
(Amazja, Novopangea  czy Pangea Proxima) 
prawdopodobnie ponownie się rozpadnie (rys. 7).

–  Za  600 milionów  lat  wzrost  jasności 
Słońca przyspieszy proces wietrzenia skał na 
powierzchni Ziemi, w wyniku czego dwutlenek 
węgla będzie związywany w formie węglanów 
i zmniejszy  się  jego  zawartość w atmosferze. 
Zaburzy  to  cykl  węglanowo-krzemianowy. 

RyS. 5. ZIEMIA w PRZySZłośCI – ZA 50 MIlIoNów lAt

RyS. 6. ZIEMIA w PRZySZłośCI – ZA 250 MIlIoNów lAt

RyS. 7. ZIEMIA w PRZySZłośCI - NowA PANgEA PRoxIMA, 
CZylI NAStęPNA. RóżNE KoNfIguRACJE SuPERKoNtyNENtu

Z powodu parowania wody skały stwardnieją, 
co  doprowadzi  do  spowolnienia  i ostatecznie 
zatrzymania procesów tektonicznych. Bez wul-
kanów, które mogłyby wprowadzić węgiel z po-
wrotem do atmosfery, poziom dwutlenku węgla 
spadnie.Ostatecznie spadnie na tyle nisko, że 
niemożliwa stanie się fotosynteza, a wszystkie 
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wykorzystujące ją rośliny (ok. 99% gatunków) 
zginą.  Jeśli  zginą  rośliny,  zostanie  przerwa-
ny  łańcuch pokarmowy,  zginą  też  zwierzęta, 
a z nimi i ludzie. Chyba, że… 

Naukowcy podali nowy termin zniszczenia 
całego życia na Ziemi. W przyszłości nasza pla-
neta z powodu wzrostu temperatury na Słońcu 
nagrzeje się tak bardzo, że ludzkość albo zginie, 
albo przeniesie  się w inną część Wszechświa-
ta. Naukowcy obliczyli, kiedy  temperatura na 
Ziemi  osiągnie  krytyczny  poziom. W ciągu 
najbliższego półtora miliarda lat Ziemia będzie 
nadal istnieć i będzie nadawać się do życia. Do 
takiego wniosku doszli naukowcy amerykańscy. 
Jeśli temperatura na planecie będzie podnosić 
się średnio o 1% co 110 milionów lat, to punkt 
krytyczny  –  40  stopni Celsjusza  –  zostanie 
osiągnięty  za  półtora miliarda  lat. Może  się 
zdarzyć,  że  będzie  bardzo  gorąco  i rzeczywi-
ście woda  będzie wyparowywać. A ponieważ 
człowiek  składa  się  głównie  z wody,  jeśli  na 
planecie nie będzie wystarczającej jej ilości dla 
podtrzymania życia, to zacznie ono stopniowo 
zanikać. Teoretycznie będzie można przenieść 
się na Marsa.

A jak  długo  żyć  będzie  Słońce? Oczywi-
ście nie będzie żyć wiecznie, bo  traci  energię 

w postaci światła, ciepła i wiatru słonecznego. 
Przez około 5 mld lat zużyło połowę wodorowego 
paliwa. Przez następne 5 mld lat jego tempera-
tura i rozmiar stopniowo będą rosły. Gdy zużyje 
się  cały wodór w środku, Słońce  będzie  trzy 
razy większe niż dzisiaj. Zewnętrzne warstwy 
gorącej atmosfery rozpościerać się będą prawie 
do orbity Merkurego. Na Ziemi zostaną wygo-
towane oceany, a skały przemienią się w roz-
topioną lawę. Na naszym globie nie pozostanie 
już nic żywego – ojczyzna ludzi stanie się jałową 
planetą. W końcu zużyty zostanie cały zapas 
atomowego paliwa,  a Słońce  będzie  już  tylko 
stygnąć i stanie się białym karłem.

Korzystałam: 
Z polskiej witryny internetowej poświęconej naukom 
o Ziemi –Żywa Planeta dr P. Wolniewicz

Ziemia i jej fascynująca historia – D. Dixon, J. Jen-
kins, R. Moody, A. Zhuravlev, polskie tłumaczenie 
A. Amirowicz, M. Aszkiełowicz, G. Haczewski, 
J. Kudłek, A. Pępkowska

Ziemia. Encyklopedia  Ilustrowana – opracowanie 
zbiorowe – Weldon Owen, Australia, polskie tłu-
maczenie – Wydawnictwo Naukowe PWN SA

Jedna Ziemia – serwis popularnonaukowy Państwo-
wego Instytutu Geologicznego poświęcony geologii 
i naukom o Ziemi

Paleomap Project Ch.R. Scotese

Zabójcze witaminy…

Czy kiedykolwiek w historii był w ludziach 
taki  ogrom wiedzy  na  temat  zdrowia? 

Zdrowia pojmowanego nie jako dar otrzymany 
„i już”,  ale  podstawowej wartości,  która  jest 
wypadkową nieustannego oddziaływania wielu 
czynników: od tego co wrodzone poprzez higienę 
życia,  dietę, wpływ  środowiska,  skuteczność 
medycyny do jakości żywności. Na jedne z nich 
mamy duży wpływ, na  inne wcale. Dowolna 
ilość osób dowolnej płci, luźna uwaga na temat 
zachowania  kondycji  i ognista  konwersacja  fot. EwA KwAśNIEwICZ
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WITAMINY
Niezbędne substancje dietetyczne zwane wita-
minami są dzielone powszechnie na:

– rozpuszczalne w wodzie: B, C, PP – zapo-
trzebowanie organizmu na nie wysokie, duża 
tolerancja przedawkowania

–  rozpuszczalne  w tłuszczach:  A,  D,  E, 
K – zapotrzebowanie organizmu na nie niskie, 
niewielka tolerancja przedawkowania. 

Dla porównania: dzienne potrzeby witaminy 
C wynoszą 100mg, przy czym dawki dzienne 
na poziomie 2-3 g nie wywołują niekorzystnych 
efektów. Witaminy A i D, chociaż są niezbęd-
ne dla zachowania dobrego zdrowia, mogą się 
okazać bardzo  toksyczne,  jeśli  są przedawko-
wane. Na  przykład: witamina D  stosowana 
jest w trutkach na szczury i w równowagowych 
dawkach jest 100-krotnie bardziej trująca niż 
cyjanek sodu!

Zażywanie witamin w tabletkach, mające 
uzupełnić dietę w cenne składniki, może zwięk-
szyć ryzyko przedwczesnej śmierci . 

*/  „…są  konkretne  doniesienia  o efekcie 
utraty naturalnej  odporności  organizmu,  czy 
dysfunkcji  organów  takich  jak  serce,  nerki, 
wątroba, czy układ nerwowy (…) jako skutkach 
nadużywania syntetycznych witamin. Zdecydo-
wanie lepiej jest spożyć cebulę, pomarańczę czy 
owoc dzikiej róży. */

Naukowcy  z Uniwersytetu Kopenhaskiego 
przebadali 230  tysięcy osób. Wyliczyli,  że za-
żywanie  przeciwutleniaczy  zawartych w tzw. 
witaminowych  suplementach  diety  zwiększa 
ryzyko śmierci aż o 16%. Nie znaleziono żad-
nych dowodów, że którykolwiek z suplementów 
przyczynił się do przedłużenia życia. Badania 
przeprowadzone w laboratoriach uniwersyte-
ckich Harvard  oraz Canberra wykazały,  że 
witaminy w tabletkach praktycznie w ogóle nie 
mają wpływu na polepszenie stanu zdrowia czy 
samopoczucia, a nawet wręcz przeciwnie. Pa-
cjenci chorzy na serce i przyjmujący regularnie 

rozkwita, jak wiosenna łąka. Skąd tyle wiedzy 
w narodzie? Źródłem na pewno  są wszelakie 
media,  ale  zasadniczy wpływ – myślę  – ma 
świadomość wagi tej wiedzy, a stąd pragnienie 
jej zdobycia. 

Wychodząc  naprzeciw  tym  pragnieniom 
przedstawiam prof. dr hab. Jacka Leluka z Ka-
tedry Biologii Molekularnej Wydziału Nauk 
Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
7 kwietnia  2016  r.  byłam w Centrum Nauki 
Keplera – Centrum Przyrodniczym na wykła-
dzie prof. Jacka Leluka pt. Zabójcze witaminy, 
podstępna aspiryna i życiodajny cholesterol 
czyli inne oblicze znanych substancji

Wykład rozwijał te zapowiadane, bulwersu-
jące treści. Pokazywał jakby rewers czynników 
uznawanych za zdrowio-twórcze. Zaintrygował 
mnie tak bardzo, że zapragnęłam przybliżyć go 
czytelnikom „Inspiracji”. Od znakomitego auto-
ra otrzymałam treść wykładu i przedstawiam 
go w całości. Jednak należy mieć na uwadze, że 
jest to jakby konspekt wykładu dla wygłasza-
jącego go naukowca. Pamiętam doskonale, że 
„na żywo” słyszałam o wiele więcej informacji. 
Dlatego w kilku miejscach, zaznaczając je cu-
dzysłowem  i znakiem:  */  dodałam uzupełnia-
jącą wiedzę z wywiadu prof. J. Leluka dla por-
talu Biochemia.pl. Z otrzymanego wykładu nie 
przedstawiłam bogatego materiału graficznego, 
ponieważ przesadnie zwiększyłby objętość.

Uwaga wstępna: 

*/ „ dlaczego wybrał Pan taki temat wykładu?
(…) powodem była reakcja na postępowanie 

firm farmaceutycznych, sprzedających i rekla-
mujących produkty stanowiące przedmiot wy-
kładu. Firmy te postępują nie do końca uczciwie 
wobec potencjalnych klientów, przedstawiając 
jedynie półprawdę wygodną dla własnych inte-
resów, a zatajając istotne fakty mające wpływ 
na zdrowie, a nawet życie człowieka.” */

Treść wykładu prof. Jacka Leluka:
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witaminę E w kapsułkach wykazali  ryzyko 
zapaści  o 13% większe  niż  u osób  leczonych 
metodą  konwencjonalną.  Podobne  wyniki 
uzyskano testując w ten sam sposób witaminę 
A. Natomiast sposób odżywiania bogaty w wi-
taminę E obniża ryzyko zachorowań na raka, 
choroby reumatyczne, choroby serca i krążenie 
czy problemy z potencją. 

Przeprowadzone w Finlandii  testy na oso-
bach  palących nikotynę wykazały  u palaczy 
przyjmujących witaminę A w postaci tabletek 
o 18% więcej  przypadków  raka  płuc  aniżeli 
u reszty  testowanych. Wzmożona dawka wi-
taminy E może u ludzi zdrowych spowodować 
uszkodzenie układu nerwowego, natomiast za 
dużo witaminy D może doprowadzić do arterio-
sklerozy i obniża zawartość wapnia w kościach.

Wpływ witaminy C na skrócenie czasu prze-
ziębienia i kataru jest praktycznie niezauważal-
ny. Natomiast u osób zawodowo uprawiających 
sport skraca ona powyższe dolegliwości o poło-
wę. Kto stale w dużych dawkach – od 500mg/
dzień – zażywa witaminę C, zwiększa możliwość 
wystąpienia kamieni nerkowych,  zawału  czy 
zapaści! Niektóre odmiany raka wprost „uwiel-
biają” tę witaminę, przyspiesza ona ich wzrost!

Witaminy A, C i E wyłapują wprawdzie wol-
ne rodniki w organizmie, ale  jeżeli dostarcza 
się  ich do organizmu za dużo,  stają się  same 
rodnikami  i powodują  dokładnie  te  szkody, 
którym powinny zapobiegać.

SOLE MINERALNE
Przyjmowanie w za  dużych  dawkach  cynku, 
prawie  uniemożliwia wchłanianie  przez  or-
ganizm magnezu  i może  prowadzić  do  raka 
gruczołu krokowego. Magnez, zażywany prze-
ciw  skurczom,  nie  pozwala  organizmowi  na 
normalne wchłanianie wapnia, a oba hamują 
przemianę żelaza. Wysoko dozowane preparaty 
żelaza czynią organizm podatny na raka, zawa-
ły serca. Niedobór żelaza u mężczyzn występuje 
niezwykle rzadko.

Wniosek: zamiast faszerować się kolorowymi 
pastylkami, lepiej częściej sięgać po prawdziwe 
owoce i warzywa.

CHOLESTEROL
Cholesterol jest niewielką cząsteczką należącą 
do grupy steroidów. Jest niezbędny do wielu pro-
cesów życiowych organizmu. Zdrowy organizm JACEK lEluK, fot. Z ARChIwuM PRofESoRA
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człowieka  zawiera  ok.  100g  cholesterolu. 
W większości występuje w błonach biologicz-
nych i jest ich niezbędnym składnikiem. Deter-
minuje odpowiedni stan płynności błon, wpływa 
na ich stabilność, prawidłowe funkcjonowanie 
w procesie ochrony komórki, transportu błono-
wego i komunikacji międzykomórkowej. Otoczki 
mielinowe  neuronów  są  szczególnie  bogate 
w cholesterol, co jest istotne dla prawidłowego 
procesu przewodzenia nerwowego.

*/ „Całkowite wyeliminowanie cholesterolu 
z diety zamieni organizm człowieka w rozpły-
wający się „gulasz organiczny”. Komórki będą 
pękać z powodu osłabionych błon komórkowych, 
zaczną się poważne problemy z przewodzeniem 
nerwowym,  organizm  będzie  wyjałowiony 
z witamin  z grupy D, nie  będą produkowane 
kwasy żółciowe, a poziom hormonów płciowych 
drastycznie spadnie i nie będą w stanie niczego 
kontrolować.”*/

UTWARDZANIE OLEJÓW 
ROŚLINNYCH
*/  „W procesie utwardzania  tłuszczów  roślin-
nych  nie  następuje  uwodorowanie w sposób 
kompletny  i (…) powstają  takie nienaturalne 
tłuszcze  typu  trans,  które  przyczyniają  się 
do zwiększenia ryzyka zapadania na choroby 
serca,  nowotworowe,  cukrzycę,  otyłość  i dys-
funkcję układu odpornościowego i rozrodczego. 
Zdecydowanie naturalne masło produkowane 
całkowicie  z krowiej  śmietany  jest  dla  nas 
najlepsze.” */

PRAWDZIWA TWARZ „NIEWINNEJ” 
ASPIRYNY
Opublikowano niedawno w magazynie BMC 
Medicine wyniki  pokazują,  że  przyjmowanie 
nawet niskich dawek aspiryny może wywołać 
u pacjentów z chorobą wrzodową szereg kom-
plikacji i powikłań, groźniejszych w skutkach 
niż sam zawał serca!

Aspirynę  zastosowano  po  raz  pierwszy 
w 1899roku. Przez ponad 70  lat powszechnie 
jej używano, nie wiedząc nic  o tym JAK ona 
działa. Wszyscy wiedzieli, że aspiryna uśmie-
rza ból i obniża gorączkę, ale nikt nie wiedział, 
w jaki sposób. Teraz już wiemy!

Grupa hormonów tkankowych wywołująca 
bardzo szeroki i zróżnicowany – w zależności od 
rodzaju tkanki i narządu – zakres dobroczyn-
nych efektów biologicznych to prostaglandyny.

Aspiryna /kwas  acetylosalicylowy/  –  blo-
kuje  działanie  kontrolne  prostaglandyn  na 
WSZYSTKICH  poziomach  i poprzez  takie 
działanie powoduje:

 ● Zaburzenia ciśnienia krwi
 ● Osłabienie i choroby serca
 ● Niedobór erytrocytów we krwi
 ● Powstawanie zakrzepów
 ● Choroby wrzodowe żołądka i dwunastnicy
 ● Utratę sprawności trzustki
 ● Zaburzenia filtracji nerkowej
 ● Zmiany czuciowe układu nerwowego
 ● Zaburzenia gospodarki wodnej i mineralnej
 ● Zaburzenie wydzielania adrenaliny
 ● Osłabienie mięśni gładkich macicy, przewodu 
pokarmowego i oskrzeli

 ● Zaburzenia skurczów porodowych
 ● Chorobę miażdżycową 

*/  „(…) warto  też wiedzieć,  że  ibuprofen 
(zawarty w tabletkach  Ibum  i Ibupron)  i pa-
racetamol  (występujący w tabletkach Mata-
fen)  również  blokują  kontrolujące  działania 
prostaglandyn. Polopiryna oraz Etopiryna też 
zawierają aspirynę. A całe to ryzyko tylko po to, 
żeby zbić gorączkę lub uśmierzyć ból w jakimś 
ognisku  zapalnym. A może  lepiej  posłuchać 
tych sygnałów i zastanowić się co zrobić, żeby 
usunąć prawdziwą przyczynę, która te sygnały 
wywołała?” */

Czas na podjęcie decyzji…

Opracowała: Marzena Tomczak
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Czerwone maki i miś Wojtek

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury zaprosił 
nasz zespół wokalny „Akolada” prowadzony 

przez Aleksandrę Matusiak na  III Przegląd 
Piosenki Biesiadnej – „Biesiada bez granic na 
żołnierską nutę”. Przygotowaliśmy „Czerwone 
maki na Monte Cassino” i miks piosenek bie-
siadnych „Dzisiaj bal...”. Zainteresowałam się 
sławną bitwą i piosenką, o której słyszałam, że 
w najgorszych latach stalinowskich jej śpiewa-
nie było zakazane. Paradoksalnie przyczyniło 
się  do wielkiej  popularności  pięknej  pieśni; 
zdarzało się, że słysząc jej melodię, mężczyźni 
zdejmowali  czapki  i stawali  na baczność,  jak 
przy hymnie.

W tym  roku mija  72.  rocznica  zdobycia 
wzgórza Monte  Cassino  i powstania  pieśni 
„Czerwone maki na Monte Cassino”.Piosenka 
o charakterze pieśni patriotycznej i tak od po-
czątku traktowana, ma swoją własną historię. 
Powstała w nocy z dnia 17 na 18 maja 1944 r. 

Trwały  zacięte walki  o zdobycie wzgórza 
i klasztoru, gdyż tędy prowadziła jedyna droga 

na Rzym. Przełamywanie punktu oporu wojsk 
niemieckich trwało, pochłonęło wiele ofi ar, ale 
wzgórze nadal było niezdobyte. 

Czy widzisz te gruzy na szczycie
Tam wróg twój się ukrył jak szczur.

Do walki o wzgórze dołączyły się wojska gen. 
Władysława Andersa. Bój o wzgórze z udziałem 
żołnierzy polskich rozpoczął się 11 maja 1944. 

I poszli szaleni, zażarci...

Tuż przed północą 17 maja oddział artylerii 
otworzył  ogień.  22 Kompania Zaopatrywania 
Artylerii,  przemianowana we Włoszech  na 
Kompanię Transportową, dostarczała amunicji. 

Wśród  żołnierzy był  kapral Wojtek – miś, 
ulubieniec  i maskotka, nie  bał  się  strzelania 
i huku. Przeszedł z kompanią cały szlak bojowy 
od  Iraku,  przez Syrię, Palestynę  i Egipt. Do 
Włoch przepłynął wraz z żołnierzami statkiem 
MS Batory. Tam, by mógł dalej być z wojskiem 
został ofi cjalnie wciągnięty na stan ewidencji 
kompanii  jako  szeregowy Wojtek w służbie 
II Korpusu Polskiego na żołdzie  jego Królew-
skiej Mości  króla  Jerzego VI. Opiekował  się 
nim kapral Prendysz. Niedźwiadek był łagodny, 
lubiący żołnierzy i na zawsze zapamiętał słowa 
brzmiące po polsku.

Przy wojsku 2 Korpusu Sił  Zbrojnych  był 
Teatr Żołnierza Polskiego, artyści występowali 
dla żołnierzy, którzy mieli iść walczyć. Słowa 
pieśni powstały w nocy z 17 na 18 maja 1944 r. 
Napisał je Feliks Konarski, notując na zwykłej 
kartce, melodię nucił, grając na gitarze. Obudził 
Alfreda Schutza, dyrygenta orkiestry – kazał 
mu grać  i poprawnie  zapisać nuty. O trzeciej 
nad ranem obudzili Gwidona Boruckiego, wy-
konawcę pieśni, który nie protestował pomimo 
nocnej pobudki; czuł, że ta pieśń będzie ważna. 

Czerwone maki na Monte Cassino
zamiast rosy piły polską krew.

18 maja wzgórze i klasztor zostały zdobyte! 
Droga do Rzymu była otwarta. Już tego samego 

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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dnia odbyła się akademia dla oddziału, który 
pierwszy wkroczył na Monte Cassino. Feliks 
Fabian  i Mieczysław Malicz wymalowali  na 
ogromnym kartonie  słowa  refrenu. Gwidon 
Borucki śpiewał zwrotki, a żołnierze i artyści 
śpiewali refren. Nie znali jeszcze prawdy o cenie 
zwycięstwa, o ofierze blisko 1000 polskich żoł-
nierzy. W walkach zginęło 924 Polaków, a 3000 
zostało  rannych.  Po  bitwie Feliks Konarski 
dopisał trzecią zwrotkę

Bo wolność krzyżami się mierzy
Historia ten jeden ma błąd.

„Śpiewając po raz pierwszy Czerwone maki 
na Monte Cassino  u stóp  klasztornej  góry 
płakaliśmy wszyscy. Żołnierze płakali z nami. 
Czerwone maki, które zakwitły  tej nocy,  sta-
ły  się  jeszcze  jednym symbolem bohaterstwa 
i ofiary – i hołdem ludzi żywych dla tych, którzy 
przez miłość wolności polegli dla wolności lu-
dzi” – pisał we wspomnieniach Feliks Konarski.

Śpiewali  tę  pieśń  ludzie  pełni męstwa, 
patriotyzmu, bólu za utraconym krajem. Poko-
nali tysiące kilometrów przez góry i pustynie, 
a wspólna walka ich jednoczyła i mówiła praw-
dę o ich męstwie i oddaniu sprawie. Nie wszy-
scy doczekali. Poległym nie było dane usłyszeć 
pięknej pieśni, sławiącej ich zwycięstwo.

Czy widzisz ten rząd białych krzyży
Tu Polak z honorem brał ślub (...)

Miś Wojtek  od walk  pod Monte Cassino 
stał się symbolem 22 Kompanii Transportowej 
Artylerii. Malowano go na samochodach, pro-
porczykach  i mundurach  żołnierzy  – Wojtek 
stał wyprostowany i w dwóch łapach trzymał 
pocisk artyleryjski.

Po wojnie 22 Kompania Zaopatrywania Ar-
tylerii jako część 2 Korpusu Polskiego Polskich 
Sił Zbrojnych  została przetransportowana do 
Glasgow w Szkocji, a z nią niedźwiedź. Wkrót-
ce stał się ulubieńcem mieszkańców. Miejscowe 
Towarzystwo Polsko-Szkockie mianowało  go 
swym członkiem, obdarzając butelką piwa. 

Po demobilizacji Wojtka musiano oddać do 
ogrodu  zoologicznego w Edynburgu. Do  jego 
zagrody zawsze mogli wejść bezpiecznie żołnie-
rze, których pamiętał. Nie zgodzono się oddać 
kaprala  do  polskiego ZOO,  jako kombatanta 
i symbolu. Kapral Wojtek zmarł w 1963 r. Pa-
mięć o nim pozostała jako symbol losu polskiego 
żołnierza, który walczył za ojczyznę, by umrzeć 
w niewoli. Misia – kaprala Wojtka – upamięt-
niają liczne rzeźby w Anglii i w Polsce.

Profesor geologii Wojciech Narębski był żoł-
nierzem walczącym pod Monte Cassino i znal 
kaprala Wojtka. To on, wraz z przedstawiciela-
mi spadkobierców tradycji 2 Korpusu Zmecha-
nizowanego w Krakowie, przekazał proporzec, 
odznakę  i naszywkę  z logo przedstawiającym 
niedźwiedzia  niosącego  pocisk uczniom  lice-
um wojskowego  przy  Zespole  Szkół  Tekstyl-
no – Zawodowych w Żaganiu,  którzy przejęli 
tradycje i symbole 22 Kompanii Zaopatrzenia 
Artylerii. Na Placu Słowiańskim w Żaganiu 
w dniu 17 września 2013r. odsłonięto pomnik 
niedźwiedzia w skali 1:1.

Od dnia 15 października 2015r. Polska stała 
się właścicielem wszelkich praw do pieśni „Czer-
wone maki na Monte Cassino”.

Opracowała Anna Blacha
korzystając z Wikipedii i artykułu w „Gazecie 

Lubuskiej” z 11-3 XI 2011 r.PoMNIK PośwIęCoNy ofIARoM II woJNy śwIAtowEJ, 
fot. BARBARA KoNARSKA



118 INSPIRACJE  /  maj – wrzesień 2016  /  nr 2 (52)

Anna Blacha

Była cisza zakryta
Szklanką wina. 
Lawendowe pola
Mgłą się otuliły.
Było spojrzenie 
Gorące jak płomienie 
Stopiło usta…
Pozostała w pamięci
Popiołu grudka.

Moje słowa i słówka

Wszystkie chcenia
Są w marzeniach
Kochaj serca żar
Wiele jest wart
Nie każdy żart
Śmiechu jest wart
Są serca łzy
W nich byłe bzy
Gdy droga jest tęczowa
Czasem ciernie chowa
Nie wie nikt
Jaki będzie świt
Prawda z Nieprawdą
Idą w parze pod rękę
Piękne pióra ma ten ptak
Bo z przeszłością zawarł pakt.

Krystyna Bałunda

Cisza

miłość zaklęta w kolorze nieba budzi 
błękitem róże rozgrzewa
otula myśli w morzu zieleni
koi  
łagodzi krainę cieni
w ciszę zaprasza w niej głos zabiera
jak wielkie oko czy blask jupitera
oświetla drogę w ciszy skąpaną
przyzywa Moc – tę niezaznaną
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Krystyna Dziewiałtowska-Gintowt 
(gorzowski utw )

GOBELINY

Tornado
Fiołkowe tornado
Zawirowało nad złotą łąką
Spokój w cieniu brązów
Przemieniło grozą chmur
Z rozwagą przewracajmy
Świat do góry nogami

Podzielone
Słońce z nawłociowych splotów
Z refleksem złotych kocanek
Spotkało na swej drodze
Wrzosową tarczę
Ogrzaną amarantem szarłatu
Wchłonęła je mleczna przestrzeń
Niosąca wspomnienie
Kukurydzianych pól
Podzielone pozostają w symbiozie
Osobne i scalone zarazem

fot. dANutA fIlIPowSKA
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Jadwiga lidia Engel

Tancerka

  Basi – malarce obrazów
              „z innego świata”

Tancerko, utkana z mgieł i oparów
dokąd płyniesz?
Postacią welonami okrytą
podążasz do krainy mitów, baśni, czarów?
Wyłaniasz się z niebytu, z morskich fal?
Rusałko, Gabijo, Afrodyto,
kimkolwiek jesteś,
tajemnicą kusisz,
urodą zachwycasz.

Miasto z niewyboru

Nie wybierałam ciebie na swe miejsce.
Młode drzewo wyrwane z korzeniami
z czarnej nadbużańskiej ziemi,
skazane na poniewierkę
wyrzucone na piaski
ukorzeniało powoli.
Wbrew naturze wyrosło.
Tęsknotę za bezkresem łąk
koiła zieleń pagórków,
powoli cichł szum bystrej rzeki,
wokół szumiały lasy.
Zakorzeniona mocno w lubuskich piaskach
pokochałam miasto otoczone wzgórzami,
jego ulice w szpalerach drzew,
miasto zatopione wiosennie
w bzach, magnoliach,
lipowym kwiecie owiane,
złotem malowane jesienne kobierce
Piastowskiego Parku.
Tu znalazłam przyjaciół,
zaczęłam nowe życie
i zostałam na dłużej,
na zawsze.
Dobrze mi w Zielonej Górze

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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halina Jerulank

Chcę kochać

Chcę ciebie kochać, 
tulić do siebie, 
zamknąć w swoich ramionach.
Odpłynąć z tobą w uniesieniu.
Wyszeptać – jestem spełniona.

Wędrówkę szorstkich dłoni poczuć 
na rozpalonym 
moim ciele.
Nie móc z rozkoszy otworzyć oczu, 
wić się i krzyczeć w pościeli.

Chcę, byś rozpętał wichry i burze, 
które mi potargają włosy, 
a zamiast gromów 
pragnę usłyszeć
westchnień miłosnych odgłosy.

Wznosić się chcę 
i chcę opadać, 
kąsać, całować, dawać, zabierać
i przez najskrytsze zakamarki
swej duszy śmiało się przedzierać.

Dotrzeć najdalej i najgłębiej.
Stracić świadomość
i rozsądek.
I na to wcale nie mam wpływu,
tu rządzi świata porządek.

Moja róża

Zasadziłam różę w ogrodzie,
pielęgnowałam ją bardzo starannie.
Rosła i piękniała z dnia na dzień
i przystrajała się dla mnie.

Później jej kolców przybyło,
czasem cierniem me serce raniła, 
kochałam jednak i wybaczałam, 
bo przecież róża moją była.

Lata mijały, dni i miesiące – 
pąk pełen w kwiat się przemienił.
Zachwycił kogoś innego urodą, 
a moje życie odmienił.

Teraz mój ogród rozkwitał będzie 
najpiękniejszymi na świecie kwiatami.
Cieszyć się będę z moją różą, 
gdy obdaruje mnie pąkami.

fot. Ew
A Kw

AśNIEw
ICZ
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Barbara Konarska

Terytoria 

Z ufnością budują dom.
Nagle zgroza zakłóca azyl.
Czy ten co zabija i gwałci
to sąsiad ?
Czy ten który daje fałszywe świadectwo
to niedawny przyjaciel?
Czy podając rękę wierzą,
że ktoś ją uściśnie,
czy boją się że ją stracą?
Budują mur…

2005

zło

dlaczego Pan zstąpił na ziemię Szinear
burząc zgodę przy budowie wieży?

Ksiądz Václav Tomášek z Czermnej 
odkrył pobojowisko sprzed lat
czaszkę do czaszki przytulił
kość do kości 
zbudował kaplicę życia 
wierząc że miłość tym aktem wyzwoli 

nie zwiedzam pól bitewnych
każde z nich tworzy świat gorszy 
o jeden akt nienawiści
nie kłaniam się posągom zwycięzców
staję wobec ofi ar nie pojmując 
ich myśli przed bitwą 
w obcym dla mnie języku
czy mógł on tak nazywać świat 
by się wydawało 
że wojna nie jest złem?

2015

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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Alina Kruk

kim jesteś

Wszelkie kłamstwo – bez względu na to, 
czy się samemu oszukuje, 

czy jest się oszukiwanym – 
jednakowo niszcząco działa na naszą duszę.  

James Grippando

jak masz na imię ty
co burzysz mosty
pomiędzy naszymi myślami?
– ja jestem KŁAMSTWO
jak masz na imię ty
co stawiasz mury
pomiędzy naszymi drogami?
– ja jestem NIESZCZEROŚĆ
kim jesteś ty
co rozdzielasz nasze ciała ?
– ja jestem NIEWIERNOŚĆ.
Kim jesteś ty
co wbijasz ciernie w nasze dusze?
– ja jestem FAŁSZ
jak masz na imię ty
która przywracasz
kolor naszym dniom?
– ja jestem – PRAWDA
a ty, co zwyciężasz całe zło?
– ja jestem PRZEBACZENIE.

Liść

wpadł przez Twoje okno
podnosisz go zamyślony
patrzysz w pochmurne niebo
przypomniała ci się dziewczyna
która odeszła jak  lato

fot. KRyStyNA NAwRoCKA
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Maria Kuleszyńska-Kozak

Spojrzenie

Uwięzione w głowie
spojrzenie twoich oczu
codziennie rano
odpytuje moją pamięć
o odległość chwili
gdy gniazda dłoni 
ukrywały słowa szeptane 
tamtego świtu

Niemodna miłość

Moja miłość
jest jednoosobowa
bez ciepłych słów
splecionych dłoni
oddechów kochania
jest sama sobie winna
bo ten srebrnoczuły pan
w pokoju hotelowym
z balkonem
chciał tylko zapomnieć

Spotykam go czasami
na rynku przy ratuszu
Maluje portrety 
starym ludziom
Uśmiecha się zza sztalugi
a ja
wierna kochanka
w niemodnej sukience
z dowodami uczuć
wciąż czekam

fo
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Ewa Kwaśniewicz

Rodzice

Ojciec nie był artystą
Malował tylko
Kartki świąteczne
Układał wiersze okolicznościowe
Życzenia imieninowe
Dla mamy
Ciepło zamykał mnie w ramionach
Mama nie byłą artystką
Szyła moje sukienki
Haftowała serwetki
Dom porządkowała 
Miłością
Jej oczy
Jej ręce
Były jej pełne
Czasami tęsknota 
Za nimi przeszywa
Mnie ostrą nitką

fo
t. M

A
RIA

 g
REC

KA

***

On zgnębiony życiem
Z twarzą naznaczoną czasem
Poruszony nagłą tęsknotą
Patrzy na nią
Ona śpiewa
Cała w śpiew zanurzona
Oddaje się muzyce
Zapatrzona i zasłuchana
W siebie
Nie widzi jego bólu i pożądania
On ściska ręce
Zamyka oczy
Tęskni do jej ramion i ust
Będzie o niej marzył
W bezsenne noce
Wypełnione jej obrazem
Namalowanym tęsknotą
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fot. EwA KwAśNIEwICZ

Krystyna Nawrocka

Tyle pytań

chciałam rozmawiać
a Ty znowu nie odpowiadasz 
nigdy do końca nie wysłuchałeś
kiedy otwierałam życie prze tobą
dzieli nas tyle wieków
tyle zmarłych oddechów
tyle pytań zatrzymanych w czasie
siedzimy naprzeciw
ja mówię
Ty słuchasz z koroną cierniową
i tak myślę
czy to Twoje łzy
czy moje są cięższe

Jestem drzewem 

jestem samotnym drzewem
smaganym przez wiatr
przez moje konary
prześwituje czas
liście ranione deszczem
szumem
rozdzierają ciszę bez końca
bluszcz myśli
splątany z życiem
czepia się
kory okrytej śmiercią

jestem 
samotnym 
drzewem
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Elżbieta Plucińska 
(utw Szprotawa)

***

Zmęczony miłością poeta
Zasnął w miękkich oplotach kobiety.
O świcie
Pocałunkiem obudziła go Muza.
Sącząc wonną kawę
Poeta napisał wiersz złotym piórem
Marki Parker.

Nocą, gdy zeschła gałąź
Oszalałej jabłoni stuka w okno
Przychodzi moja Muza.
Złośliwa i podła.
Szydzi z głodnych dzieci,
Bezdomnych pijaków i zapomnianych starców.
Miota się i wrzeszczy.
Zgniotłam ostatnią kartkę.
Nie umiem pisać wierszy.

Elżbieta Plucińska 
(utw Szprotawa)

fot. E
wA KwAśNIEwICZ
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Bronisława Raszkiewicz

sny bez słowa

Odlatują jaskółki i żurawie
Jak sny bez słowa
Wstaje słońce jasne
Rozświetla niebo i drogi
W słońcu szukam snów
Które odeszły bez słowa
Z księżycem na czole
Robi się ciemno
Nadchodzi noc
Powrócą sny
Powrócą bez słowa

Wspomnienie

Przymykam powieki
widzę rodzinny dom
matka przy kołowrotku
ojciec w stodole cepem ziarno 
wybija
za oknem
skrzeczą sroki
czuję w sercu chłód przymrozku
a pod niebem 
klucz żurawi krzyczy – 

nadchodzi jesień
wszystkie tajemnice życia
ogrzewa blask księżyca

fot. BARBARA KoNARSKA
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halina Sawa

Rozczarowanie

Przenikliwy wiatr od morza
czyni codzienny rytuał,
pieni fale, rozbija o skały,
a w oddali 
połyskuje tafl a morza 
spokojna, niczym szkło
w bladym świetle słońca.

W zielonkawej szarości nieba,
wzdłuż klifów 
spaceruje kobieta,
cicha, spokojna,
jak morze w oddali,
czyta przyszłość z dłoni
i fali rozlanej na piasku. 

Świat żyje w mroku,
a człowiek?
Podąża krętymi ścieżkami,
jak spieniona fala morska,
rozbija się o skały,
pękają szklane domy,
gorzkie rozczarowanie.

Misja dla wody

Z lewej, także z prawej strony 
góry Hermon,
dwa strumienie dają początek
Jordanowi,
trzecie źródło, podarowane 
jest Tobie,
by piękno pól, kwiatów
i ptaków na niebie,
szum zdrowych lasów, 
bystro rwących potoków,
stało się osnową mądrości
życia człowieka, na ziemi.

Przyjrzyj się liliom
zroszonym kroplą rosy,
widokowi jeziora z lazurowym
odbiciem,
studni, pełnej po brzegi czystej wody,
rzeki płynącej równiutko w korycie, 
źródła tryskającego życiem, 
wszystko to dla Ciebie.
Jesteś obok.
Rozpocznij swoją misję dla wody!

Dąż do tego, co warte dążenia,
nie idź obojętnie, nigdy się nie cofaj,
spragniony, chory człowiek
nie może czekać, umiera.
Działaj konkretnie i realnie,
ziemia nam ufa,
woda to źródło życia, siły, zdrowia, 
zaś Ty jesteś nadzieją pokoleń,
nie przegap tej chwili!

Cóż ci dać mogę więcej, moja ziemio?
O, gdyby cały świat wiedział, 
jak jesteś dobrą!

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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halina sędzińska

pielgrzymi

poszukiwacze dróg
dla poranionych dusz
wśród ciernistych bezdroży
zmęczenia nóg

z ramionami objuczonych wielbłądów
karawana do świętych przystani
po weksel spokojności
po chleba powszedniego smak

wciąż zgłodniali krzyżowcy
z pragnieniem wody życia
odkrywcy i marzyciele
niewidzialnego

powracający do swych miejsc
z ukojeniem
wypełnionym po brzegi
na chwil parę

by znów wyruszyć na drogi
powrócić do przystani
niezorientowani
posiadacze własnych miejsc

***

Epizody ciągłego wędrowania
odloty
                  pożegnania chwile                   

ptasich sznurów gęgor ciemną nocą
porzuconych gniazd
miejsca niczyje

Do podróży nieustanej gotowe
samolotów posrebrzane skrzydła
los człowieka
zawieszony w kokpicie
gdy wyzwaniom nowa empiria

Rok po roku
piruetem fruną liście
z drzew pożółkłych
w całun srebrnych przyziemi

Czemu słyszę śmiech jesieni
cynicznie

Każdy odlot
wyznacznikiem przeznaczeń
każda podróż
przyciąganiem ziemi

RZEźBA MARII SuBAK ElSohN
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witold Stankiewicz

skamieniały las

Życie:
odmierza się tu cyklem wizyt w zsypie i śmieciarek,
psuciem się ciągłym, porannym, wkurwiającym hałasem wind,
marazmem, który w duszach ziomków z dzielnic skrycie zaległ
frustracją przekuwaną nieraz w patriotyczno-chuligański czyn;
krzykiem wściekłości nazbyt często się odbija
od betonowej płyty – „studni marzeń” niegdysiejszych cembrowiny,
kuli po klatach, piwnicach, wiatrołapach i… nie mija
nawet gdy po ekstazie stygną piersi zaćpanej na złoto już dziewczyny.

Rankiem termitów zgrają na przystanki okoliczne się rozlewa,
aby zdobywać tak mozolnie dla potomstwa comiesięczne kęsy jadła,
otumanione używkami, „sto lat” na pohybel stróżom praw bliźniego zaśpiewa,
jak Pytia, co to los swój na długo naprzód, bezbłędnie znów odgadła.
Trwa, wbrew logice, ciesząc się jak dziecko byle czego ochłapami,
wciąż ma nadzieję, że wygra w końcu na loterii główny los;
zasłoną dymną kłamstw, obietnic wszak tak łatwo można je omamić,
ale to ono jedno wie, co znaczy kochać ponad wszystko kogoś, 
wprost.

Kościół jednego boga

Kiedy rozczarowanie wyrwie resztkę piór,
nie będą zdolne wznieść się myśli skrzydła,
skończę cynizmu wznosić zimny mur
w idei utopijnych zdobny malowidła,
zwieńczę budowlę nieufności dachem,
napełnię żalem, smutkiem ofi arne naczynia,
aby kazanie, już ostatnie, przesycone strachem,
echo snów wygłosiło z ołtarza świątyni,
requiem  żałobnym ciszy zamilkną organy,
a obol, ten ostatni, upadnie na tacę,
by w gruzy mogły runąć katedry tej ściany –
wyznawcę jedynego na zawsze utracę.

fot. KRyStyNA NAwRoCKA
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Marzena Tomczak

Kuriozum

Poznałam faceta
Typ macho
Mój rozmiar
Duże mocne ciało
Nad mrokiem oczu ciężkie powieki
Nos godziwej wielkości, piękne dłonie
Szorstki bas-baryton
Och i wszystko inne…
Niestety, nie był już Człowiekiem

Lato

Czerwona światłość spowija ciało
Słońce rozgrzewa i zniewala
Spod przymkniętych powiek
Śledzę cichy lot motyla
Lekki wietrzyk nuci
Zapomnianą pieśń młodości
Zapadam w letarg
Witaj!

Zofi a Tumielewicz

Egipt wzdłuż drogi

Palmy kołysane wiatrem
Suche kłodziny bez liści
Jak stare kobiety wypłakują
Bezsilność i rozpacz
Łona puste i jałowe
Nie darzą potomstwem,
Czas naigrywa się zabierając
Życiodajne soki 

W pustyni bez kropli wody
Umierają stojąc
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danuta Wesołowska

Barbary Konarskiej kufer podróżny

Oto deszcz twoich słów.
W materii słów mieszka twoja prawda.
Wciąż się unosisz na fali,
od niedawna – w pokorze,
od zawsze – w zachwycie.
W dłoni podkóweczka,
bo ciągle czekasz na wiosnę wiosen…
Wiesz, że zielona brzoza 
śpiewała dla ciebie.
Czasem się skarży echem rozstania 
z jaśminową nocą czerwcową,
z wierszami nieprzeczytanymi.

W deszczu twoich słów niespełnienie 
i oczekiwanie. Długie zimy.
Bo już niejasne gwiezdne metafory.
Świat jakiś niepełny. Bez wyrazu.
I cisza coraz większa 
po Kilarze, Bułacie i Słowackim.

Postawmy pokutne krzyże, Barbaro, 
za niszczenie Ziemi.
Nie pomagają odwieczne lamenty kamieni.
Niemodne stare chorały.

Są dziedzictwa nie do odrzucenia – 
śpiewa boski wiatr! I ty to wiesz.

Każdy żyje, jak umie, Barbaro.
Niektórzy nie przerywają odlotów cieniom… 
tylko trwają coraz jaśniej i prościej.
– Och, jak ja im zazdroszczę!

Deszczem swoich słów 
porządkujesz świat.
Przyjmiesz, co się wydarzy.
– Boli?
– Więc JESTEŚ!

Spotkałam cię na parkingu 
pod słońcem.
Dzielna, ocalona ćma!
Fioletowy oset.
Niesyta czasu – Pani jesienna.

Wczoraj widziałam Barbarę
Z kufrem podróżnym.
Nad kolorowym jeziorem ciszy… fo
t. 
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Teresa Wielińska

Modlitwa matki

Proszę – nie płaczcie, kiedy umrę, 
bo nie umieram wam za młodu. 
Złe, dobre chwile już przeżyłam, 
bez żalu oddam paszport Bogu.

A na mym grobie pozostaną
moje marzenia, kwiaty czynu, 
sadzone sercem i miłością
pośród radości, bzów, jaśminów.

Przyjmę z rąk Twoich, Panie Boże,
los, który zechcesz mi przydzielić, 
przyjmę, co dobre, złe na świecie, 
smutek i gorzkie łzy w pościeli.

Tylko nie zabierz mi ufności, 
że los najdroższych moich dzieci
otoczysz troską i opieką, 
dasz ciepło slońca – niech im świeci!

O, powierniku mego serca!
Ufam i wierzę, mam nadzieję,
że te obawy i strach śmierci
wiatr z moim prochem już rozwieje.

Ale to już było

Splątało się wszystko – gdzie Ty, a gdzie ja?
Odszedłeś tak nagle, zasnuła Cię mgła, 
a serce moje płacze deszczem,
myśl wciąż powraca, przeszywa dreszczem.

Nie żałuję, że nie dałeś mi pierścionka,
Ale kochałeś – soboty, [poniedziałki, wtorki…
Wolę to, niż czeki bez pokrycia,
nadziei i obietnic całe worki.

Odszedłeś nagle, bez tłumaczeń, 
ot tak, po prostu – no i już.
Na pożegnanie – łzy otarłeś, 
wręczyłeś duży bukiet róż.

Miłości moją, proszę, wróć!
Chociaż raz jeszcze przytul mnie!
Ty, Boże, daj mi trochę słońca, 
rozpuść me troski, osusz łzę.

fot. BARBARA KoNARSKA

fot. BARBARA KoNARSKA
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Adriana Witkowska

Róże z kamienia

wszystkim różom walczącym o zdrowie

Usta pomaluję 
W kolorze czerwieni
Ty co wiesz o mnie wszystko
Pomożesz
Jeszcze tyle jesieni…
Chwycić czas w swe ręce
Choć jest go tak mało
Ból wyśpiewać w piosence
Jakby nic się nie stało
Strach jak chusteczkę
Schować do kieszeni
Na nowo zachłysnąć się życiem
Zapachem róż czerwonych
Nic już nie zmienić
Być różą z kamienia…

Wsparcie

Poświęcam córce Iwonce

Podajesz mi rękę
Dajesz mi słowo
W słowie miłość hula
W dłoni spokój czuję
Jesteś oparciem
Na ludzkich
Bezdrożach
Widzisz to czego 
Mój wzrok
Nie widzi
Już dobrze
Uważam
Tak 
Już się lepiej
Czuję
Wiem  
Pomożesz…

fot. hAlINA doRNIAK-SZCZęSNA
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Krystyna Woźniak 
(gorzowski utw)

List

Pamiętasz? Bałam się ciemnych klatek,
stromych schodów.
Lubiłam twoje opowieści.

Przez lufcik powraca dzieciństwo,

W biegu wsiadam w dni,
przywołują zmarszczki,
a ja wciąż potrzebuję ciepła.

List wkładam do butelki.
Może zrozumiesz,
dlaczego dziewczynka nie zawsze 

potrafi  dorosnąć?.

Bez powrotu

Czas skryty pod stołem przeciąga się leniwie,
zegar śpi od roku, ofi cerki ojca gotowe do drogi.
Na strychu drewniana kołyska, kołowrotek,
listy od nieobecnych.

Ostatni raz przekręcasz klucz w zamku.
Ściany przyglądają się uważnie.
Brzoza posadzona Twoją ręką
pręży się, jakby chciała uwięzić przeszłość.
Odchodzisz.
Teraz już tylko album.

fot. BARBARA KoNARSKA
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Adriana Witkowska

Zdjęcie

Anna,  zagłębiona w fotelu, 
siedziała pogrążona w głę-

bokiej  zadumie.  Jej myśli  krą-
żyły wokół  jej  życia,  które  nie 
przyniosło już od dawna żadnego 
ciekawego zdarzenia. Jeszcze ten 
deszcz, nostalgicznie spływający 
po szybach i odczucie zbliżającej 
się jesieni... Uciekający czas nie 
był  jej  sprzymierzeńcem.  Spoj-
rzała do lustra – tak, to ona, ale w starszym 
wydaniu. Czas  zrobił  swoje,  a energia,  którą 
kiedyś miała, ulotniła  się  razem z jej  urodą. 
Spacery, wycieczki, teatr, opera, fotografowanie, 
a także pielęgnowanie przyjaźni – te wszystkie 
emocje... A ona? Dlaczego nie  znalazła dotąd 
recepty na  życie? Musi wreszcie  coś  zmienić! 
Nadal  żyć  daleko  od  ludzi,  z pilotem w ręce 
i gorzkimi wspomnieniami, to marnotrawienie 
uciekającego czasu. 

Jakby w odpowiedzi  na  jej myśli  odezwał 
się dzwonek u drzwi. Listonosz  z uśmiechem 
na ustach wręczył jej list. Powiedział: „od na-
rzeczonego”. Zaśmiała się wymownie. Tak, tak, 
na pewno od narzeczonego... A więc już zrobiła 
pierwszy krok? Jest listonosz, jest narzeczony, 
są ludzie. Niecierpliwie rozdarła kopertę. Ku jej 
zdumieniu było w niej zaproszenie na wieczorek 
literacki  i zdjęcie  pięknej  kobiety  z literką P, 
znajdującą się na jej sukience. Nadawcą listu był 
poeta. Prosił, by zapisać – wierszem lub prozą – 
swoje myśli, z czym ta piękność na zdjęciu się 
kojarzy i zaznaczył, by nie wiązać jej z czasami 
II wojny światowej. 

Zdjęcie zafascynowało Annę, nie mogła od 
niego oderwać oczu. Zdawało się jej, że kobieta 
na zdjęciu tajemniczym uśmiechem i delikat-
nością rysów twarzy przypomina Giocondę. Po-
myślała, że może napisze coś o swojej matce, tej 

najukochańszej istocie w jej życiu. Kobieta na 
zdjęciu bardzo ją przypominała. Znała przecież 
meandry trudnego życia matki, pamiętała jesz-
cze dotyk jej rąk... Jednak po chwili namysłu 
zadała sobie pytanie, czy ma prawo ingerować 
w czyjeś  życie  narracją  o życiu  innej  osoby. 
A może to zdjęcie matki poety, który przekornie 
chce  tylko usłyszeć nasze myśli  i skojarzenia 
z tym zdjęciem związane, a potem nas zaskoczy 
prawdą? Nie dam się wciągnąć w tę grę, pomy-
ślała Anna. Pójdę tam, gdzie mnie zaproszono, 
ale tylko z wierszem. 

Tak jak myślała, spotkanie z poetą, zresztą 
bardzo intrygującym mężczyzną, potwierdziło 
jej przypuszczenia. Na zdjęciu była  jego mat-
ka. O jej  losie dowiedzieli  się wszyscy goście, 
którzy tam przybyli. Zgromadzeni poeci wraz 
z Anną czytali swoje bardzo interesujące wier-
sze o pięknej kobiecie ze zdjęcia. Zaskakujący 
pomysł gospodarza spotkania okazał się nad-
zwyczaj ciekawą propozycją. 

Anna wracała  do  domu  pod wrażeniem 
uczestnictwa w niecodziennej poetyckiej przy-
godzie,  spotkania  z osobami,  które  są  siebie 
ciekawe  i piszą o swoich emocjach. Naprawdę 
więc nic się w istocie rzeczy nie skończyło, ży-
cie wciąż przynosi nieoczekiwane rozwiązania. 
Dlatego warto pielęgnować w sobie ciekawość 
świata, czyli po prostu – żyć.

Z ARChIwuM RodZINNEgo EugENIuSZA KuRZAwy
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Elżbieta Plucińska 
(utw Szprotawa)

Divertimento

Jan odlatywał do Wiednia. Stał już w kolejce 
do  odprawy,  troskliwie  tuląc  futerał wio-

lonczeli. Był  szalenie uszczęśliwiony  faktem, 
iż  pozwolono mu  zabrać na pokład  samolotu 
ukochany instrument, który z uwagi na spore 
gabaryty mógł znaleźć się w luku bagażowym. 
Żegnał  się  ze mną  z oznakami  zniecierpli-
wienia. Duchem był  już wśród wiedeńskich 
fi lharmoników, z którymi miał współpracować 
w ramach kontraktu przez najbliższe pół roku. 
Objął mnie o wiele mniej czule niż swoją cenną 
wiolonczelę, powiedział: 

– Jedź już do domu, nie lubię pożegnań.
Wyplątałam  się  z kolejki  zaaferowanych 

odprawą ludzi. Poczekałam, aby mu pomachać, 
gdy będzie  już  odprawiony. Pomachałam, ale 
mi nie odmachnął. Nawet się nie obejrzał. Po-
stałam jeszcze chwilę. Lubię lotniska, dworce, 
porty. Mrówczą krzątaninę ludzi odjeżdżających 
lub powracających. Są wśród nich tacy, na któ-
rych ktoś oczekuje, lub samotni. Samotni może 
chronią się wśród tłumu. Może mają dość ludzi, 

a tłum daje poczucie samotności. Witają się lub 
żegnają. Jest w nich jakaś nadzieja, oczekiwa-
nie, kropla nostalgii.

Wychodząc  z hali  odlotów wstąpiłam  do 
kiosku  z gazetami.  Zatrzymałam wzrok  na 
okładce ekskluzywnego czasopisma dla kobiet. 
Zastanawiający  tytuł:  „Jak  kochać  siebie”. 
Przerzuciłam  kilka  kartek…  „Masturbacja 
to wyraz najwyższej  formy miłości  – miłości 
do siebie samej. Używanie słowa „samogwałt” 
jest  nieporozumieniem  i oczywistym nonsen-
sem…”. Ekscytujące! Za mną  stał  pryszczaty 
młodzieniec  kartkujący  jakiś  sportowy  tygo-
dnik. Najwyraźniej usiłował zerknąć mi przez 
ramię. Natychmiast zamknęłam pismo. Szybko 
zapłaciłam za żurnal czując lekkie wyrzuty su-
mienia. Za tę samą kwotę mogłam kupić butelkę 
nienajgorszego wina,  jako osłodę do samotnej 
kolacji. Trudno, może jednak i wino kupię. Jeśli 
chodzi o miłość, najlepiej jest zacząć od siebie.

Padało. Wieczorna wędrówka przez zalane 
deszczem miasto, wyczekiwanie na autobusy 

fot. BEAtA wołyNIEC
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jeżdżące  stadami,  z których  żaden nie  jechał 
w moim kierunku, pogłębiały smutek. Myśl, że 
Jan wylądował już pewnie w Wiedniu, a może 
nawet w ciepłym hotelu, nie poprawiała nastroju.

W mieszkaniu było zimno. Koniec maja przy-
pominał raczej smutny listopad. Owinęłam się 
szlafrokiem i parząc usta herbatą kartkowałam 
pismo.  Już  sam wstęp do artykułu napisany 
tłustym drukiem był obiecujący i wzbudzał cie-
kawość. „Czy znasz swoje ciało? Czy próbowałaś 
mu się przyjrzeć dokładnie? Czy potrafisz swoje 
ciało otoczyć czułością? Czy umiesz je dotykać? 
Pozwól, że spróbujemy cię tego nauczyć. Przej-
dziemy razem tę nie tak łatwą dla niejednej ko-
biety drogę. Nie spiesz się. Włącz cichą, kojąca 
muzykę, zapal pachnąca świecę…”.

Muzyki w moim domu dostatek, ze świecą 
gorzej. Po krótkich poszukiwaniach znalazłam 
jedynie  jakiś  zapomniany  ogarek,  zupełnie 
pozbawiony aromatu. Nic to, może wystarczy 
nocna  lampka. Ostatecznie  uczyć można  się 
także przy świetle elektrycznym.

Następną  przeszkodą  okazało  się  lustro. 
Zalecano bowiem stanąć przed lustrem. Jedyne 
lustro w naszym domu znajdowało się w łazien-
ce. Wystarczało ono Janowi do golenia, mnie do 
niezbyt  skomplikowanego makijażu. W razie 
potrzeby,  gdy  chciałam zobaczyć  całą postać, 
lustro doskonale zastępowały drzwi balkonowe. 
Oczywiście nie w wypadku, gdy należało stanąć 
przed nimi nago. Z rozchylonymi połami szlaf-
roka udałam się do łazienki. Miałam szczery 
zamiar sumiennie potraktować bezcenną lekcję 
zawartą w artykule. Ogólnie warunki nauki 
były  jednak  niesprzyjające  –  pomijam  brak 
aromatycznej świecy i chłód zionący z każdego 
kąta mieszkania. Przeszkodę stanowiło samo 
lustro, umieszczone zbyt wysoko. Autorka bo-
wiem zalecała rozchylenie warg oraz uważne 
ich obejrzenie. Rozchyliłam wargi. Naturalnie 
wiedziałam, że nie o te wargi w tym konkret-
nym przypadku  chodzi.  Z rozchylonych warg 
łypnęła na mnie górna jedynka. Dostrzegłam, 

że niedawno plombowana dwójka jakoś brzydko 
się przebarwia. Fakt ten dopełnił szalę goryczy 
tego samotnego wieczoru. Idiotka – pomyślałam 
o sobie bez czułości.

Mocniej otuliłam się szlafrokiem, zacisnęłam 
pasek. Bardzo trudno kochać siebie w wyziębio-
nej pościeli, w mało przytulnym łóżku. Miejsce 
obok mnie ziało pustką. Chociaż nawet gdyby 
nie  ziało,  próżno mogłam  się  spodziewać  po 
Janie wulkanu namiętności. Pomijam już fakt, 
że o namiętność najczęściej trudno po dziesięciu 
latach małżeństwa. Zmysły  Jana najbardziej 
rozpalała wiolonczela. Już sposób, w jakim roz-
wartymi udami ściskał pudło, był kwintesencją 
seksu. Przymknięte z rozkoszy oczy, gdy wodził 
smyczkiem po  strunach, wyrażały  absolutny 
odlot.  Fakt  –  z wiolonczeli wydobywały  się 
dźwięki godne wirtuoza. Mój instrument nigdy 
nie był tak strojny. Nie miałam także powodu, 
a również  okazji  przypuszczać,  że  to  się mu-
zyk myli.  Jan  serwował pieszczoty  oszczędne 
i przewidywalne,  finał  rzadko wznosił  się  do 
crescendo. Tuż po finale mąż zwykle nabierał 
większy  haust  powietrza  i ściskając w dłoni 
garść przerażonych plemników biegł do łazien-
ki. Wracał po chwili pachnący dezodorantem. 
Następnie muskał mnie ustami w okolicy ucha 
szepcząc pytanie: 

– Było ci dobrze?
– O tak – odszeptywałam.
Zwykle chwilę później zasypiał. 
Mnie  trudno  było  zasnąć.  Czekałam,  aż 

oddech Jana wyrówna się  i nastąpi ciche po-
chrapywanie. Wtedy moje palce  odnajdowały 
wilgotne,  pulsujące  jeszcze miejsce  i kilkoma 
muśnięciami  uspokajałam  je.  Pomagało  to 
przywołać sen. Moje palce są czułe i troskliwe. 
Ja również jestem muzykiem. Gram w filhar-
monii na flecie. 

Ranek wstał roziskrzony słońcem. Po nocnym 
deszczu lśniły jeszcze, jak lusterka, niewielkie 
kałuże. Maj nagle oszalał rozbuchaną zielenią. 
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Okna naszego parterowego mieszkania w sta-
rej secesyjnej kamienicy wychodzą na rozległy 
skwer. Miejski maj na tym skwerze jest chyba 
najbardziej majowy. I taki stał się tego poranka.

Musiałam  się  szybko  ogarnąć.  Jan  przed 
wyjazdem załatwił  sprawę remontu mieszka-
nia, mnie pozostawiając negocjacje z majstrem 
oraz wszelkie ustalenia dotyczące prac. Właś-
ciwie zamiast remontu powinniśmy po prostu 
zmienić mieszkanie na wygodniejsze, cieplejsze 
i bardziej funkcjonalne. Szkoda nam było jed-
nak ogromnego pokoju ze stiukowym sufitem, 
niezbyt  ruchliwej  uliczki  i tego  skweru  za 
oknem. Nasi sąsiedzi pewnie woleliby, abyśmy 
się wyprowadzili, zabierając ze sobą wioloncze-
lę, fortepian, a zwłaszcza mój flet. My jednak 
zdecydowaliśmy się na remont.

Majster miał  się  zjawić  wczesnym  ran-
kiem. Zjawił się. Ni to mężczyzna, ni chłopak. 
Wiek nieokreślony, uroda raczej nie nachalna, 
w ruchach mieszanina  zwinności  i lenistwa. 
W głowie komputer. Błyskawicznie przeliczał 
w pamięci metry,  powierzchnie,  grubość  tyn-
ków,  głębokość wnęk.  Przebiegał,  zawracał, 
stawał – miał w sobie  coś  z kota. Dreptałam 
za nim w pełnym skupieniu. Nie nad  tym co 
robił, czy mówił. Nad tym, co nieoczekiwanie 
kiełkowało we mnie. Czego nie umiałam od-
gadnąć ani nazwać. 

Chwilę  zatrzymał  się  przy  fortepianie, 
musnął  palcami klawisze,  grzmotnął  silnym 
akordem. Zamknął klawiaturę i wziął do ręki 
flet. Wstrzymałam oddech. Ale nie, nie zbliżył 
instrumentu do ust. Raczej pieścił dłonią. Było 
coś takiego w jego gestach, że czułam motyle 
w brzuchu. Trywialne określenie niezwykle tu 
pasowało. Flet bowiem może budzić o wiele wię-
cej fantazji erotycznych niż instrument Jana. 
Wydłużony kształt, kontakt z wargami, piesz-
czota palców… Bezsprzecznie flet  jest o wiele 
bardziej seksualny od pękatej, mrukliwej wio-
lonczeli. Piotr  (tak miał  ów majster na  imię) 
natychmiast to dostrzegł i docenił. Delikatnie, 

z głębokim westchnieniem odłożył flet. Popa-
trzył na mnie, uśmiechnął się, zamyślił, spo-
wolniał.  Jakby nagle  stracił  zainteresowanie 
pomiarami  albo  nawet  całym mieszkaniem. 
Podszedł do okna.

– Ech, co za maj! – powiedział i powtórzył – 
Co za maj. Zamilkł.

A  ja  usłyszałam  wszystko  co  chciałam 
usłyszeć:  „Potrafię  kochać wolno,  cierpliwie 
i czule…”.

Piotr powiedział jedynie:
– Wszystko  będzie  pięknie  zrobione.  Tak 

jak sobie życzył szanowny małżonek. Ocieplo-
ne, a zwłaszcza wyciszone. Przede wszystkim 
wyciszone. Tak, żeby żaden sąsiad nie miał już 
pretensji. Będzie można grać Wagnera. Słowo! 
A teraz musze  już  lecieć. Wpadnę wieczorem 
około dziewiętnastej. Do zobaczenia.

I poleciał.
Wyciszenie  było  koniecznością. Mimo,  iż 

nigdy nie ćwiczyliśmy późnym wieczorem, są-
siedzi patrzyli na nas coraz mniej przychylnie. 
Przeważnie flet, na którym grałam, szczególnie 
drażnił  starszą  panią  z pieskiem. Zwłaszcza 
przy Telemannie pies zaczynał wyć. Zwierzak 
nie wiadomo czemu uczulony był na moją ulu-
biona  suitę  a-moll.  Sąsiad  z drugiego  pietra 
z rozczuleniem wspominał moją babcię będącą 
poprzednią właścicielką mieszkania. W stwier-
dzeniu,  że  była  osobą  niezwykle  cichą  oraz 
kulturalną nietrudno było doszukać się aluzji.

Jednakże mojego  umysłu  nie  zaprzątał 
w tym momencie problem wyciszania. Wpadnie 
o dziewiętnastej, a ja nie mam się w co ubrać! 
Moja garderoba składała się z większej części 
dżinsów,  T-shirtów  i strojów wieczorowych 
stosownych do występów na koncertach. Nie po-
siadałam żadnej zalotnej spódniczki nie mówiąc 
już  o odrobinę  choćby  frywolnych  bluzkach. 
Uświadomienie sobie tego faktu nie wpłynęło na 
mnie kojąco. Pomyślałam gorzko – jakże uboga 
była miłość będąca moim udziałem! Jeśli nawet 
Jan mnie kochał, była to raczej miłość wzniosła. 



141INSPIRACJE  / Nasza twórczośc – proza

Konsumowana  ostrożnie  i z namaszczeniem. 
Tak jak kocha się koncerty brandenburskie. Jed-
nak tańczyć lepiej jest przy dźwiękach bolera.

Dobiegałam czterdziestki i czułam się nie-
zręcznie  już  przy  penetracji warg.  Problem 
łechtaczki może w dalszym ciągu pozostać dla 
mnie tajemniczy. Nawet nie pamiętam randek 
z okresu wczesnej młodości. Nie jestem pewna, 
czy przygotowując  się do nich,  czułam  jakieś 
specjalne emocje. Randki z Janem? Uświado-
miłam sobie, że właściwie wcale ich nie było. 
Jan jest obok mnie przez tak zwane zasiedzenie. 
Ściślej mówiąc dotyczy to nie tyle samego Jana, 
co jego fortepianu.

W okresie przedmałżeńskim Jan wynajmo-
wał malutka kawalerkę. Kiedy trafi ła mu się 
okazja kupna fortepianu (instrumentu wysokiej 
klasy  i sporych gabarytów), powstał problem, 
gdzie  ów  nabytek  umieścić.  Ja  panoszyłam 
się  już wtedy  samotnie w metrażowo dużym 
mieszkaniu, odziedziczonym po babuni. Ktoś ze 
znajomych zaproponował tymczasowe rozwią-
zanie, by fortepian zdeponować u mnie, na co 
się zgodziłam. W trzydziestometrowym salonie 
instrument prezentował się nadzwyczaj godnie. 
Jan wpadał  często, aby się nim pozachwycać 
i poćwiczyć. Tak jakoś samo wyszło, że z czasem 
zaczął zostawać na noc. A potem ja zostałam 
jego żoną.

Piotr przyszedł kwadrans po dziewiętnastej. 
Doniosłość  spotkania  podkreślił  śnieżnobia-
łym podkoszulkiem oraz  butelką  czerwonego 
wina. Na  szczęście wśród  swojej  garderoby 
odnalazłam kremową bluzkę, którą uznałam 
za stosowną do okoliczności. Piotr zlecił przy-
niesienie  korkociągu  i kieliszków. Miałam 

z tym pewien kłopot, bo nie byłam pewna, czy 
korkociąg,  podobnie  jak aromatyczną  świecę, 
mamy w posiadaniu. Rozejrzał się po kuchni, 
sam bezbłędnie  odnalazł  kieliszki,  a butelkę 
zręcznie otworzył przy pomocy zwykłego noża. 
Rozlał wino i w skupieniu ocenił kolor rubino-
wej  substancji.  Pełna napięcia  asystowałam 
w milczeniu przy tych czynnościach. Wypiliśmy 
kilka łyków. 

Musiałam wstać  i zrobić parę kroków. Nie 
spuszczał ze mnie wzroku, co powodowało, że 
czułam się bardziej stremowana niż przed nie 
wiadomo jak ważnym solowym występem. Pode-
szłam do okna, otworzyłam je szeroko. Wieczór 
oddychał majem,  zieleń  pachniała  deszczem 
i słońcem. Odwróciłam się od okna i przyjrza-
łam Piotrowi. On ciągle patrzył na mnie. Wstał 
i wyciągnął ręce. Powiedział:

– Masz oczy wygłodzonego dzieciaka. Chodź.

Było  wszystko.  Lot  i  spadanie.  Ciepło 
i deszcz. Tęcza, wiatr, muzyka i cisza. I skowyt 
i szept, westchnienie i krzyk. Oprzytomniałam 
słysząc  jego  jęk. Niski  i przeciągły. Mój  głos 
jeszcze wybrzmiewał staccato na wysokich reje-
strach. Cisza. Uczepieni siebie, zachłystując się 
powietrzem, powoli wyrównywaliśmy oddechy.

Nagle  do mojej  świadomości  dotarło,  że 
słyszę  jeszcze  inne dźwięki.  Z ulicy  dobiegał 
przytłumiony śmiech, a za chwilę rozległy się 
oklaski.  Piotr wstał,  podszedł  do  otwartego 
okna. Oddał kilka pełnych godności ukłonów, 
jakby dziękując  za  owacje, po  czym zamknął 
okno starannie, zaciągnął zasłony i wrócił do 
mnie.  Powinnam  czuć wstyd  i upokorzenie. 
Tymczasem  czułam  się ważna  i wyróżniona. 
Pewnie tak czuje się wirtuoz przyjmując hołdy.

fot. BEAtA wołyNIEC
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Anna Blacha

Na grzyby
Idę do  lasu na grzyby. Kolorowa Pani Jesień 
szeleści opadającymi liśćmi. Dęby płoną czer-
wienią, a brzozy tracą złotawą poświatę wśród 
splątanych cienkich gałązek. Sosny stoją dum-
nie, bo one nic nie tracą, igiełki-liście wzajem-
nie  się wymieniają  przez  cały  rok. Rysunki, 
jakie gałęzie tworzą na błękicie nieba, zawsze 
mnie fascynują – zapominam gdzie jestem, po 
co  przyszłam.  Szukam grzybów w koronach 
drzew zamiast patrzeć pod nogi; można czasem 
niespodzianie „złapać zająca” lub zaplątać się 
w wystające gałęzie. 

Siadam na  grubym korzeniu  sosny, wiją-
cym się w różne kierunki. Zapachniało żywicą. 
Żywiczne opary prowadzą mnie w zapomniany 
świat – ciocia żywicznymi patyczkami rozpalała 
ognisko na polu lub w kuchni, pod płytą. Zapach 
jaki wydzielały płonące szczapki zapamiętałam 

na zawsze. Lubiłam przyglądać się, jak sypią 
wystrzelającymi w górę  iskierkami,  a potem 
wpatrywać się w płonące szczapy drewna. Ję-
zyki płomieni to przelatywały z jednego polana 
na drugie, tańcząc w splotach, to tłumiły się, 
by z nową siłą wybuchnąć gejzerem czerwono-
-złotych iskier. Tańczyły, przemykając między 
polanami,  aż  rozżarzyły  je wszystkie. Ciepło 
otulało tak, że kocurek wdrapywał się na kolana 
i mrucząc uszczęśliwiony, zasypiał. Moje myśli 
ulatywały w inny wymiar i snuły wspomnienia 
z przeszłości, nie wiem, czy mojej, czy też ubie-
rały się w zasłyszane opowieści, czy to byłam 
ja, czy dziewczynka idąca samotnie przez las. 

Przyjechała z dalekich stron. Dostała tylko 
wiadomość,  że ma  iść  ze  stacji  polną  drogą 
skręcającą w lewo  i potem  iść  prosto  kilka 
kilometrów, gdzie będą na nią czekać. Nie wie-
działa, że tam nikogo nie ma, że pojechali dalej, 
nie mieli gdzie się zatrzymać, pozostawili tylko 
następną wiadomość. Robiło się coraz ciemniej, 
to las zabierał szybciej dzień, piaszczysta dro-
ga utrudniała przyspieszenie kroków. Dobrze, 
że nie miała bagaży,  tylko  torebeczkę. Miała 
na  sobie  letnią  sukienkę w kropki  z białym 
kołnierzykiem.  Zapomniała  o broszce,  jaką 
przypięła jej mama – znak rozpoznawczy w nie-
dawnej  przeszłości. Łańcuszek  z krzyżykiem 
był cenniejszy niż talizman – tam było ciepło 
rąk mamy. Zmęczona usiadła na przydrożnej 
polanie  usłanej mchem. Nie  wiedziała,  że 
zapadający  zmrok  to  bardzo  niebezpieczna 
pora – wtedy  dziki wychodzą na  żerowiska, 
a locha z małymi dziczkami może być groźna. 
Nikt jej nie uprzedził, że dziki niszczyły pola 
uprawne,  nie  pomagały  odstraszające  huki 
i ognie. Odyńce  i lochy przyzwyczajały się do 
ludzi. Czasem ktoś polował na nie, mimo obawy 
przed groźnymi kłami, wychodząc tylko z psem 
i siekierą. Nieraz pana obronił pies i przez jakiś 
czas mieli  co  jeść,  innym razem  łowca ginął, 
z brzuchem rozdartym przez kły dzika. Była to 
jakby obopólna niepisana umowa… 

Anna Blacha

fot. BARBARA KoNARSKA



143Nasza twórczośc – prozaINSPIRACJE  /

Obudziła się gdy zmrok zapadł. Nie wiedzia-
ła, gdzie jest, jak daleko ma do domu. Do dziś 
nie wiem, czy znalazła swoich, czy to tylko część 
opowieści, zachowanej w pamięci, nie mającej 
ani  początku ani końca.  Ile  takich  opowieści 
w nas tkwi – snują się w oparach jawy i snu, 
czasem są marą, którą spotykamy niespodzia-
nie w rzeczywistości.  Ile  jest  przydrożnych 
kamieni,  które mogłyby  zadziwić nas  swymi 
wspomnieniami.  Ich życie  trwa w innym wy-
miarze  czasu,  choć przestrzeń dzielą  z nami. 
Pamiętam leżącą w lesie ogromną płytę. Kto ją 
tam położył i po co – nie wiem, ale nie pasuje do 
otoczenia, a na pewno nie została wykorzystana 
zgodnie z jej przeznaczeniem. 

Korzeń  sosny przypomniał mi  –  było nie-
wygodnie siedzieć – po co przyszłam do lasu. 

danuta słomińska 
(Krośnieński utw)

Pochwała ogrodu 
Ostatnio po raz pierwszy od dłuższego czasu, 
przy  pięknie  rozgwieżdżonym  niebie,  znów 
zapragnęłam wyjść wieczorem do ogrodu. Do 
wspomnień z nim związanych przywołały rap-
tem mój umysł jakieś obrazy, które wydawały 
się zapomniane, przytłoczone przeżytą traumą. 

Ogród znajduje się nieopodal mojego domu. 
Jest  pięknie,  tarasowo uformowany,  co  daje 
cudowny widok zwłaszcza wiosną, kiedy kwit-
ną drzewa, krzewy i kwiaty. Rośnie tam kilka 

drzew owocowych. W przeszłości dominowała 
czereśnia, rozrośnięta do niebywałych rozmia-
rów, o owocach zwanych sercówki. Zacieniała 
dużą część ogrodu. Pod tą wielką czereśnią było 
moje ulubione miejsce przesiadywania. Grube 
gałęzie dawały jakby oparcie, a przy tym i po-
czucie bezpieczeństwa. Lubiłam ją całą duszą. 

Zimą, przy pogodnym niebie, mąż zabierał 
mnie wieczorem do ogrodu, biorąc ze sobą latar-
kę i mapę nieba, aby nauczyć mnie rozpoznawać 
widoczne na niebie konstelacje. Dziś, gdy widzę 
wygwieżdżony  nieboskłon  podczas  pogodnej 
nocy, mam nieodpartą  chęć wyjścia  z domu, 
aby obserwować niebo.

Ogródek dawał  latem zajęcie,  oparcie  i re-
laks. Teraz w większości drzew w ogrodzie już 
nie ma. Pozostały jabłonie, śliwy, brzoskwinie 
i orzech,  który  nabrał  sił  i pięknie  rośnie, 
a zapamiętałam go  jako niepozorne drzewko. 
Niedawno. No tak, to czas tak pędzi.

Obrazki przywołane z pamięci się strzępią, 
a wreszcie  –  urywają.  Jednak  sentyment  do 
ogrodu żyje we mnie nadal. Myślę, że piękno 
świata zawsze musi opierać się w jakimś miejscu.

Przecież na grzyby. Oczywiście znalazłam kil-
ka prawdziwków i dużo podgrzybków. Bardzo 
lubię  zbieranie  grzybów,  choć  niekoniecznie 
przygotowania do suszenia. To już inna bajka – 
rzeczywistość.

fot. EwA KwAśNIEwICZ

fot. ANNA BlAChA
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halina Sawa

gorycz życia

Jestem jej sąsiadką, z którą  lubi porozma-
wiać, dzielić się swoimi radościami, swoim 

szczęściem. Młoda  dwudziestosześcioletnia 
Kasia,  dbająca  o dom,  pielęgnująca  rodzinne 
zasady,  tradycje.  Ciągle w ruchu,  gotująca 
obiady, dbająca o przydomowy ogród. Od trzech 
lat  kochająca  żona, matka  rocznej  córeczki, 
prześlicznej Marysi. Tamtego dnia,  o szóstej 
rano, runął jej świat. 

Mąż zginął tragicznie w wypadku samocho-
dowym, jadąc do pracy, zaledwie kilka kilome-
trów od domu. Przygotowała mu wtedy więcej, 
niż zwykle, kanapek – miał pracować dłużej. 
Pozostał ból, smutek, rozpacz, tragedia.

Jest miesiąc maj,  jeden  z najpiękniejszych 
w roku. Kwitną drzewa, łąki. Rodzi się do życia 
przyroda, a ptaki śpiewają weselej. Ludzie są 
dla siebie życzliwsi, pogodniejsi, mają więcej sił. 
W jej oczach są łzy, żal do losu, całego świata 
i strach przed dalszym życiem. 

Byli młodym małżeństwem na dorobku. Ka-
sia nie pracowała, zajmowała się dzieckiem i do-
mem. Ich szczęście trwało krótko. Doświadczyła 
tragedii najtrudniejszej, niesprawiedliwej. Nie 
daje rady, nie wie co się z nią dzieje. Jej twarz, 
zmieniona rozpaczą, jest szara i cierpiąca. Nie 
chce, nie potrafi mówić. Przytuliła się do mnie 
bez ruchu, sparaliżowana tragedią. 

Objęłam ją, cierpliwie głaszcząc jej głowę, ra-
miona. Tę ciszę słów płaczem przerwała córecz-
ka. Zebrałam w sobie energię, a żal zostawiłam 
na chwilę głęboko w sercu. Dawno nie miałam 
takiego maleństwa przy sobie. Nie karmiłam, 
nie zmieniałam pieluszek. Podświadomość po-
dyktowała mi, co mam robić. Wzięłam odważnie 
Marysię na ręce. 

Kasia nadal powtarzała w rozpaczy: 

– Dlaczego właśnie mnie to spotkało, dlacze-
go ja doświadczam tak trudnych chwil, przecież 
ja  go  tak  bardzo  kochałam, nie  potrafię  bez 
Jacka żyć!

Poczułam dreszcze, bo Kasia wyglądała jak 
osoba  dotknięta  chorobą  umysłu.  Z ciężkim 
sercem zaczęłam mówić: 

– Kasiu, nie jesteś sama, masz dla kogo żyć, 
masz córeczkę, musisz mieć dużo siły, musisz 
wychować Marysię na zdrową, mądrą dziew-
czynkę, musisz  być  dla  niej matką  i ojcem, 
zapamiętaj! Ty musisz być zdrowa, rozsądna. 
Rozwaga jest ci koniecznie potrzebna. 

Jej czarne oczy błysnęły w szparkach powiek 
wąskich od łez. Popatrzyła na mnie uważnie, 
a w jej  oczach nie  było niedowierzania. Była 
ufność. Spojrzała na córeczkę, chciała coś po-
wiedzieć,  już  zaczęła,  jednak umilkła. Długo 
trwała  cisza,  a ja  nie  śmiałam  jej  przerwać. 
Na jej twarzy kłóciło się wiele uczuć. Górował 
gniew i smutek. Jeszcze raz popatrzyła na Ma-
rysię i powiedziała: 

– Miałam takie marzenia, Panie Boże, a Ty 
mi je zrujnowałeś. Dlaczego to zrobiłeś? Zabra-
łeś mi mojego męża, córki nie pozwolę ci zabrać! 
To jest największy mój skarb. 

Położenie Kasi  było  trudne,  cierpiała,  nie 
wiedziała  co  ją  czeka.  Dzięki  troskliwości 
najbliższych po wielu miesiącach  zaczęła po-
wolutku  dochodzić  do  siebie. Kiedy Marysia 
w ogrodzie biegała za motylem zauważyłam, że 

fot. BoguMIłA hylA-dąBEK
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na twarzy mojej sąsiadki pojawił się uśmiech. 
Pożyczyłam  jej  „Potęgę  podświadomości”  Jo-
sepha Murphy’ego. Obserwowałam ją, siedzącą 
w ogrodzie z córeczką. Zatopiła się w książce, 
jak w morzu myśli.

Marzena Tomczak

Impuls
Leżałam z zamkniętymi oczami delektując się 
powolnym budzeniem. Mąż w pracy. W domu ci-
sza. Uwielbiam takie poranki. Wchodzę w dzień 
w swoim tempie. Herbatka, pasjans... Jamajka, 
nasza spanielka, przyszła się przywitać. Pierw-
szy spacer załatwił mąż. My pójdziemy za jakieś 
dwie  godzinki. Cudowny  dzień  przede mną; 
z koniecznych prac tylko obiad, a po południu 
cotygodniowe babskie spotkanie. Muszę włożyć 
młodszą  twarz,  jakiś  ciuch  z sensem. Fajnie 
mieć  taką  grupkę  –  jest  nas  cztery  a każda 
inna. 

Godzinę później zupa grzybowa pyrkotała na 
gazie, a ja sobie czytałam. I wtedy zadzwonił 
telefon.

– Anula? Musisz mi  pomóc  –  usłyszałam 
w słuchawce  głos  Inki,  jednej  z naszej  grup-
ki. – Wczoraj ta babcia, co mieszka pode mną, 
zemdlała  na  spacerze. Była  z psem. Dobrzy 
ludzie doprowadzili ją do domu, ale pies, pamię-
tasz, Bobik, rasy chow-chow – podziwiałaś, że 
taki wypielęgnowany – uciekł. Babcia rozpacza!

– Biedna babcia... – zdołałam wtrącić.
– Będzie dobrze! – przerwała mi Inka z en-

tuzjazmem. – Pies się znalazł! Splot cudownych 
przypadków, opowiem na spotkaniu. Problem 
w tym,  że  ci  znalazcy  zaraz wyjeżdżają,  na 
samolot czy statek, nie pamiętam. Ja wychodzę 
z babcią do lekarza. Przywieziesz psa, dobra?

– Ale on mnie nie zna... 
– Obwąchał cię ze dwa razy. Psu to wystar-

czy! Osiedle za mostem, Żabia 4. Pośpiesz się!

Przerwała połączenie. 
Ojejej!  Ileż  ja  znam brzydkich wyrazów – 

żartami stopowałam rosnące zdenerwowanie. 
Chętnie pomagam, ale nie cierpię niespodzia-
nek. Plan dnia zrujnowany! 

Uliczka Żabia była ostatnia na osiedlu, bez 
problemu znalazłam domek z numerem 4. Na 
podwórku pusto, tylko pies rasy chow-chow szar-
pał się na smyczy, której pętla założona była za 
pręt ogrodzenia. Rozbolał mnie brzuch. Okrop-
nie bałam się tego obcego, dużego psa z którym, 
na dodatek, muszę zamknąć się w samochodzie. 
A może on nie lubi jeździć? 

Zadzwoniłam. Cisza. Jeszcze raz. Nic. Poje-
chali? Ale zostawili uchyloną furtkę… I właś-
ciwie Bobik stał gotowy do wzięcia. Przeszłam 
obok niego wzdłuż płotu. Spokojnie odprowadził 
mnie wzrokiem. Odetchnęłam głęboko i powoli 
ruszyłam przez podwórko. Spokój. Już blisko. 
Nagle  pies  też  ruszył. W moim  kierunku… 
Stanęłam. Bałam się drgnąć. Podszedł do mnie 
i obwąchiwał.  Staliśmy  tak  oboje  jakieś  dwa 
lata. W pewnym momencie, w przypływie stra-
ceńczej  odwagi,  sięgnęłam po smycz.  I wtedy 
spostrzegłam,  przytwierdzony  do  niej  tysią-
cem splotów taśmy klejącej, pakunek. Bomba? 
Zgłupiałam  z tych  nerwów! Przyjrzałam  się 

Ciągle kocha Jacka, ale  ta miłość  jest  jak 
marzenie  senne. Kocha bezgranicznie Mary-
się, kocha ją i lęka się. Wypiła do dna gorycz 
życia. Teraz mocno zajęła się zadaniem, które 
los rzucił jej na ramiona.

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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dokładniej. Jakaś koperta owinięta  folią. No, 
może być. Napisali  list,  bo  czekać nie mogli. 
Do domu wróciliśmy bez przygód. Zamknęłam 
Bobika w kojcu Jamajki,  zdjąwszy mu  smycz 
żeby z nudów nie poszarpał pakunku. 

O 17-ej przed blokiem Inki wysiadła z samo-
chodu elegantka z psem rasy rzadkiej. Bobik nie 
chciał wejść do windy. Bałam się go wciągać. Po 
schodach też lazł niechętnie. Na drugim piętrze 
zaczął się szarpać. Zadzwoniłam do Inki.

– Jesteśmy piętro niżej, Bobik nie chce iść 
dalej, a ja nie wiem pod którym babcia mieszka. 
Zejdź do nas.

– Co??? 
– Inka? Mam psa. Zejdź piętro to go oddamy 

i będzie z głowy.
Rozłączyła  się.  Co  ona  taka  dziwna?  Po 

dłuższej chwili usłyszałam stukot obcasów i zza 
zakrętu schodów ukazały się moje trzy koleżan-
ki. Zatrzymały się na półpiętrze. Stały, jak trzy 
żony Lota i patrzyły na mnie.

– Ona ma psa – wychrypiała, jakby w niebo-
tycznym zdziwieniu, Ola. Inka i Baśka patrzyły 
na mnie jak na ducha.

– O co  chodzi???  Przecież miałam  przy-
wieźć… 

– Chodź do mnie – odezwała się Inka nie-
swoim głosem. – Z psem...

Bobik niechętnie pokonał jeszcze piętro. Do 
mieszkania za  to wszedł bez oporów  i stanął 
w przedpokoju. My też. 

– Co  się  dzieje?  –  zapytałam  zdezoriento-
wana.

– Wkręciłyśmy cię – wyrzuciła z siebie Basia.
– Nie rozumiem...
– No, taki telewizyjny kawał – uzupełniła 

Ola. – Przez dwa tygodnie nie przychodziłaś, bo 
miałaś wnuczki, a my doszłyśmy do wniosku, 
że nasze spotkania zrobiły się jakieś rutynowe. 
Ciągle kino, kawiarnia, piwko, teatr...

– No  to postanowiłyśmy się nawzajem po-
wkręcać.

– A, że ciebie nie było...
– A ty lubisz zorganizowane życie...

– I taka jesteś chętna do pomocy...
– Książki, rebusy...
– A prawdziwe życie płynie obok!
– Obiadki i obiadki...
– To już wszystkie moje wady?! – zdumienie 

wybuchło krzykiem. – A nie mogłyście mi tego 
powiedzieć normalnie?! 

– Zasady wkręcania...
– A dla nas zaba... – Ola przerwała widząc 

moja minę.
– Zmieniłaś się we wzorzec ciepłej kluchy! 

No więc chciałyśmy upiec... 
Nagle jakby uszło z nas wszystkich powie-

trze. Opadłyśmy na ściany.
– Chodźcie do pokoju – wymamrotała Inka.
Weszłyśmy.  Pies  zdecydowanym krokiem 

podszedł  do kanapy  i uwalił  się na niej. Nie 
miałyśmy  gdzie  siąść.  Przeniosłyśmy  się  do 
kuchni. 

– No to opowiedz,  jak zdobyłaś  tego psa – 
poprosiła nieśmiało Ola.

Rozejrzałam się. Realia nie były realne. Zna-
na mi doskonale kuchnia, a jakaś kosmiczna. 
To  żart... Żart!!! Nagle  furia wypełniła mnie 
całą!  Jednym  ruchem  ręki mogłam  zerwać 
wszystkie szafki!

– Myślałyśmy,  że  to  będzie  śmieszne,  jak 
będziesz wpierać właścicielom, że mają oddać 
swojego psa.

– Przepraszamy  cię, Anula.  Jakoś  głupio 
wyszło.

Przepraszamy i po sprawie??? Ona nie może 
pomieścić mi się w głowie! Jednak trzeba skoń-
czyć tę telewizyjną szopkę. Stłumiłam wście-
kłość. Opisałam okoliczności. Dziewczyny były 
zaskoczone. Z kolei  ja  zostałam zaszokowana 
informacją, że nie znały właścicieli psa. Inka 
była kiedyś na Żabiej i zobaczyła pod czwórką 
ślicznego psa. Zapamiętała, bo taki jak babci. 
Dlaczego więc pies stał przy płocie gotowy do 
wzięcia??? I przez kogo??? 

– Może już szuka nas policja? 
– Nas nie. Anki!  –  zachichotała nerwowo 

Baśka.
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– Przy  smyczy  jest  list  –przypomniałam 
sobie. – Może on coś wyjaśni.

Koperta była gruba, jakby włożyli do niej sto 
listów. Pierwsze, co wyjęła Inka, to była paczka 
opasanych banderolą banknotów. 

– 200złx100szt=20.000zł – przeczytała zdła-
wionym głosem. Potem wyjęła kartkę.

Irena! Zajmij się MOIM psem. Mój ideał 
okazał się pospolitym samcem! Wczoraj rano 
powiedział, że w sobotę wyjeżdża na narty NIE 
ZE MNĄ!!! NIE POZWOLĘ na to! NIDGY!!! 
Jadę na kilka dni do naszej chaty nad jeziorem. 
Potem zgłoszę się na policję.

W kuchni Inki jakby zabrakło powietrza.
– Ona  go  zabiła.  –  głos Baśki  zabrzmiał 

rzeczowo, ale w oczach miała grozę.
– Może mnie widziała? – czułam na plecach 

lodowaty pot. – Zabrałam jej psa! I pieniądze! 
– Morderstwo… Ja nie  chcę! To miał  być 

żarcik... – Ola jęczała histerycznie.
– Rodzina! – krzyknęłyśmy jednocześnie.
Jest wyjście! Rodzina Baśki,  jak  żartowa-

łyśmy często, policją stała, to znaczy szwagier 
i bratanek pracowali w dziale kryminalnym. 
Teraz potoczyło się szybko. Przyjechał bratanek. 
Wysłuchał  opowieści,  zabrał  pieniądze  i list. 
Psa nie chciał. 

Nazajutrz telefon oderwał mnie od podawa-
nia mężowi obiadu. Pierwsze danie w postaci 
garnka zupy postawiłam szybko na stole. Do-
rzuciłam nabierkę i talerz. I pognałam do Inki. 
Wszystkie już były. Baśka natychmiast zaczęła 
opowieść, delektując się każdym słowem i bu-
dując historię, jak z tabloidu. 

– Autorka  listu  jest  aresztowana,  ale  nie 
przyznaje się do próby morderstwa. Próby! Bo 
ofiara  żyje,  raczej  dzięki  nam,  bo w porę  ją 
odnaleźli. I mówi, ta autorka, że tylko spłacała 
dług wdzięczności, chroniąc tatusia przed an-
gażowaniem się w związek  z nieodpowiednią 
osobą.

– Tatusia???
– Bo tatuś zakochał się w facecie hi hi…

– Ha,  ha. Córeczka  to  panienka  po  trzy-
dziestce, którą została, ponieważ żaden amant 
nie podobał się tatusiowi. Więc żyli we dwoje 
i było miło. Ale  tatuś  zaczął wychodzić wie-
czorami. Sam! Córka odkryła, że znalazł sobie 
kochankę,  osobę w jej wieku.  I z kochanką 
postanowił wyjechać na urlop. Przelało to czarę 
goryczy. Córeczka zwabiła ową heroinę do domu, 
poczęstowała  trującym napojem,  podstępem 
wprowadziła  do  jakiejś  komórki  i zamknęła. 
Dziś  jednak  sytuacja wygląda nie  najgorzej. 
Pani jest już przytomna, tatuś nią się zajmuje, 
a córeczce przebaczył. My będziemy proszone 
o złożenie zeznań. Koniec.

– A pies? – zapytałam. 
– Dam ci telefon tej Ireny, umówisz się kiedy 

ma go zabrać. Córeczka przyszykowała psa, ale 
w ferworze  działań  zapomniała  powiadomić 
o tym przyjaciółkę.

Trzy godziny zajęło nam omówienie niedaw-
nych wydarzeń. Dwa  zaplanowane działania 
o zupełnie  odmiennym  charakterze  zderzyły 
się i uratowane zostało ludzkie życie. Przypa-
dek  czy  los  zaskoczył nas  logiką? Musimy  to 
jeszcze raz przeanalizować. Kiedyś. Teraz chcę 
do domu. 

W domu panował błogi spokój. Mąż przysy-
piał przy telewizorze.

– Głodny jesteś?
– Nie. Zostawiłaś klucz do lodówki.
– Dowcipniś. Przyznaj, że jesteś ciekawy.
– Jestem ciekawy, ale zjadłbym coś dobrego.
Opowiedziałam całą historię, pomijając tylko 

przyczynę wkręcenia właśnie mnie – to byłaby 
przesadna szczerość. Jednak sam pomysł zasto-
sowania takiej rozrywki podobał mi się coraz 
bardziej. A trochę później, kiedy mąż zajadał 
drugą część obiadu, podzieliłam się z nim ostat-
nim przemyśleniem:

– W maju minie dwa lata odkąd przeszłam 
na wcześniejszą emeryturę. Tyle czasu potrzebo-
wałam na zresetowanie się po trzydziestu pięciu 
latach pracy na dwóch etatach. Teraz czas na 
kolejną zmianę. Pojedziemy na jakąś wycieczkę? 
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Niestrudzenie staramy się zrozumieć świat, 
zrozumieć sens tego, co nam się przyda-

rza, a nawet tego, co kiedyś sami wybraliśmy, 
kierując się myślą wówczas oczywistą, a obec-
nie – jak zdarza nam się sądzić po latach – bez-
sensowną. Poszukujemy piękna  i dobra,  ładu 
moralnego i bezpieczeństwa – swojego, swoich 
rodzin,  swoich  przyjaciół,  a czasami  nawet 
myślimy szerzej – o życiu na Ziemi, która jest 
planetą nie tylko ludzi. Pragniemy być szczęś-
liwi i zastanawiamy się, czy możemy coś zrobić, 
by nieszczęściom, jakie znaczą historię naszego 
globu od niepamiętnych czasów, położyć kres. 

Maria Kuleszyńska-Kozak swoje rozwa-
żania na podstawie studiowania ezoterycznych 
lektur, które zatytułowała „Efekt pola świado-
mości”, rozpoczyna przypomnieniem przepowie-
dzianej przez proroków zagłady naszego świata:

„Wiele ludów świata przepowiedziało koniec 
cyklu naszej cywilizacji – starożytni Egipcjanie, 
Indianie Hopi, Majowie, przepowiednie tworzył 
znany wszystkim Nostradamus, są zakodowane 

w zwojach znad Morza Martwego, zawiera je też 
hinduska Mahabharata. (…) Przez blisko 3000 
lat uczeni badali wskazówki pozostawione przez 
Izajasza, szukając wglądu w to, czego możemy 
się spodziewać w przyszłości”.

Biblijna „Księga Izajasza” to zbiór jego mów, 
kazań, poematów. Był bowiem Izajasz kazno-
dzieją, pisarzem i natchnionym poetą oraz te-
ologiem i prorokiem, walczącym o podniesienie 
poziomu moralnego w społeczeństwie. Tak pisał 
w „Księdze gróźb i pokrzepienia ku poprawie”: 
Omyjcie się, czystymi bądźcie, usuńcie złość 
myśli waszych sprzed oczu moich. Prorok prze-
powiada (III. Sąd nad całym światem – 24, 4-8), 
że trwanie w złu, obłudzie, pysze ludzkich serc, 
przyniesie zagładę:

4 Płakała i ustała ziemia i omdlała: ustał 
świat, omdlała wyniosłość narodu ziemi.

5 A ziemia splugawiona jest od mieszkańców 
swoich, gdyż przestąpili zakon, odmienili 
prawo, złamali przymierze wieczne. 

fot. BEAtA wołyNIEC

My – dzieci wszechświata

Chcesz być szczęśliwym – pozwól, 
by inni byli z tobą szczęśliwi.

Sokrates
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6 Dlatego przekleństwo pożre ziemię i będą 
grzeszyć mieszkańcy jej; dlatego będą szaleć 
uprawiający ją i mało ludzi zostanie.

7 Posmutniało winobranie, zachorował winny 
szczep, wzdychali wszyscy, którzy byli wesołego 
serca.

8 Ustało wesele bębnów, ustało wykrzykiwanie 
radujących się, umilkł słodki dźwięk cytry.

Izajasz, jak wielu proroków, mówił o koniecz-
ności gruntownej odnowy moralnej. W jego przy-
padku „cały świat”, nad którym wydał sąd, to 
lud Izraela, nic dziwnego jednak, że ludy Księgi 
adresatem proroctw uczyniły całą ludzkość. 

Wieszczenie  upadku w braku  poprawy  to 
praktyka umysłów przenikliwych,  dostrzega-
jących zagrożenia  tam, gdzie wielu wcale  ich 
nie widzi. Na przykładzie  chociażby  „Kazań 
sejmowych” ks. Piotra Skargi  o sytuacji Rze-
czypospolitej  „trawionej przez  liczne choroby” 
możemy zauważyć, że nie przejmowano się nimi 
w latach, kiedy powstały, a zyskały na znacze-
niu dopiero w czasie rozbiorów. 

Jonasz Kofta napisał pełną goryczy piosenkę 
o świecie mu współczesnym. Znalazły się w niej 
słowa, które według przekazu biblijnego pojawić 
się miały na ścianie pałacu władcy babilońskie-
go Baltazara, podczas legendarnej uczty, która 
odbywała się w przeddzień upadku państwa – 
mane, tekel, fares:

Czasu już nie ma, nie ma na nic 
Myśl ginie ogłuszona gwarem 
Głupota tuczy się słowami 
Wystarczy: mane, tekel, fares 
Czy świat jest łodzią dla szalonych 
Rozbitków, co ratunkiem gardzą 
– Jesteś zmęczony? 
Tak 
Bardzo

Czy jest nadzieja na uniknięcie chwili, gdy – 
jak pisał prorok – ustanie świat? Autorka roz-
ważań o efekcie pola świadomości pisze:

„Jeśli świadomość nasza jest energią, mamy 
wielki wpływ na to, co dzieje się we wszechświe-
cie. Nasza indywidualna świadomość przenika 
do  świadomości wszechświata,  jakkolwiek  ją 
rozumiemy. Każdy z nas żyje we własnym polu 
świadomości – wszyscy zaś żyjemy w naszym. 
Ponosimy  za  to wspólne  pole  odpowiedzial-
ność – wszyscy razem i każdy z osobna. Czu-
wajmy zatem nad odpowiednią formą naszych 
świadomych przekazów, skierowanych czy to do 
jednego człowieka, czy grupy społecznej, a wte-
dy zmieni się przepowiedziane przeznaczenie.

Nasze indywidualne wybory stają się zbio-
rową odpowiedzią na nasze czasy. Myśl,  jaką 
dziś  puścimy w eter,  stanie  się  przyszłością. 
Gdy zmieniamy tor naszych myśli, a szerzej – 
świadomości,  czyli  umieszczamy  je  w polu 
kwantowym zwanym matrycą  energetyczną, 
zmieniamy świat. Efekt zmian zależy od świa-
domości każdej jednostki ludzkiej, a także od 
naszej wspólnej, kosmicznej świadomości”.

Słusznie  jest dobrze  życzyć bliźniemu czy-
li  –  jak pisze Marysia  – umieszczać  tę myśl 
w polu  świadomości  kosmicznej,  etycznie  jest 
miłością ogarniać świat z jego lasami i polami 
uprawnymi, morzami  i pustyniami,  zwierzę-
tami  i ludźmi wszystkich  ras.  Ilu  z nas  tak 
postępuje? Wobec ilu, którzy nie odbierają tej 
wskazówki moralnej jako drogi życia?

Adam Mickiewicz zawarł w „Odzie do mło-
dości” myśl podobną: W szczęściu wszystkiego 
są wszystkich cele;/ Jednością silni, rozumni 
szałem,/ Razem, młodzi przyjaciele! (...) Hej! 
ramię do ramienia! spólnymi łańcuchy/ Opasz-
my ziemskie kolisko!/ Zestrzelmy myśli w jedno 
ognisko/ I w jedno ognisko duchy!/ Dalej, bryło, 
z posad świata!/ Nowymi cię pchniemy tory,/ 
Aż opleśniałej zbywszy się kory,/ Zielone przy-
pomnisz lata.

Blisko dwa wieki minęły od młodzieńczej ody 
Mickiewicza, a świat, mimo prób „zestrzelenia 
myśli w jedno ognisko”, nadal nie przypomina 
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tego  z naszych nadziei. Czyż  bowiem  rzeczy-
wiście,  kiedy myślimy  o ludzkości,  świadomi 
jej  dotychczasowych dziejów  i współczesnych 
wydarzeń, naznaczonych niejednokrotnie  po-
twornością wojen, zamachów terrorystycznych, 
a choćby i mową nienawiści, możemy z przeko-
naniem twierdzić, że W szczęściu wszystkiego 
są wszystkich cele? 

Może więc pójść za radą Jana d’Ormessona, 
francuskiego filozofa: Szczęście jest zaakcepto-
waniem świata takim, jaki on jest1?

Redaktorzy GW Marian Wójcik  i Tomasz 
Kwaśniewski2  pytali  różnych  ludzi,  jak  sobie 

1 Wywiad w „Wysokich obcasach” 02.12.2011.
2 Gazeta Wyborcza Duży Format 24 grudnia 2014.

wyobrażają  raj.  Odpowiadali  biznesmeni, 
przedstawiciele  różnych grup wyznaniowych, 
dziennikarze katoliccy,  politycy,  osoby,  które 
przeżyły śmierć kliniczną. Wybrali się do wsi 
Raj pod Morągiem, do domu państwa Kubiń-
skich. Stefan Kubiński dokładał do pieca, jego 
żona Krystyna obierała ziemniaki. 

„Obiera od lat 60, od ślubu i modli się, żeby 
mogła  obierać  do  końca.  Chciałaby  jak  jej 
matka: zamieszała na piecu kaszę, poszła po 
talerz do  izby i w tej  izbie przewróciła się na  
zawsze. 

– Przesiaduję w kuchni, przy oknie, patrzę 
na staw. Na rozmyślunki wtedy mnie bierze. 
Coraz częściej myślę o dole.

– O dole?
– Że przysypią,  robaki  zjedzą,  tyle  z czło-

wieka zostanie. 
– Trzeba myśleć o górze.
– Tak się zaraz pocieszam: niedaleko Raju 

objawiła się Matka Boska, w XIX wieku to było, 
może zaprosi do nieba.

– Powiedziała, jak tam jest?
– Nie.
– A pani jak myśli?
– Mogłoby być jak teraz.
– Czyli?
– Ja obieram ziemniaki, Stefan dokłada do 

pieca”.
Przeczytałam  przed  kilku  laty  rozmowę 

z Józefą Surowiak3, góralką, która na szlaku 
pienińskim sprzedawała kompot i żętycę. Przy-
pomniałam sobie, że schodząc z Trzech Koron 
spotkaliśmy ją i – spragnieni – delektowaliśmy 
się chłodnym napojem. 

„(…) Gdzie Pani częstuje żętycą?
W Pieninach,  na Bańkowym Groniu,  tam 

gdzie niebieski szlak schodzący z Sokolicy spoty-
ka się z żółtym, prowadzącym w dół do Krościen-
ka i w górę na Trzy Korony. Od pięćdziesięciu 

3 Fragment wywiadu opublikowanego w miesięcz-
niku n.p.m. nr 5/2012. W „Inspiracjach” za zgodą 
Redakcji n.p.m.fot. ZBIgNIEw RAJChE
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siedmiu  lat  chodzę  tam  z żętycą, mlekiem, 
kompotem i oscypkami. (…)

Czemu zajęła się Pani jej sprzedażą?
Bo jako młoda dziewczyna wybrałam się na 

wycieczkę w Pieniny. Pod Trzema Koronami 
zobaczyłam handlarki, a wyżej – na Sokolicy – 
usłyszałam  turystów narzekających,  że  nikt 
z bańkami tu nie przychodzi, więc pomyślałam, 
że sobie trochę zarobię. Akurat nie dostałam się 
na studia, czasu zatem miałam sporo, w prze-
ciwieństwie do pieniędzy... Poszłam do dyrekcji 
Parku,  dostałam  zezwolenie, wtedy nie  było 
z tym problemów.

A dzisiaj?
Nikt nowy  już  go  raczej nie  dostanie. Dla 

mnie Pan Dyrektor robi wyjątek, może uznał, 
że stanowię już naturalny element krajobrazu, 
jak ta krzywa sosna na Sokolicy... (śmiech).

Kiedy można spotkać Panią na Bańko-
wym Groniu?

Zaczynam  zazwyczaj  około  dwudziestego 
kwietnia, a kończę – w zależności od pogody – 
między  połową,  a ostatnim dniem paździer-
nika.

I przez pół roku wspina się tam Pani 
z Krościenka codziennie?

Codziennie,  o ile  nie  pada ulewny deszcz. 
W tym sezonie opuściłam tylko dwa dni. (…)

A Pani miewa czas, ochotę i siłę aby 
pójść w góry gdzieś dalej, niż tylko na 
Bańkowy Groń?

O tak! Czułabym niedosyt  gdybym przy-
najmniej trzy razy w roku nie weszła na Trzy 
Korony. Widok stamtąd jest przepiękny! Zdarza 
mi się też wracać do Krościenka przez Sokolicę, 
chodzę na Górę Zamkową pod figurkę Świętej 
Kingi – patronki Pienin – zanoszę tam kwiaty, 
modlę się. Przeszłam całe Gorce, Małe Pieni-
ny  i część Beskidu Sądeckiego. Dwukrotnie 
byłam na Rysach – od strony polskiej i słowa-
ckiej. W młodości dwa razy szłam stąd boso do 
Krakowa,  a w roku 1979 poszłam górami do 
Zakopanego na drugie spotkanie z papieżem.

Na drugie? To była chyba pierwsza 
pielgrzymka.

Tak,  ale  ja pierwszy  raz  spotkałam go na 
Bańkowym Groniu, pił u mnie mleko  jeszcze 
jako biskup. (…)

A odwiedzają Panią jakieś zwierzęta?
Wiele lat temu, jeszcze na Polanie Burzana 

widziałam dwa wilki, kiedyś też kręcił się tam 
niedźwiedź, ale mnie nie zaczepiał. Natomiast 
tutaj przez długi czas pojawiały się sarny i je-
lenie. Oswoiły się ze mną tak bardzo, że zaglą-
dały codziennie i podchodziły naprawdę blisko. 
Przylatywały też do mnie sójki, kradły kawałki 
oscypka, a ja udawałam, że nic nie widzę. Zię-
by chodziły mi po butach, a jeden szczególnie 
odważny rudzik potrafił usiąść mi na ramieniu 
lub głowie. Wszystko skończyło się, gdy turyści 
zaczęli używać kijków trekkingowych. Stukają 
nimi tak głośno, że płoszą wszystko w promie-
niu kilometra. Obserwując  zachowanie  zwie-
rząt mogę zorientować się, że ktoś nadchodzi 
na Bańkowy Groń o wiele wcześniej niż sama 
cokolwiek usłyszę”.

Zachwycająca wypowiedź osoby tak pięknie 
pogodzonej z wyborem drogi życiowej, jakiego 
w młodości dokonała, a przy tym tak pogodnej, 
z poczuciem humoru mimo podeszłego wieku 
i nie najlepszego stanu zdrowia. Perełka!

Czytałam kiedyś wywiad z psychoterapeutą 
Wojciechem Eichelbergerem, który zaobserwo-
wał, iż ludzie często niesprawiedliwie i niemą-
drze obwiniają się, że nie dokonali w przeszłości 
innego wyboru albo że czegoś zaniechali, chociaż 
gołym okiem widać, że nie byli w stanie postąpić 
inaczej. Ich los i wybory były zdeterminowane 
okolicznościami i stanem ich umysłów. 

Zarówno branie nadmiaru odpowiedzialno-
ści za nasze życie – czy to udane, czy nieudane – 
jak i całkowite wyrzekanie się odpowiedzialno-
ści to błąd pychy. (…) jeśli nasze życie zwykłym 
trybem się toczy, a my nie chcemy świadomie 
ani sobie, ani nikomu szkodzić, to jest to jak 
gra w bilard elektryczny – puścisz kulkę, a ona 
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odbija się i odbija, aż w końcu trafia do jakiejś 
punktowanej dziurki. Ta dziurka to obudzenie 
się samoświadomości, samopoznanie i samoak-
ceptacja. Jeśli mamy dużo szczęścia, to może się 
tak zdarzyć w wieku kilkunastu lat, ale może 
też i po sześćdziesiątce albo w ostatniej chwili.

Pani  Józefa  to  jedna  z osób,  które  samo-
świadomość zdobyły wcześnie. Wybrała drogę, 
podążała nią  z satysfakcją przez długie  lata. 
W czasach,  kiedy historia wkracza w obszar 
tragedii, pojawiają się ludzie postępujący w spo-
sób wręcz heroiczny. Nie  tylko dorośli,  także 
dzieci. Przeczytałam kiedyś notkę o Magdalenie 
Grodzkiej-Gużkowskiej, która w czasie okupa-
cji, jako czternastoletnia dziewczynka, działała 
w podziemiu, pomagając w poszukiwaniu kry-
jówek dla Żydów,  za  co w 2008  roku  została 
odznaczona medalem  „Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata”,  a w 2011  roku  –  nagrodę 
im.  Ireny Sendlerowej.  Po wojnie  zajmowała 
się dziećmi autystycznymi, napisała kilka ksią-
żek o tej tematyce. Symptomatyczne, że swoją 
autobiografię  zatytułowała  „Szczęściara”,  co 
uzasadniła następująco: Wiem, że warto przeżyć 
życie, jeśli pomoże się chociaż jednej rodzinie, 
jednemu dziecku. Ja miałam to szczęście. 

Dalajlama na światowym szczycie noblistów 
w Hiroszimie podzielił się refleksją: jestem bud-
dyjskim mnichem i medytuję. To nadaje sens 
mojemu życiu. Ale sama medytacja nie zmieni 
świata. Jeśli chcemy zmienić świat, musimy po-
wstać i działać4. Papież Franciszek zaś naucza: 
Spójrzmy na siedem uczynków miłosierdzia 
względem ciała: głodnych nakarmić; spragnio-
nych napoić; nagich przyodziać; podróżnych 
w dom przyjąć; chorych nawiedzać; więźniów 
pocieszać; umarłych pogrzebać. Jeśli przyjrzy-
my się naszej sytuacji, naszemu społeczeństwu, 
zorientujemy się, że nie brakuje warunków 
i okazji do wypełniania tych zaleceń. Dla 
bezdomnego, który przesiaduje przed naszym 
domem, biednego, który nie ma co jeść, rodziny 

4 Cyt. za „Jody kontra terminator” W.O. 16 stycznia 
2016 r.

mieszkającej po sąsiedzku, której nie wystarcza 
do końca miesiąca z powodu kryzysu, ponieważ 
mąż stracił pracę – co powinniśmy zrobić? Jak 
mamy się zachować wobec imigrantów, którzy 
uratowali się z morskiej przeprawy i przypły-
wają na nasze wybrzeża? Względem starszych, 
samotnych, opuszczonych, którzy nie mają już 
nikogo, co powinniśmy zrobić?5

Koleżanka zaprasza mnie do swojego pusz-
czańskiego  domku nad  jeziorem.  Spędzamy 
niezwykłe  trzy  dni  zanurzone w zieleni,  za-
słuchane wzajemnie w nasze historie  życia – 
z poczuciem jedności z całym światem. Kolega 
tworzy muzykę,  którą  „usłyszał”  w moim 
wierszu  i śpiewa poetycką piosenkę ku  rado-
ści  słuchaczy. To  rodzaj  porozumienia ponad 
codziennością, współodczuwania na poziomie 
trochę metaforycznym, niemal duchowym. Gru-
pa malarzy czy fotografów zaprasza na otwarcie 
wystawy. Cieszą  oczy wysmakowane kompo-
zycje, oryginalna paleta barw rozjaśnia świat 
niespodzianką, ciekawe ujęcia tematu inspirują 
przemyślenia bliskie poezji… Grupa tancerzy 
prowadzona wyobraźnią  choreografa  rozwija 
przed widzami opowieść bogatą w znaczenia, 
przepojoną pięknem ruchu i gestu; obdarowuje 
nas niezwykłością sztuki. 

To tylko niektóre z darów jakie otrzymujemy 
dzięki temu, że uczymy się być szczęśliwi dzięki 
dzieleniu się z innymi radością twórczego życia, 
dzięki przyjaznym słowom, a gdy trzeba – poda-
niu pomocnej dłoni. Pozostaje mieć nadzieję, że 
towarzyszące tym działaniom myśli wzbogacą 
kosmiczną świadomość o piękno i dobro płynące 
od ludzi. Oby tych, którzy umieją sprawić, że 
jesteśmy szczęśliwi, było jak najwięcej!

PS. Piszę to i równocześnie słucham Koncertu 
skrzypcowego G-dur Mozarta. Myślę, że prze-
słanie, jakie niesie w sobie muzyka, też pięknie 
odmienia świadomość kosmiczną. 

Opracowała Barbara Konarska

5 Z papieżem Franciszkiem rozmawia Andrea Tor-
nielli (Gazeta Wyborcza 16 stycznia 2016).
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Dzieląc  się  tym  spostrzeżeniem  z Basią 
Konarską usłyszałam od Basi  zachętę do na-
pisania kilku refl eksji o kruchości życia, które 
przeżywamy w zwielokrotniony sposób dzięki 
doświadczeniu piękna, zaciekawieniu tajemni-
czością świata, energii, jaką czerpiemy z różnych 
źródeł – fascynujących kamieni, ale i przyrody 
ożywionej, choćby drzew. Ono już wtedy nie kru-
che, lecz bogate, silne, niosące sobie i ludziom 
dobro i piękno.

Temat nadaje się na opasłą pracę fi lozofi cz-
ną, ale pomyślałam – może warto taki wątek 
przekazać  czytelnikom  INSPIRACJI  do  za-
myślenia nad energią otaczającą ciało ludzkie, 
które jest nośnikiem informacji o całym naszym 
życiu, osobowości, o przebytych chorobach, na-
szych myślach, uczuciach,  emocjach, naszych 
zdolnościach, zadaniach życiowych itp.

Jesteśmy uzależnieni od energii minerałów, 
roślin,  kwiatów  i innych  jej  źródeł. Klimat, 
piękno otoczenia, w którym rośniemy i pracu-
jemy wpływa także na rozwój naszej psychiki, 
potężnego czynnika sukcesów życiowych. Czło-
wiek jest istotą uczuciową, potrafi  się cieszyć, 
radować,  płakać,  popaść w apatię,  a nawet 
rozpacz. W codziennym zabieganiu wydaje się, 
że  jesteśmy herosami, władcami  swego  losu, 
aż…  jakieś wydarzenie,  jak  śmierć  Zbyszka 
Rajche, niezwykłego Człowieka – uświadamia 
nam naszą kruchość. 

Pozostając przy formule kamieni i minera-
łów dostrzegam  szczyptę  optymizmu w tym, 
że  energia,  będąca w stałym  ruchu,  tworzy 
przez miliony  lat  z okruchów drzew,  osadów, 
roślin i zwierząt nowe piękno i siłę. Bywa, że 
złymi czynami może człowiek zakłócić, a nawet 
zniszczyć harmonię życia, odwrócić ostrze ener-
gii. Z optymizmem natomiast można pomyśleć 
o tym, że człowiek też potrafi  kruchość swojego 
życia przekształcić w siłę oddziaływania  jego 
dzieł – obrazów, książek, wynalazków niezwy-
kłych umysłów, z czego przez wieki korzystają 
następne pokolenia.

Myślę, że każda z osób czytających mogłaby 
dodać swoje przemyślenia do tego tekstu. 

fot. EwA KwAśNIEwICZ

halina Maszner

Energia, nie tylko minerałów 
a kruchość życia

Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej 
niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. 

I czy to jest dla ciebie jasne czy nie, wszechświat 
jest bez wątpienia na dobrej drodze.

Max Ehrmann „Dezyderata”

Refl eksja ta powstała we mnie pod wpływem 
uczestniczenia w spotkaniach Klubu Ka-

mieni  i Minerałów  „Kryształ”,  który  od 2010 
roku prowadzi Marynia Siatecka. Spotkania te 
to nie tylko spojrzenia w głąb ziemi, to także 
spojrzenia w głąb siebie. Refl eksje budzą proce-
sy, które za przyczyną niepojętej energii przez 
całe wieki tworzą różnorodną materię świata. 
To prawdziwy cud natury, którym jest przecież 
także człowiek; jakże wydaje się kruchy w tym 
zestawieniu. Beata Pawlikowska, pisarka i po-
dróżniczka, napisała: bo kamienie mają moc, 
podobnie jak ludzkie myśli. 

Na  zajęciach,  kiedy  omawiany  był  jaspis, 
moje myśli pobiegły w porównania,  jak wiele 
cech wspólnych  z człowiekiem mają wytwory 
natury.  Na  stronie  internetowej  Pracowni 
Artystycznej  LinArt  przeczytałam: Jaspis 
jest kamieniem który ma bardzo wiele odmian 
i różnych wersji kolorystycznych. Wszystkie 
odmiany zachowują cechy ogólne jaspisu, ale 
mają jeszcze swoje dodatkowe właściwości. 
Społeczność ZUTW –  członkowie klubów  czy 
szerzej –  ludzkość  –  to  także wiele  „wersji” 
człowieka, podobnie jak jaspis. 
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Cały ten zgiełk

Kiedyś córka spytała mnie: 
– Mamo, czego – tak naprawdę – najbardziej 

pragniesz?
Odpowiedziałam,  że  naprawdę  ceniłabym 

sobie spokój ducha. I zdania nie zmieniam, bo 
uważam, że tak naprawdę każdy najbardziej ze 
wszystkiego potrzebuje wyciszenia i wewnętrz-
nej harmonii. Wszechobecny światowy zgiełk, 
zarówno w środkach masowego przekazu, jak 
i w relacjach międzyludzkich, w politycznych 
przepychankach narodów w dążeniu do wolno-
ści, która najczęściej okazuje się nowym pod-
porządkowaniem i uwikłaniem w nowe współ-
zależności, stwarza człowiekowi kolejną ułudę 
w dążeniu do szczęścia. W rezultacie pozbawia 
zdolności pozytywnego patrzenia na otaczającą 
rzeczywistość i prawdy z niej wynikające.

Piszę z pozycji kobiety, która ma już „siedem 
krzyżyków na plecach”, więc  realność moich 
ocen wynika  z przeżytych  doświadczeń.  Pół 
biedy, jak ma się pod ręką Uniwerek Trzecie-
go Wieku  i możliwość  spędzania  tam  czasu, 
gdzie cieszymy się – wśród rówieśników – swo-
imi pasjami. Co ma  jednak zrobić przeciętny 
wrażliwiec,  bombardowany  zewsząd  informa-
cjami, czym żyje świat, spoglądając w szklany 
ekran i widząc, jakie kryzysy się rodzą, jakie 

perspektywy maluje mu katastrofi czna 
w prognozach przyszłość, jak człowiek 
w dążeniu do materialnych dóbr potra-
fi  drugiemu człowiekowi być wilkiem.

Niedawno niesiona  zwykłą  cieka-
wością  postanowiłam  założyć  sobie 
konto na Facebooku. A co, wszyscy tam 
się zapisują, to i ja nie będę gorsza – 
pomyślałam. No i zaczęło się. Włos mi 
się zjeżył, jak poczytałam, co wypisują 
ludzie... A serwis społecznościowy już 
poważnie się martwi, że ludzie coraz 
mniej chętnie dzielą się informacjami 
na prywatne  tematy  i powołał  grono 
pracowników,  którzy mają  znaleźć 
rozwiązania  pozwalające  zapobiec 

spadkom wpisów osobistych. Ma ono zapropo-
nować  funkcje,  które  zachęcą użytkowników 
do dzielenia  się  swoim  życiem ze  znajomymi 
(z Facebooka  oczywiście).  To  przerażające, 
jak potężną grupą ludzi można manipulować! 
A niby  są  informacje,  że  szybko,  bezpiecznie, 
anonimowo... A! – pytają jeszcze mnie „O czym 
teraz myślisz?”. Zaraz odpowiem – wierszem.

Nie będę się wypowiadać na temat platform 
cyfrowych, jestem po prostu zbyt wiekowa i nie 
obejmuję wszystkich  tych  nowych  zdobyczy 
i portali. W tym zakresie mój wnuczek znacz-
nie mnie wyprzedza. Cieszą mnie  zdobycze 
ludzkiej myśli w zakresie technologii cyfrowej. 
One  ułatwiają  człowiekowi  zarówno  szersze 
postrzeganie wydarzeń dziejących się w odle-
głych zakątkach świata, ułatwiają komunika-
cję między  ludźmi,  pomagają w codziennych 
czynnościach,  jak  zakupy,  opłaty,  a najważ-
niejsze – przyśpieszają rozwój nauki w różnych 
dziedzinach. Jednak przerost informacji, jakie 
chłoniemy za pomocą tych zdobyczy cywilizacyj-
nych, wnosi w naszą duchowość pełne niepokoju 
rozterki, powodując wewnętrzne rozdarcie. Jest 
zastanawiające,  czy  ten wyścig nie na  argu-
menty, ale na osiąganie zysków materialnych 
ma coś wspólnego z bezinteresowną miłością, 

Cały ten zgiełk

– Mamo, czego – tak naprawdę – najbardziej – Mamo, czego – tak naprawdę – najbardziej 

StRACh, fot. hAlINA SędZIńSKA
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skierowaną w stronę  świata  ludzkich  spraw. 
Jeden z właścicieli Facebooka jest posiadaczem 
wielomiliardowej  fortuny.  Pewnie  pozostali 
też.

Ktoś powie: stara już jesteś babciu i na ni-
czym się nie znasz, nie idziesz z postępem, ale 
czasem nachodzą mnie wątpliwości, czy mój sta-
ry świat, oparty na nieco innych wartościach, 
kiedy  człowiek miał  czas  na  pełne  dobrych 
przekazów wiadomości, pisane własną dłonią 
i na dzielenie  się  sobą z innymi, nie  spełniał 
ważniejszego celu?

ZMowA MIlCZENIA, fot. hAlINA SędZIńSKA

cały zgiełk świata
chaos przepotężny
mami i ogłupia krępując mi skrzydła
parabole prawd bledną
w przeciwstawnych myślach
dalekie od planów serca
w dwa odmienne sedna

nie chłonę już przyszłości
zgiełk to prościej czyni
moje własne myśli skłaniając ku buntom
trudno nawet przed sobą
w noc ciemną się przyznać
że zalew wszechobecny rzeczywistość krzywi
 
orbita się staje bardziej mu uległa
od informacji natłoku dni własnych niepewna
 
rozkleja się ma dusza
bez zgody przeznaczeń
kto doda jej siły by wzlatać znów mogła
a człowiek mógł swej człowieczej twarzy
choćby cień zachować

uciekająca od zgiełku halina sędzińskaZAPlątANI, fot. hAlINA SędZIńSKA



156 INSPIRACJE  /  maj – wrzesień 2016  /  nr 2 (52)

Krystyna Nawrocka

I dobrze mi z tym…

Czasami przechodzę przez Park Tysiąclecia 
w Zielonej Górze,  gdzie  tutejsi mieszkańcy 
wyprowadzają  na  spacer  swoich  czworonoż-
nych przyjaciół. Swojskim widokiem są także 
przesiadujący na parkowych ławeczkach ludzie 
o ogorzałych twarzach, wyraźnie odzwierciedla-
jących mnogość wypitych w swoim życiu butelek 
alkoholu wszelakiego.

Siedzą sobie od rana na  ławeczkach  i pro-
wadzą bujne życie towarzyskie. Nieodzownym 
towarzystwem tych spotkań jest buteleczka plus 
plastikowy kubeczek. Mnie jednak zafascyno-
wało coś innego w tych ludziach. Twarze, mimo 
że tak straszliwie poorane, nie wydają się być 
smutne, są uśmiechnięte. Towarzystwo rozma-
wia gorliwie,  czasem żartuje. Ostatnio, kiedy 
polowałam z obiektywem na wiewiórki, pano-
wie nawet odśpiewali mi kilka piosenek, może 
trochę bełkotliwie, ale z humorem. Często na 
Winobraniu widywałam kobietę po trzydziestce; 
z kubeczkiem po coca coli tańczyła w takt mu-
zyki granej na deptaku. Uśmiech nie schodził 
z jej twarzy. Obserwując ją pomyślałam – czy 
do  szczęścia  i bycia uśmiechniętą,  i do  tego, 
by można było  tak bez zażenowania  tańczyć, 
potrzebna jest woda ognista?

Jaka jest nasza reakcja na osoby będące pod 
wpływem alkoholu? Na pewno nie wzbudzają 

obrzydzenia, mówimy do  siebie  –  cóż wybrał 
taki los i idziemy dalej. Zupełnie inaczej patrzy-
my na postacie snujące się cichutko i szukające 
w koszach na śmieci jedzenia, albo na starszego 
pana, który podnosi peta z chodnika i z błogoś-
cią go zapala. Możliwe, że znaleziony kawałek 
chleba to dla takich ludzi pierwszy posiłek tego 
dnia, wyrzucone przez kogoś rękawiczki to dla 
nich  skarb,  kiedy  zimą marzną  ręce… Taki 
obrazek widzimy często i nigdy nie zauważyłam 
uśmiechu na twarzy kloszarda. 

My tymczasem na taki widok wykrzywiamy 
twarz i odwracamy się. Czy dlatego, by nie być 
świadkiem upodlenia człowieka? Czy odrucho-
wo omijamy tych ludzi, żeby tylko któryś z nich 
nie podszedł do nas, bo cuchnie? Czy zastana-
wiamy  się  jaka  jest  historia  tych  smutnych? 
Kiedyś byli czyimiś dziećmi, mężami, żonami, 
mogli być wspaniałymi, pełnymi dobroci w ser-
cu ludźmi, którym los dał w kość tak bardzo, że 
znaleźli się na ulicy. Zastanawiam się ilu z nas 
„pięknych” pozwala sobie na kontakt, kto z nas 
podzielił się papierosem, czy kawałkiem chleba 
z „brzydkim”? Czy takie osoby wzbudzają w nas 
większe obrzydzenie, niż pijaczek zataczający 
się gdzieś nieopodal? Bo ten pierwszy jest we-
soły, a drugi smutny…

fot. EwA KwAśNIEwICZ

fot. ElżBIEtA gAIńSKA
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Teresa Gładysz

wiara

Tak mało o wierze mówimy. Czy dlatego, że 
mamy  jej  za mało? Bóg nakazuje  rozdać 

biednym swoje mienie. Oddać to, czego dorobili-
śmy się ciężką pracą? Dlaczego mam się z nimi 
dzielić? To niesprawiedliwe! Nakazuje kochać 
wszystkich, nawet największych wrogów, prze-
baczyć, zapomnieć. Przebaczać – potrafi ę. Ko-
chać wrogów – nie potrafi ę. Zapomnieć – jak?!

Jak wymazać  z pamięci  obrazy,  które  na 
trwale  się w niej  zapisały. Gdy  byłam dzie-
ckiem, widziałam, jak Niemcy w czasie wojny 
w bestialski  sposób mordowali  niewinnych 
ludzi, jak niemowlę leżące obok zabitej matki 
próbowało  nieporadnie  ssać  jej  pierś. Wtedy 
mówiłam,  że  gdybym miała  broń,  a przed 
sobą Niemca, przyłożyłabym mu lufę do czoła 
i – patrząc w jego oczy – z zimną krwią nacis-
nęłabym na spust. A jednak…

Gdy Niemcy zaczęli przegrywać wojnę, wielu 
trafi ło do niewoli. Niedaleko naszego domu był 
usytuowany tartak, plac przed nim odgrodzony 
był  od  chodnika  tylko  siatką. W tartaku  so-
wieci umieścili wszystkich wziętych do niewoli 
Niemców. Jeńcy stali na placu stłoczeni, brudni, 

głodni. Trudno było uwierzyć, że to ci sami lu-
dzie, którzy niedawno czyści, syci, z uśmiechem 
na ustach parli do przodu.

Idąc do sklepu po kartkowy przydział chleba 
przechodziłam obok tartaku. Na kartki dosta-
wało się na osobę 200 g chleba na dobę. Wraca-
łam z chlebem do domu. Niemcy widząc chleb 
w moim ręku stłoczyli się przy siatce z wczepio-
nymi w nią palcami  i zgłodniałym wzrokiem 
wpatrywali się w mój chleb. Nie zastanawiałam 
się,  spojrzałam  tylko,  czy w pobliżu  nie ma 
strażników i cały nasz dobowy przydział chle-
ba przerzuciłam przez siatkę. W tamtej chwili 
nie widziałam bestialskich morderców,  choć 
możliwe,  że byli  tacy wśród nich. Widziałam 
tylko nieszczęśliwych, głodnych ludzi, którym 
trzeba było pomóc. 

fot. KRyStyNA NAwRoCKA

halina sędzińska 

Wołanie

czyś rozłączeniem dalekim
że w Twoją stronę wołam
czy świadomym pragnieniem który umysł mieści

człowiek oparcia szuka
szukaniem mu jesteś
odkrywaniem na nowo zapomnianej jaźni

może ożywczym źródłem skrytym pośród drogi
bym idąc w ziemskim skwarze
zażyła  ochłody

w dążeniu do nirwany
TYŚ otwarciem powiek
że ludzkie utrudzenie przewidzeniem sennym

nadzieją jesteś świetlistą
utkaną z miłości
by na zielonych łąkach mógł odpocząć człowiek

dopóki starcza siły
w Twoją stronę wołam

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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Maria Przeźwiecka

Nadzieja i oczekiwanie

Czyż nie jest tak, że wciąż mamy nadzieję i cze-
goś oczekujemy? Potrzeba nadziei i oczekiwań 
idzie z nami w „podróży”, którą jest życie – nie-
zmiennie dotrzymuje nam  towarzystwa.  Jed-
nakże wielkie nadzieje  i wielkie  oczekiwania 
są domeną młodości, zaś z wiekiem one maleją, 
ale nie opuszczają nas, bo są nieodzowne. Cóż 
bowiem pozostałoby nam, gdyby nas opuściły, 
odeszły. Trudno  sobie nawet wyobrazić  życie 
bez nadziei i oczekiwań.

oBRAZ JolANty KoźMIN „NAdZIEJA”oBRAZ JolANty KoźMIN „NAdZIEJA”

Czym zatem są: nadzieja i oczekiwanie? Je-
śli życie jest „podróżą”, to te są mapą, busolą 
wyznaczającą  kierunek, w jakim  zmierzają 
nasze myśli, marzenia. I chociaż w tej podró-
ży musimy wciąż  pamiętać,  by mierzyć  siły 

na zamiary, marzymy, oczekujemy z nadzieją 
spełnienia tychże. 

Jakież więc one teraz są  te nasze nadzieje 
i oczekiwania? Czemu mamy wciąż ich potrze-
bę? Otóż  są  one  naszą wiarą,  siłą,  naszym 
istnieniem. „Zasilają” nas, „energetyzują” –  są 
siłą witalną naszego  trwania,  akceptowania 
siebie wciąż  i na  nowo.  I chociaż  z wiekiem 
ich zakres zawęża się, chociaż stają się małe, 
nawet maleńkie,  trwają przy nas  i pozwalają 
wierzyć w siebie  i nasze poczynania. Nie wy-
zbywamy się więc nadziei i oczekiwań w żad-
nym momencie  naszego  życia,  nawet w tym 
najtrudniejszym,  bolesnym,  dotkliwie w nas 
uderzającym. Przywołujemy nadzieję  z wiarą 

na „lepsze” i czyni to siła, która 
jest w nas. Tylko trzeba ją z sie-
bie „wydobywać” – stale i wciąż 
od nowa.

Nigdy nie trzeba dopuszczać 
zwątpienia  i rezygnacji,  bo  te 
są destrukcyjne, niszczące. Tak 
więc  nadzieja  i oczekiwanie, 
dopóki życie trwa, muszą towa-
rzyszyć  nam  do  końca  naszej 
„podróży” –  życia  i kończą  się 
razem  z nim,  nie ma  bowiem 
życia bez nich.

Znakomity brazylijski pisarz 
i znawca ludzkiej psychiki Pau-
lo  Coelho, w jednej  ze  swoich 
książek  także  tę  prawdę  po-
twierdza. Mówi mianowicie,  że 
„Choć wszystko wokół zdaje się 
temu przeczyć,  chociaż  jestem 
smutny i czuję się bezsilny, choć 
obecnie  żywię  przekonanie,  że 
nic mi się nie poprawi, nie mogę 

wyzbyć się tego jednego, co trzyma mnie przy 
życiu – nadziei. To słowo, które wstaje z nami 
rano, co dnia, aby o świcie znów się odrodzić. 
Dopóki trwa życie, dopóty  jest nadzieja”. Tak 
więc nadzieja umiera ostatnia.
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Teresa Gładysz

Miłość szczęśliwa

Nie musimy się jej uczyć, rodzimy się z nią. 
Matka  z miłością  czeka  na  narodziny 

dziecka i tę miłość przekazuje mu już w swo-
im  łonie.  To  uczucie  ją  przepełnia. Dziecko, 
stawiając nieporadnie pierwsze kroki, biegnie 
przytulic się do matki. Pragnie czuć, jak je tuli 
i całuje. Kocha ją, chce czuć jej bliskość, widzieć 
spojrzenie pełne tkliwości i okazuje jej to samo. 
Gdy dorasta w rodzinie, w której panuje miłość, 
jest nią przepełnione.

Kiedy spotyka na swej drodze życia tę jedną, 
jedyną osobę wśród tysięcy innych, która opano-
wuje jego myśli i pragnienia, rodzi się miłość. 
Stara się być lepszym, mądrzejszym, ażeby być 
godnym miłości ukochanej osoby. Gdy miłość 
opanuje  człowieka,  przepełnia  go  szczęściem 
bez granic  i promieniuje na innych ludzi. Za-
kochani są przekonani, że miłość będzie trwać 
wiecznie, przez całe życie, a nawet po życiu, że 
nie skończy się nigdy. 

Zdarza się, że gorąca miłość między dwoj-
giem ludzi trwa latami, ale z upływem czasu 

Jadwiga Lidia Engel

Zakręty

Meandrami wędruje miłość
W przyjaznych spojrzeniach ogrzewa się
Szczęściem ukochanych płonie
Do życzliwości przytula się
W chłodzie niepewności drży
Przed nienawiścią ucieka
Wyrządzoną krzywdą płacze
Prywatność chroni milczeniem
Czasami uchyla rąbka tajemnicy
Wierszami
Zakręcona miłość

stygnie. Teraz to już nie płomień, który ogarniał 
ich i ogrzewał swoim ciepłem innych, ale przy-
jaźń, przywiązanie, lojalność, opieka wzajemna. 
Długie wieczory spędzane razem w domu, gdy 
wsparci na swoich ramionach wspominają mi-
nione lata, chwile radosne, miłe, a nieraz trudne 
i smutne, ale zawsze razem, z wiarą i nadzieją, 
że  tak będzie do końca, kiedy Najwyższy po-
wie, że nadszedł czas zamknąć zmęczone po-
wieki.

fot. EwA KwAśNIEwICZ

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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Maria Orlicka

Mój Zaborów
Cz. II 

Na wiosnę  1940  roku wyprowadziliśmy 
się od Ciotki Majczyny i zamieszkaliśmy 

w szkole, w mieszkaniu dla kierownika szkoły.
Szkoła to długi, parterowy budynek, dość już 

stary, bo zbudowany w 1878 roku. Były w nim 
dwie klasy, niewykończone pomieszczenie o bli-
żej nieznanym przeznaczeniu, w którym przez 
pewien  czas  trzymałam króliki  i mieszkanie 
kierownika, składające się z dwóch pokoi, kuch-
ni i dużej sieni. Wyjście z tego mieszkania było 
od podwórka, natomiast  do  szkoły wchodziło 
się od frontu.

Mój ojciec jako kierownik szkoły miał dwie 
nauczycielki do pomocy: panią Marię Kaczmar-
ską i Włodzimierę Kubiarczykównę. Pierwsza 
mieszkała w domu  rodzinnym w Zaborowie. 
Uczyła  nas  języka  polskiego. Mimo  zakazu 
przemyciła  nam dużo  zakazanych  utworów, 
m.in. wiele tekstów Adama Mickiewicza. Była 
ostra, energiczna, opiekowała się naszą klasą. 
Pani Kubiarczykówna była wysiedlona  z Po-
znania. Mieszkała w drugim domu od kościoła, 
u Mądrzyków, wraz z siostrą Michaliną, także 
nauczycielką. Uczyła mnie i chyba jeszcze kogoś 
prywatnie w rozszerzonym zakresie literatury 
polskiej,  historii  i geografii,  a także dała mi 
dość solidne podstawy języka francuskiego.

Okna  zajmowanego  przez  nią  pokoju wy-
chodziły na południe, więc kiedy zapoznałam 
się z mapą, miałam Morze Bałtyckie od strony 
okien. Do  dziś  nie mogę  sobie wyobrazić,  że 
morze to nie jest na południu.

Panie Kubiarczykówne miały rodzinę w Po-
znaniu, o którą bardzo się niepokoiły, zwłaszcza 
o jedynego w licznym rodzeństwie brata – Zdzi-
sława.

W szkole były dwie klasy, a jedna w Domu 
Ludowym. Czasami, kiedy w budynkach pub-
licznych kwaterowało wojsko niemieckie, lekcje 
bywały zawieszane. Mimo tego nauka odbywała 
się  dość  regularnie,  chociaż w myśl  założeń 
okupanta, w bardzo  ograniczonym  zakresie. 
Ponieważ  nie  pozwolono  korzystać  z przed-
wojennych  podręczników,  do  nauki  czytania 
i różnych  ćwiczeń  z języka polskiego  służylo 
wychodzące  dość  nieregularnie  czasopismo 
„Ster”, z którego korzystały klasy od II do VI. 
Tylko pierwsze klasy pozostały przy przedwo-
jennym elementarzu.

„Ster” zawierał krótkie opowiadania, wier-
sze, łamigłówki, dowcipy. Był absolutnie pozba-
wiony jakichkolwiek treści politycznych i patrio-
tycznych, co zrozumiałe. Z biegiem czasu coraz 
więcej miejsca zajmowały opisy ziół leczniczych, 
a uczniowie wraz  z nauczycielami większość 
czasu spędzali na zbieraniu i suszeniu ziół, po-
nieważ polecono nam je odstawiać na potrzeby 
armii niemieckiej, która odczuwała brak leków. 
Jedyna korzyść z tego to niezła znajomość ziół 
i sposobów  ich  przygotowywania  do  użytku. 
W końcu każda wiedza się przydaje.

Pani Kaczmarska zabierała nas na wycieczki 
w pola,  do  lasu  i niektóre  z wiadomości  zdo-
bytych na tych wycieczkach służą mi do dziś. 
Nauczyłam się też sama obserwować przyrodę. 
Pamiętam, jaka dumna byłam, gdy podpatrzy-
łam, że kury przed deszczem nie „iskają się”, 
jak mówiono, lecz tłuszczem z gruczołu łojowe-
go namaszczają pióra. Jak mrówki zbierają do 
mrowiska  oleiste  nasiona fiołków,  jak  poluje 
jeż, jak kawka, nawet oswojona, psoci ludziom 
i zwierzętom, jakby miała rozum.

W naszej szkole dzieci niewiele miały rozry-
wek. Dzieci wiejskie od wczesnego dzieciństwa 
pracowały w polu, w obejściu, przy inwentarzu. 
A my, dzieci wysiedlonych, pętaliśmy się trochę 
bez sensu. Oczywiście uczestniczyliśmy w tym, 
co robili nasi rodzice w ogrodzie czy w miesz-
kaniu, chodziliśmy do  lasu na  jagody, grzyby 
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szyszki. Las  zaborowski  karmił  nas  i ogrze-
wał. Szyszki były podstawowym opałem zimą 
i latem. Czasami ktoś z gospodarzy przywiózł 
nam furkę chrustu uzbieranego w lesie. Gajo-
wy przymykał oczy, gdy w takiej furce wśród 
chrustu znalazł się czasami grubszy pieniek.

Dzieci  wiejskie  pozwalały  nam  ze  sobą 
paść krowy. Ileż wtedy baśni, bajek, opowieści 
o duchach,  zjawach wymienialiśmy  ze  sobą. 
Dziewczynki uczyły mnie wyplatać  z sitowia 
lub słomy pierścionki, paski, krzesełka.

Szczególnie  godną  pamięci  postacią  był 
ksiądz Michał Dąbrowski, proboszcz Zaborowa. 
Szanowany i kochany, życzliwy ludziom, oddany 
swojej parafi i. Pomagał wysiedlonym, pomagał 
zagrożonym  aresztowaniem.  Słyszałam,  że 
ukrywał Żydów, ale nie wiem na pewno.

Szkoła znajdowała się naprzeciwko kościoła. 
Pewnego razu, w Wielką Sobotę, miało się od-
być święcenie potraw. Mamusia przygotowała 
mi koszyczek, lecz zanim się wybrałam, świę-
cenie  się  skończyło. Uderzyłam w ryk,  który 
usłyszał ksiądz Dąbrowski, wracający właśnie 
na plebanię. Wszedł do mieszkania i zapytał, 
co się tu dzieje. Gdy się dowiedział, wziął mnie 
za  rękę  i powiedział:  „Chodź, Marysiu,  ja  ci 

poświęcę”. Zaprowadził mnie do kościoła i po-
święcił mój koszyczek.

W sadzie miał sporo owoców. Kiedyś zgar-
nął mnie z drogi i poprosił, bym mu narwała 
czereśni.  Łażenie  po  drzewach  było moim 
ulubionym zajęciem,  toteż wejście na drzewo 
czereśniowe nie sprawiło mi żadnych trudności. 
Zrywałam owoce, a on powtarzał: „Jedz, jedz”, 
a czasami podstawiał swój słomkowy kapelusz 
i mówił: „Rzuć mi kilka”.

Lubiłam bardzo księdza Dąbrowskiego, ale 
bywałam też chyba powodem jego zmartwienia. 
Do spółki z synami organisty – Edkiem z naszej 
klasy i młodszym Władkiem – wdrapywaliśmy 
się na jedną z lip okalających kościół. Stamtąd 
można było obserwować, co się dzieje na drodze 
i w okolicznych domach. Ksiądz przepędzał nas 
z drzew;  chyba bardziej mu  chodziło  o nasze 
bezpieczeństwo, niż o powagę świętego miejsca. 
Byliśmy tez przyczyną jego niepokoju, kiedy za 
przyzwoleniem kościelnego  pomagaliśmy mu 
uruchamiać dzwony w drewnianej dzwonnicy, 
znajdującej się obok kościoła. Największą ucie-
chą było huśtanie się na sznurach od dzwonów. 
Nie  było  to  zbyt  bezpieczne  i biedny  ksiądz 

fot. BARBARA KoNARSKA
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Dąbrowski umierał ze strachu, kiedy nas przy-
łapywał na tej zabawie.

Ksiądz Michał Dąbrowski  był w wielkiej 
przyjaźni z moimi rodzicami. Bywał u nas i mój 
ojciec odwiedzał go na plebanii. Kiedyś po mszy 
zatrzymał rodziców i pokazał im, przechowywa-
ne z obawy przed Niemcami w jakimś ukrytym 
schowku,  piękne,  zabytkowe  szaty  i sprzęt 
kościelny. Były  tam ornaty z pasów słuckich, 
była kapa haftowana zlotem i zdobina perłami, 
ważąca podobno 14 kilogramów. Była też zro-
biona prawdziwego złota gotycka monstrancja. 
Tę ksiądz wyciągnął z ukrycia, kiedy odprawiał 

dziękczynną mszę po ucieczce Niemców, więc ja 
też ją widziałam.

Kościół  zaborowski  stary, wówczas  drew-
niany  („W Zaborowiu kościółecek  zbudowany 
z descułecek”), był miejscem szczególnie waż-
nym  zarówno w życiu miejscowej  ludności, 
jak i nas, wysiedlonych. W niedziele na dwóch 
mszach  i nieszporach  zbierali  się  parafi anie 
i wysiedleni.  „Inteligencja’  przeważnie wcho-
dziła  przez  zakrystię, miejsca  bliżej  balasek 
zajmowali  znaczniejsi  gospodarze  i w ogóle 
mężczyźni. W kruchcie, czyli „babińcu” chętnie 
zasiadały staruszki. Dzieciaki stały z samego 

przodu  i rzadko  które  od-
ważyło się zasiąść w ławce. 
Nabożeństwa trwały długo, 
a w niedziele  i święta  były 
szczególnie  uroczyste. Naj-
bardziej  lubiłam  nieszpo-
ry,  zwłaszcza  gdy  potężny 
chór męskich głosów śpiewał 
„Magnifi cat”.

Pasterka,  ze względu na 
obowiązującą w czasie  oku-
pacji  godzinę policyjną,  od-
bywała  się w wieczór wigi-
lijny. Piękna była rezurekcja. 
Wiosna,  bicie dzwonów, pę-
kające pąki na otaczających 
kościół  lipach  i kasztanow-
cach. Jednak zapytana przez 
moją mamę  Janka Magie-
rowa,  dlaczego nie  była na 
rezurekcji,  odpowiedziała: 
„ksiądz  zaśpiewał Wesoły 
nam dzień dziś nastał, a tu 
ani wesoły, ani nam, ani dziś, 
ani nie nastał”.

Ale  wreszcie  „nastał” 
i wkrótce  po Wielkanocy 
1945 roku wysiedleni zaczęli 
opuszczac Zaborów, by wró-
cić do swoich domów. 

fot. EwA KwAśNIEwICZ

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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Minęła połowa marca 1946  roku. Mama 
przyniosła wiadomość z Polskiego Komi-

tetu Repatriacyjnego, że nasz transport do Pol-
ski może odejść jeszcze w tym miesiącu. A więc 
każdy  dzień może  być  odtąd  tym  ostatnim. 
Trzeba wszystko pożegnać. Trzeba się spieszyć.

***
Nie zaniedbałem niczego. Wszystko musia-

łem jeszcze raz zobaczyć i utrwalić w pamięci. 
Jaka  szkoda,  że  zamiłowanie  do  fotografii 
przyszło  do mnie w dwadzieścia  lat  później. 
Od dziecka mam sentyment do miejsc w jakiś 
sposób związanych z moim życiem. Żegnałem 
ich już wiele, wcześniej i potem, ale pożegnanie 
z miastem rodzinnym było najboleśniejsze. Bo 
miasto rodzinne, jak matkę, można mieć tylko 
jedno. Żadne miejsce na ziemi nie może go za-
stąpić. Jest jedno jedyne. Choćby dalekie cza-
sem, w jakim się je opuściło, odległe o tysiące 
kilometrów – zawsze jest drogie i bliskie. Czy 
można nie kochać Matki?

***
Więc  to  już  dzisiaj… Wszystko  mamy 

spakowane. Nowy  gospodarz  naszego  domu, 
ukraiński  chłop,  za  dom, meble  i całą masę 
pozostawionego,  przez  całe  życie  zbieranego 
sprzętu, wspaniałomyślnie zgodził się odwieźć 
nas na stację. 

Wszystko jest już na wozie. Za przykładem 
babki przysiadamy na chwilę przed wyjściem 
z domu. Trwa to dłużej, niż nakazuje obyczaj, 
ale i tak jest zwykłą ironią losu. Cóż nam może 
pomóc to zadośćuczynienie tradycji? Nigdy tu 
nie wrócimy. Człowiek jednak czepia się każde-
go promyczka nadziei, nawet jeśli nie wierzy, że 
ma to jakiś sens. Zwykła asekuracja.

Zbigniew Rajche

POŻEGNANIA
fragment książki „Na Nowej Ziemi”
(skróty pochodzą od redakcji) 

Wóz toczy się wolno. Może za wolno. Ostatnie 
spojrzenie na kremowe ściany domu, w którym 
przeżyło się kawałek życia. Wszystkie wojenne, 
burzliwe i makabryczne lata. Dziwne, ale w tej 
chwili  nie  odczuwam  już wzruszenia,  jakie 
towarzyszyło mi  przez  ostatnie  dni.  Jestem 
przeraźliwie wprost pusty. Nie czuję nic. Tylko 
patrzę, patrzę na trzeźwo z dokładnością zim-
nego  szkła  obiektywu,  który musi  utrwalić, 
zapamiętać wszystkie obrazy. Musi wryć w sie-
bie,  stać  się  kamienna matrycą,  aby później 
odtwarzać je po wielekroć. 

Zmierzch już zapada, kiedy wjeżdżamy na 
zatłoczoną wozami rampę kolejową. Na torach 
stoi  długi wąż  czerwonych wagonów  towaro-
wych. To one powiozą nas w nieznaną dal, do 
obcego, nieznanego świata, do początku jakiejś 
nowej drogi, do jakiegoś celu, którego zarysów 
nie potrafi ę sobie jeszcze nawet wyobrazić. Te 
czerwone wozy Drzymały powiozą nas, którym 
zabrano  spod nóg  ojczystą  ziemię,  do krainy, 
której k a z a n o być nam drugą ojczyzną. Jak 
przyjmiemy to przymusowe macierzyństwo?

***
Nazajutrz, 21 marca, dzień wstał ciepły i sło-

neczny. Prawdziwy pierwszy dzień wiosny. Czy 
nie było dziwnym zbiegiem okoliczności, że to 
NOWE rozpoczynało się właśnie w tym dniu?

Wczesnym rankiem nasz transport przeto-
czono przed budynek pięknego,  stanisławow-
skiego dworca. Przy wagonach gromadzą  się 
grupki odprowadzających. Są ci, którzy wkrótce 
też odjadą, ale są też znajomi Ukraińcy, którzy 
tu zostaną. Teraz oni są u siebie… Nas nikt nie 
odprowadza.

Słońce unosi  się  coraz wyżej. Coś zaczyna 
się dziać. Ludzie na peronie ożywili się, a re-
patrianci,  którzy wyszli  z wagonów, wracają 
z wyraźnym ociąganiem. Parowóz nagle prze-
raźliwie gwiżdże – tak jakoś przeciągle, żałoś-
nie i chyba dłużej, niż wymagają tego przepisy 
kolejowe. Od przodu przetacza się fala łoskotu 
zderzających  się  wagonów  i pociąg  rusza. 
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Wolno, wolno, potem – jakby po namyśle – co-
raz szybciej, szybciej, szybciej. Koła dygocą na 
rozjazdach,  srebrne nitki  szyn  rozbiegają  się 
w różne strony, aż zostaje tylko jedna para. 

Przy małym okienku, obok mnie, stoi Mama. 
Patrzy przed siebie oczyma, które zasnuła mgieł-
ka łez. Nagle mówi jakby do siebie, ale głośno:

– Patrzcie! Stanisławów!

***
Zobaczyłem wtedy taki Stanisławów, jakiego 

nigdy nie widziałem. W dali majaczyły ciemne 
ściany wzgórz za Carynką i Wołoczyńcem. Nad 
miastem unosiła  się  lekka mgiełka,  co  spra-
wiało, że i miasto zdawało się wzlatywać nad 
rozległą doliną. Brak zieleni  sprawił,  że było 
je widać  tak wyraźnie. W nasyconej  słońcem 
poświacie lśniły wieże kościołów i cerkwi, mie-
niły się dachy domów. Nad cienkimi kreskami 
kominów fabrycznych unosiły się smużki i wa-
chlarze dymów. Miasto było piękne! Uroczyste 
i nawet wyniosłe. 

W tej chwili, chyba po raz pierwszy z prze-
raźliwą wprost jasnością zrozumiałem, że na za-
wsze pożegnałem swój dom, swoją ulicę, „swój” 
cmentarz. Przepiękną kolegiatę, cicho pluszczą-
cą młynówkę i wesołą Bystrzycę. Rynek, ulice 
i stary mur  fortecznych  o kamieniach  ośliz-
głych patyną wieków. W tym mieście doznałem 
wszystkich uczuć, jakie rodzą się w człowieku, 
kiedy  z dziecka  przeobraża  się w dorosłego. 
Wszystko  to  działo  się w tym mieście,  które 
ginęło teraz w oddali, rozpływało się w oparach 
mgieł, do którego będę mógł powrócić już tylko 
w snach  i wspomnieniach.  Stanisławów, wi-
dziany tamtego ranka pierwszego dnia wiosny 
1946 roku z okien pędzącego pociągu, pozostał 

w mojej  pamięci  trwałym,  niezniszczalnym 
obrazem. Jak wieczna fotografia nagrobkowa. 
Nie  zapomniałem nawet  kształtu malutkiej, 
białej chmurki, która wynurzyła się od zachodu, 
podążając w samotną wędrówkę. Zapamiętałem 
barwę nieba i dotyk wiatru, obejmującego chłod-
nymi powiewami moją rozpłomienioną i chyba 
mokrą od łez twarz. 

***
Pociąg  nie  zatrzymywał  się  na  żadnych 

stacjach. Pędził na zachód. Późnym wieczorem 
następnego dnia dotarliśmy do Sambora. Na 
sąsiednim torze, na wprost naszego, stał długi 
rząd pustych wagonów. Niby  takich  samych, 
a jednak innych. Na deskach wagonów wymalo-
wano małe, stylizowane orzełki. To były polskie 
wagony! Ten widok doprowadził  ludzi  do  łez. 
Może w przyszłości młodym ludziom wydadzą 
się dziwaczne nasze ówczesne wzruszenia, ale 
my tak bardzo spragnieni byliśmy Polski.

Przeładowaliśmy się i po węższych już torach 
ruszyliśmy w dalszą drogę. Każdy, gdzie mógł, 
układał  się do  snu.  Ja  swoje  leże miałem na 
małej skrzyni pod oknem. Przenikliwe zimno 
długo nie pozwalało zasnąć. Wydawało mi się, 
że  ściany wagonu  rozstąpiły  się  i sam pędzę 
w mroczną przestrzeń bez nazwy  i kształtu. 
Przez zanurzony w półśnie umysł przesuwały 
się jakieś obrazy. Wszystkie zawiązane z tym, co 
zostało TAM. Żadnej nowej myśli. Wyobraźnia 
nie potrafiła sklecić kształtów tego, co będzie. 
Czułem się pośrodku – między „było” a „będzie” 
był punkt nicości. Nazywają to końcem i począt-
kiem jakiegoś etapu życia, ale nie każdy potrafi 
swoje ziemskie trwanie podzielić na takie roz-
działy, oddzielone od siebie chwilami zerowymi. 

Chwila zerowa… Najtrafniejsze określenie. 
Dla mnie była ona tym mgnieniem czasu, kiedy 
pociąg zatrzymał się na jakiejś stacji. Wyjrza-
łem przez okienko i w słabym świetle stacyjnej 
żarówki, wysilając wzrok  aż  do  bólu, wolno 
odczytałem na białej tablicy czarny, p o l s k i 
napis: SANOK.

fot. BEAtA wołyNIEC
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Drzwi w wagonach zostały zamknięte i po-
ciąg ruszył. Koła z głośnym stukiem obra-

cały się coraz szybciej i szybciej, pociąg nabierał 
rozpędu, by za chwilę z pełną szybkością ruszyć 
do przodu, uwożąc nas w nieznane.

Staliśmy cicho na środku wagonu, nikt nie 
odezwał się ani słowem. Czekaliśmy na tę chwi-
lę tyle lat, a teraz sytuacja jakby nas zaskoczy-
ła. Równomierny stukot kół o szyny, brak słoń-
ca, które zniknęło za zamkniętymi drzwiami, 
podziałały na wszystkich przygnębiająco. Potę-
gował to uczucie panujący w wagonie półmrok, 
ponieważ tylko okno przy naszym posłaniu było 
otwarte. Oczy wszystkich mimo woli skierowały 
się na to okno. Na posłaniu siedziała Bibi, nasz 
mały piesek, przednimi łapkami oparta o fra-
mugę i z ciekawością obserwowała, co dzieje się 
na zewnątrz. Widząc to wszyscy równocześnie 
skoczyli na swoje posłania. Szybko otwierano 
okna,  by wpuścić więcej  światła,  rozproszyć 
mrok, który działał tak przygnębiająco i móc – 
za przykładem Bibi – patrzeć przez okno.

Miasto  zniknęło  i obserwowaliśmy mijane 
domy, pola, lasy. Nikt nic nie mówił. Jechaliśmy 
przed siebie, ale byliśmy jakby martwi, pozba-
wieni wszelkich uczuć.  Zawieszeni w pustce 
i otoczeni wszechogarniającą ciszą. W tej ciszy 
można było nie tyle usłyszeć, ile wyczuć przy-
spieszone oddechy i bijące serca. Cisza zalegała 
w całym wagonie, cisza wychylała się z każdego 
zagłębienia, cisza przygniatała swoim ciężarem 
nie do wytrzymania. Nie wiem,  jak długo  to 
trwało.

W pewnym momencie  z któregoś  posłania 
odezwał się spokojny, kobiecy głos: 

– Dzisiaj jest święto Zesłania Ducha Świę-
tego. Módlmy się, aby Duch Święty i wszyscy 
święci otoczyli nas opieką w czasie tej podróży 
i pomogli nam na nowej, nieznanej drodze życia.

Kobieta wyjęła  różaniec  i rozpoczęła  jego 
odmawianie. Wszyscy  obecni włączyli  się  do 
modlitwy  różańcowej,  odmawiając  na  końcu 
„Pod Twoją  obronę”. Następnie wspólnie  od-
mówiliśmy Litanię  loretańską  i na zakończe-
nie zaśpiewaliśmy „Kto się opiekę odda Panu 
swemu”. Gdy umilkły  ostatnie  słowa  pieśni, 
wszyscy uważnie spojrzeli na siebie i uśmiech-
nęli  się  –  odprężeni,  spokojni,  pełni  nadziei 
na  lepsze  jutro. Spokój zagościł w dotychczas 
strwożonych sercach.

Ktoś  ze  śmiechem  zauważył,  że  jest  pora 
obiadowa  i należy pomyśleć poważnie  o ciele. 
Mama powiedziała,  że ma ugotowaną kaszę 
gryczaną, której wystarczy dla wszystkich, ktoś 
wyciągnął słoninę – podsmażono ją i obiad był 
gotowy. Nie wiadomo kto na  szafce  postawił 
butelkę wina jabłkowego, a niewidzialne duszki 
dostarczyły drożdżowy placek, upieczony przez 
kogoś  jeszcze w domu. W wagonie zapanował 
wesoły,  świąteczny  nastrój,  który  trwał  do 
wieczora. Potem, przy świecy, zaparzono lipową 
herbatę, którą zakończono ten pełen wzruszeń, 
niepokojów  i radości  pierwszy dzień podróży. 
Był 20 maja 1945 roku.

Teresa Gładysz

PIERWsZY DZIEń PODRóŻY  
Z KREsóW DO POLsKI

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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Z pamiętnika – 2006 r.

StycZeń
Następny rok przed nami. Zapowiada się pełen 
wrażeń i wydarzeń, mam nadzieję, że wszyst-
kie będą dobre. W ubiegłym roku, w czerwcu, 
w czasie  pobytu w Kołobrzegu,  przygodnie 
poznana  kobieta,  entuzjastka  numerologii, 
przepowiedziała mi śmierć taty, chociaż wtedy 
jeszcze  tego nie wiedziałam. Powiedziała,  że 
czeka mnie jakieś ostateczne rozstanie z kimś 
bliskim, pomyślałam, z niepokojem, że dotyczy 
to Włodka i mnie. Rozwód, albo śmierć, a czas 
pokazał, ze chodziło o tatę, to jego śmierć jest 
tym ostatecznym rozstaniem.

Dzisiaj moje urodziny, niestety już pięćdzie-
siąte  dziewiąte.  To  tak  dużo  i jednocześnie 
tak krótko, życie  tak szybko mija  i ciągle mi 
go  za mało. Staram się  czerpać  z niego  cały-
mi garściami, tym bardziej, że ogólnie jestem 
w dobrej formie. Ciągle mi się chce poznawać 
ludzi, zwiedzać, tańczyć, przeżywać wzrusze-
nia, rozmawiać, śmiać się i tańczyć.

W sobotę po południu, w Chorzowie wyda-
rzyło  się wielkie  nieszczęście.  Pod  naporem 
śniegu zawalił się dach hali Międzynarodowych 
Targów Katowickich, gdzie trwała międzynaro-
dowa wystawa gołębi. Gołębiarstwo to bardzo 
popularne na Śląsku hobby, zginęły 67 osoby. 
W obliczu  takiego nieszczęścia nabieram dy-
stansu do własnego życia, jego problemów, ro-
dzinnych nieszczęść, katastrof i chorób. Uświa-
damiam  sobie,  że  naszą  rodzinę  i przyjaciół 
omijają tragedię, najbliżsi umierają po długim 
życiu  śmiercią naturalną. Nie ma okropnych 
nieuleczalnych  chorób ani kalectwa. Piszę  to 
i aż się boję, żeby nie zapeszyć. Mam nadzieję, 
ze będzie tak dalej, że wnuczęta będą nam rosły 
zdrowo, mądrze i pięknie. Tak jak do tej pory.

Luty
Znów piątek. Weekend będzie nietypowy, bo ju-
tro pracuję i to niestety od ósmej. Coraz bardziej 
przykręcają nam śrubę, wymagają coraz więcej, 
a pieniędzy  ciągle  tyle  samo. Dlatego bardzo 
się  cieszę perspektywą  emerytury. Myślę,  że 
już nie zmienię zdania. W dalszym ciągu lubię 
moją pracę,  ale  już  coraz bardziej niechętnie 
do  niej  chodzę. Trudno  rano wstaję,  chociaż 
budzę się dość wcześnie, ale tak bardzo lubię 
się rano wylegiwać, pić kawę w łóżku i czytać. 
Miałabym czas na fotografowanie, UTW, wnuki 
i przyjaciół. Mam jeszcze dużo sił i dużo chęci 
i chcę  to wykorzystać  z korzyścią  dla  siebie  
i innych.

Marzec
Nareszcie wiosna! Padało w sobotę i w niedzie-
lę,  i deszcz zmył prawie cały śnieg. Ta „biała 
depresja” leżała od grudnia, przez całą zimę; co 
trochę stopniało, to natychmiast napadało jesz-
cze więcej. Leży jeszcze trochę śniegu w lesie, 
ale generalnie już go nie ma. Na rondach i na 
pasach zieleni między jezdniami kwitną kroku-
sy. Na moich muzealnych rabatkach wschodzą 
tulipany, żonkile i inne wiosenne kwiaty.

Moje wnuki pięknie i zdrowo rosną. Z We-
ronisi, chociaż ma dopiero dziewięć lat pomału 
robi się panienka. Coraz więcej czasu spędza 
przed  lustrem,  zmienił  jej  się  gust, wyrosła 
z różowego koloru i stylu lalki Barbie, no i prze-
stała  jeść lizaki! Na szczęście rośnie Ewunia 
i Juliś. Ewunia to tornado, wszędzie jej pełno, 
jest bardzo wścibska i niegrzeczna. Wszystko, 
co jest w zasięgu jej małych rączek, jest w nie-
bezpieczeństwie.  Juliś  to  znowu  uosobienie 
spokoju  i radości,  z wiecznym uśmiechem na 
pucołowatej buzi. Uwielbia samochody i nasze 
rodzinne psy, Parysa i Kirysa. Wnuki to moja 
wielka radość, patrzę jak rosną, jak rozwijają 
się fizycznie, emocjonalnie i psychicznie. Wiem, 
że jest w tym i mój, nasz udział.
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KWIecIeń
Wczoraj byliśmy na koncercie w Filharmonii. 
Nasza  orkiestra  pod  kierunkiem  pani  Ewy 
Michnik wykonała koncert muzyki  operowej 
włoskiej i polskiej z udziałem dwojga solistów – 
młodej,  ślicznej  i utalentowanej  sopranistki 
z Wrocławia i brzydkiego, wielkiego i też super 
śpiewającego barytona z Poznania. Ten wieczór 
z muzyką był piękny!

Słońce świeci, ale jest zimno, pąki stulone, 
listki nie chcą się rozwijać, tulipany i żonkile 
ledwo wylazły z ziemi. 

Za parę dni święta, a ja tak naprawdę my-
ślami jestem już w sanatorium w Kołobrzegu. 
Wędruję plażą, tańczę, przynajmniej robię to 
w marzeniach,  bo w realu  pewnie  nie  będę 
miała z kim. Najbardziej jestem ciekawa, z kim 
będę mieszkała, oby mi  tylko nie przydzielili 
jakiejś starej dewotki!

„Dobry słuchacz ma w życiu więcej przyjaciół 
niż dobry mówca”. Niestety, znowu nie wiem, 
kto to powiedział.

Jestem od wczoraj w Kołobrzegu w „Mesko”. 
Mieszkam w pokoju dwuosobowym z Bożeną 
z Krakowa. Na  szczęście moje  obawy  przed 
starą  dewotką  okazały  się  bezpodstawne. 
Bożenka  jest miła, wesoła  i rozrywkowa, ma 
tylko jedną wadę – chrapie. Dzięki stoperom, 
którymi zatykam uszy, spałam dobrze. Pogoda 
słoneczna, morze piękne, warunki sanatoryjne 
super! Będzie dobrze.

MaJ
Bożenka nie jest taka jak myślałam. Po paru 
dniach okazało się, że przyjechała tu głównie 
po przygodę seksualną. To chodzenie ze mną 
na tańce służyło do znalezienia odpowiedniego 
partnera i to głównie nie do tańca. Jak szukała, 
to byłam jej koleżanką do spacerów, tańców itp. 
Jak  znalazła,  a z tym w sanatorium nie ma 
problemów, to zostałam sama. Jeszcze na do-
miar złego się przeziębiłam, nad morzem zdarza 
mi się to dość często. Gardło mam zawalone, 

kaszlę i mam okropny katar. Mam nadzieję, że 
za parę dni mi przejdzie.

Piszę  nad morzem,  słonecznie,  ale  jak  to 
w Kołobrzegu, wietrznie.  Jestem  już  prawie 
zdrowa. Coraz bardziej  czuję się  tu samotna, 
Bożena  lata,  albo  leży  ze  swoim panem, a ja 
wszędzie  chodzę  sama. Wszystkie  kobiety 
mają towarzystwo męskie albo damskie, tylko 
ja  trafi łam na gigantyczną  i cwaną  egoistkę, 
która  teraz ma mnie w nosie. Nauczyłam się 
tu jednego: są kobiety, które zrobią wszystko, 
żeby zdobyć faceta. Do tańców, do spacerów i do 
łóżka. Nie  przebierają w środkach,  obniżają 
poprzeczkę i idą z tym, który się na to godzi, 
a godzi się każdy. Dlatego jestem sama. Wiele 
razy już byłam w sanatorium, ale dopiero teraz 
spotkałam taką kobietę!

Już w domu. Parę dni temu byłam we Wroc-
ławiu na spotkaniu mojego studenckiego roczni-
ka. Było bardzo miło i serdecznie, nie wszystkie 
się poznałyśmy, niektóre bardzo się zmieniły, 
a niektóre wyglądają tak samo, tylko oczywiście 
wszystkie się postarzałyśmy. W końcu od skoń-
czenia studiów minęło  już  trzydzieści  siedem 
lat! Ciepło wspominałyśmy nasze  studenckie 
czasy, które okazały się cennym kapitałem na 
całe życie. Wróciłam do domu naładowana po-
zytywną energią moich koleżanek i z poczuciem 
dobrze przeżytego życia.

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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czerWiec
17  czerwca, w sobotę,  o godz.  15.40  odbył  się 
ślub naszej Martusi z Arkiem, jej długoletnim 
partnerem i ojcem Ewuni. Martusia na ten ślub 
czekała bardzo długo i z ogromnym utęsknie-
niem, ale spełniły się jej wszystkie oczekiwania. 
Ślub i wesele wypadły na piątkę!

„Sta rość nie chro ni przed miłością. Ale mi-
łość cza sem pot ra fi nas ochro nić przed staroś-
cią” – Jeanne Moreau, aktorka.

Lipiec
Wakacje! Od  paru  dni  jesteśmy w Karkono-
szach, a konkretnie w Sosnówce, z przyjaciół-
mi  i z Weronisią. Najbardziej  kocham Tatry, 
a zaraz  potem Karkonosze.  Do  nich mamy 
bliżej i nie są tak wysokie, jak Tatry, szlaki są 
łatwiejsze i krótsze, i Włodek łatwiej je znosi. 
Weronisia  to  już  prawdziwa  turystka  górska 
i na szlaku jest bardzo dzielna.

Dzisiaj  nareszcie  zmyłam plamę na moim 
„turystycznym” honorze. Weszłam na Śnieżkę! 
Oczywiście nie  sama, w towarzystwie naszej 
turystycznej  grupy. Było  słonecznie,  ale wiał 
silny wiatr, a widoki na całe Karkonosze cudne! 
Po zejściu ze szczytu poszliśmy czeską stroną 
gór do schroniska Luční bouda, przez piękne 
karkonoskie uroczyska,  z ciekawą  roślinnoś-
cią. Przed nami jeszcze parę wycieczek. Do tej 
pory lepiej znałam góry w okolicach Szklarskiej 

Poręby, a teraz – dzięki Danusi, która okolice 
Karpacza zna doskonale – poznaję szlaki w tej 
części Karkonoszy. 

Już w domu z radością wspominam wędrów-
kę z Małej Kopy przez „Samotnię” do Karpacza, 
zwiedzanie Świątyni Wang, Muzeum Zabawek 
i wyprawę do Czeskiego Raju. To był następny 
super urlop, oczywiście górski.

Zaczęliśmy umierać. 12 czerwca umarł mąż 
mojej  studenckiej  przyjaciółki, miał  dopiero 
61  lat. Od  lat  chorował  na  raka,  ale  umarł 
na  zapalenie płuc. Osłabiony  chorobą  system 
immunologiczny nie poradził  sobie z chorobą. 
To wśród moich  bliskich  przyjaciół  pierwsza 
śmierć. Oni  byli  świetnym,  kochającym  się, 
oddanym i wiernym małżeństwem. Rozumiem 
jej cierpienie i osamotnienie.

SIerPIeń
I znów nowy miesiąc  przed nami. Czas  leci, 
jak oszalały i moja emerytura coraz bliżej. Nie 
myślę o niej w kategorii starości, raczej to nowy 
etap życia związany z wypoczynkiem, rozwojem 
osobowości mam też nadzieję na więcej czasu 
dla wnuków, które uwielbiam, ale niestety  je 
zaniedbuję. Niektórzy moi  znajomi  i znajome 
uważają, że powinnam je, będąc na emeryturze, 
wychowywać. Nie ze mną takie numery, będę 
im poświęcać więcej czasu niż do tej pory, ale 
nie cały.

Nie rozumiem dlaczego dla niektórych ludzi 
kobieta na emeryturze to babcia, wychowująca 
swoje wnuki i nic więcej. Prawie wszystkie moje 
koleżanki emerytki prowadzą bardzo aktywne 
życie. Chodzą na  zajęcia do UTW,  jeżdżą na 
wycieczki  krajowe  i zagraniczne,  chodzą  do 
teatru i na koncerty, i prowadzą ożywione życie 
towarzyskie.

Z trudem  rano wstaję,  z niechęcia myślę 
o pracy, a jeszcze dwa lata temu byłam pełna 
zapału  i entuzjazmu. Planowałam pracować 
do 2009 r., ale teraz jestem już tak zmęczona 
i tak pragnę  luzu,  że nie  chcę  czekać prawie 

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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trzy lata. W styczniu 2007 roku kończę 60 lat 
i idę na zawsze do domu!

WrZeSIeń
Pamięć  bywa  kłopotliwa,  albo  się  za  długo 
pamięta, albo zaraz zapomina. Myślę o czymś, 
co mam zrobić zaraz, przy okazji coś zanieść, 
zabrać, gdzieś zadzwonić i prawie natychmiast 
o tym zapominam, a pamięć mam pełną zupeł-
nie innych myśli i zadań.

„Człowiek żyje dla drugiego człowieka, na-
wzajem dla siebie. To podanie herbaty, troska, 
czułość,  dobra  rozmowa wypełniająca wie-
czorną ciszę, możliwość dzielenia się. Tak, to 
najważniejsze. Piękno  i dramatyzm najlepiej 
przeżywa się we dwoje” – Małgorzata Kaliciń-
ska: Dom nad rozlewiskiem.

pAŹDZIerNIK
Za pięć miesięcy  i dziesięć dni  idę na emery-
turę!

LiStOpaD
Sobotni  dyżur w Czytelni Ogólnej. Od kiedy 
pracujemy na jedną zmianę, osiem godzin, nie 
lubię tych dyżurów. W sobotę jest dużo studen-
tów zaocznych, a oni tylko kserują. Prawie nikt 
nie siedzi i nie czyta, a stos książek na biurku 
rośnie. Wyjmują  z półki,  kserują  i za  chwilę 
oddają, a ja to wszystko muszę włączyć. Zresztą 
studenci stacjonarni też coraz częściej kserują, 
a nie studiują. Do tego jeszcze to użeranie się 
z nimi, bo prawie wszyscy wchodzą z torbami, 

plecakami, zamiast zostawić je w szatni. Kosz-
mar! Cieszę  się,  że  to  już  ostatnie miesiące 
mojej pracy.

GrUDZIeń 
W tym miesiącu mamy parę imprez imienino-
wych. Gdyby nie imieniny, z niektórymi naszy-
mi przyjaciółmi  byśmy  się  zupełnie przestali 
widywać. Czas i życie tak pędzi do przodu, że 
gubimy się gdzieś po drodze, a szkoda.

To prawda, że ja już nie mam marzeń. Wiel-
ką miłość już przeżyłam, a o następnej nawet 
nie marzę. Nie marzę  też o wielkiej podróży, 
np. przez całe Stany Zjednoczone ze wschodu 
na zachód, chociaż mam zaplanowanych parę 
mniejszych po Europie. Właśnie  już nie ma-
rzę – planuję i mam nadzieję. Nadzieję, że nie 
będzie gorzej, niż  jest,  że ominą mnie  i moją 
rodzinę wielkie choroby i inne tragedie. Nasze 
wnuki będą się w dalszym ciągu zdrowo, mą-
drze i pięknie chowały, a małżeństwa naszych 
córek będą stabilne i szczęśliwe. Podobno życie 
człowieka bez marzeń jest nudne, puste i jałowe, 
ale ja nie uważam, że moje jest takie.

Usłyszałam dzisiaj w jakiejś radiowej rekla-
mie, jak matka mówi do córki „córeczko” i nagle 
się popłakałam. Od śmierci mamy najbardziej 
za tym tęsknię i tego właśnie bardzo mi braku-
je – bycia dzieckiem. Nie szkodzi, że dorosłym 
dzieckiem, z własnymi dziećmi i wnukami, ale 
ciągle dzieckiem mamy lub taty, albo – jak los 
jest łaskawy – obojga rodziców.

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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Pozostały zdjęcia 
Niedawno młody człowiek zapytał mnie, co za-
pamiętałem z pracy fotoreporterskiej. Okazało 
się, że nie jest to takie proste do opowiedzenia. 
W ciągu przeszło  20  lat,  pracując w gazecie, 
fotografowałem  tysiące  zdarzeń  i wydarzeń, 
robiłem zdjęcia dziesiątkom tysięcy ludzi i prze-
jechałem setki tysięcy kilometrów. Wszystko po 
to, żeby zrobić kolejne zdjęcie do gazety, które 
żyło tylko jeden dzień. W moim archiwum znaj-
duje się przeszło 180 tysięcy negatywów i 150 
tysięcy  zarchiwizowanych  zdjęć  cyfrowych. 
Dziennie naświetlałem 2-3 rolki filmów, które 
musiałem wywołać, a następnie zrobić z nich 
odbitki. Kiedy nastała era cyfrowej fotografii, 
wykonanych zdjęć przybyło i dziennie wykony-
wałem ich około tysiąca. Do archiwum trafiało 
kilkanaście, czasami kilkadziesiąt – dokładnie 
opisanych, przez co znalezienie poszczególnego 
ujęcia nawet  dzisiaj  nie  sprawia mi  żadnego 
kłopotu. Reszta  oczywiście  trafiała do kosza 
i nawet pamięć po nich nie pozostawała.

Robiłem zdjęcia na lądzie, pod ziemią, na wo-
dzie, pod wodą i w powietrzu. O mojej pamięci 

świadczy  ogromne  archiwum  fotografii,  do 
którego mogę wrócić, jeżeli bym tylko zechciał. 
Natomiast moja pamięć to jeden wielki śmiet-
nik, z którego nie da się niczego wyrzucić, któ-
rego nie da się wyczyścić, w którym pozostało 
wszystko. Nikt jeszcze nie skonstruował i nie 
zamontował nam funkcji „format” i to co nam 
zostaje w pamięci, mamy zawsze przy sobie. 

Może jednak, chociaż w niewielkim stopniu, 
odpowiem na to pytanie. Fotografowałem prezy-
denta USA Billa Clintona w Pradze na szczycie 
Grupy Wyszehradzkiej, na spotkaniu z prezy-
dentami Lechem Wałęsą,  Josefem Antallem 
i Vaclavem Havlem. Samego Lecha Wałęsę też 
fotografowałem. Po raz pierwszy w 1992 roku, 
w Zielonej Górze, na wiecu w amfiteatrze. Ko-
lejnych prezydentów RP również: Aleksandra 
Kwaśniewskiego podczas wizyty w Szprotawie, 
Bronisława Komorowskiego w Zielonej Górze. 

Byłem w Warszawie na realizacji programu 
telewizyjnego Jurka Owsiaka „Kręcioła”, kiedy 
to  jeszcze współpracowała  z nim Agata Mły-
narska. Fotografowałem na  planach filmów: 
„Śmierć jak kromka chleba”, „Złoto dezerterów”, 
„Ogniem  i mieczem”  i kilku mniej  znanych 
produkcji. Byłem w sztolniach Walimia, kiedy 
jeszcze tam nie można było chodzić i zwiedzać, 
a tunele były częściowo zawalone. Byłem w nie-
czynnej  kopalni uranu w Kowarach,  różnego 
rodzaju bunkrach, zamkach Dolnego Śląska – 
szukając „złota Wrocławia”, zanim ta historia 
zaczęła być rozdmuchana przez TV. 

Byłem na kilkuset festiwalach muzycznych 
wszelkiego rodzaju. Fotografowałem na legen-
darnym festiwalu Jarocin w latach 90., „Castle 
Party” w Bolkowie, „Odlotach” w Katowicach, 
„Kotana” w Warszawie, ale też obfotografowa-
łem kilkanaście edycji „Festiwalu Woodstock”. 
Niewielu  pamięta,  że  zanim powstał  „Wood-
stock”  to  były  jeszcze  festiwale w Łęknicy, 
od  których  rozpoczęła  się  ta wielka  legenda 
polskiego „Woodstocka”. Robiłem zdjęcia na ty-
siącach koncertów. Na moich zdjęciach znajdują fot. JANINA KoMoRowSKA
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się największe legendy muzyki, ale też i setki 
grup „garażowych”, o których dawno już słuch 
zaginął. Na  zdjęciach  pozostali wykonawcy 
wszelkich gatunków muzycznych: od klasycz-
nej, bluesa, rocka, trance, jazzu, grunge, hard, 
trash, pop, disco, rap… Nigdy natomiast nie by-
łem na żadnym koncercie disco polo. Pamiętam, 
jak w strugach deszczu rozpoczynał się w Pra-
dze  koncert  dla  150-tysięcznego  audytorium 
Pink Floydów. Tych niezwykłych  koncertów 
można by wyliczać bez liku. Bywałem też na 
festiwalach folkloru. Fotografowałem na próbie 
Krzysztofa Pendereckiego. Pozwolił przemiesz-
czać mi się po między muzykami.

Kilka razy fotografowałem festiwal teatrów 
ulicznych „Malta” w Poznaniu, ale też robiłem 
zdjęcia w Teatrze Wielkim w Warszawie. Obfo-
tografowałem setki przedstawień teatralnych. 
Byłem w Wolimierzu, w siedzibie Teatru Klini-
ka Lalek, w Pławnej u Dariusza Milińskiego. 

Fotografowałem  Jerzego Urbana w jego 
domu,  profesora Zbigniewa Religę, Czesława 
Niemena, Wojciecha Młynarskiego,  wielu 
aktorów,  reżyserów filmowych. Za  reżyserem 
Markiem Piwowskim biegałem po  całym Ła-
gowie, a z aktorem Krzysztofem Majchrzakiem 
spotykaliśmy się i rozmawialiśmy na pomoście 
łagowskiego jeziora. Miło było, jak po latach, po 
przedstawieniu w Teatrze Lubuskim, podszedł 
do mnie i znów zagadnął.

Byłem na Misteriach Męski Pańskiej w Kal-
warii Zebrzydowskiej, Górce Klasztornej, Kici-
nie, Łobżenicy, Gozdnicy, Bractwa Kapturowego 
w Krakowie,  oraz  na  procesji  z Jezuskiem 
Palmowym – jedyną w Europie figurą Jezusa 
na osiołku naturalnej wielkości – w Tokarni. 
Fotografowałem Żydów, Arabów,  chrześcijan 
w Ziemi  Świętej,  odwiedziłem  tam  również 
polskich franciszkanów. 

Byłem w Heidelbergu, w siedzibie Gunthera 
von Hagensa, kiedy to rozpoczynał plastynację 
słonia, kilka  razy na Loveparade w Berlinie, 
fotografowałem  zamki  bawarskie,  księstwo 

Monako,  katedrę w Kolonii,  Dni  Lubuskie 
w Szwecji, ślady po aferze lubuskich radnych 
w Danii, mecz  reprezentacji  Polski w piłce 
nożnej w Turynie. Byłem w porcie marynarki 
wojennej w Gdyni,  gdzie  robiłem  zdjęcia  na 
okręcie  podwodnym.  Poszukiwałem  śladów 
Stevena Spielberga w Krakowie i Płaszowie.

Fotografowałem  „powódź  tysiąclecia”. Dla 
mnie zaczęła się od momentu, kiedy to nie mo-
gliśmy dojechać na otwarcie zapory na Dunajcu 
w Czorsztynie. Przez półtora miesiąca,  dzień 
w dzień wyruszałem, by udokumentować tra-
gedie ludzkie i walkę z żywiołem. Zakończyłem 
sprzątaniem Wrocławia. 

To ten tak zwany wielki świat z pierwszych 
stron gazet, ale oprócz tego wielkiego był  też 
i ten mały, na  co dzień nam najbliższy. Ten, 
który  stanowi  o naszych małych  ojczyznach, 
które kochamy, za którymi tęsknimy i do któ-
rych wracamy.

Fotografowałem  i narodziny,  i  śmierć. 
Wszelkiego  rodzaju  uroczystości  kościelne 
i państwowe,  rozpoczęcia  roku  szkolnego  czy 
akademickiego, zajęcia świetlicowe, zabawy na 
podwórku,  rzemieślników,  sklepikarzy,  zwy-
kłych pracowników, robotników, właścicieli firm 
dużych i małych, prezesów, prezydentów, bur-
mistrzów, wójtów, sołtysów, artystów, muzyków, 
literatów,  lekarzy,  policjantów, wojskowych, 

fot. JANINA KoMoRowSKA
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leśników, przedszkolaków, młodzież, dorosłych, 
staruszków,  zdrowych,  chorych, wszelkiego 
rodzaju imprezy, koncerty, przedstawienia te-
atralne, kabarety – te zawodowe i amatorskie, 
otwarcia wystaw, egzaminy maturalne, zajęcia 
na uczelni  oraz w UTW, wszelkiego  rodzaju 
festyny, święta poszczególnych miast, ale i ot-
warcie granicy, strajki i blokady, zamykanie za-
kładów, zabawy, dyskoteki, targowiska, pożary, 
wypadki  samochodowe,  ćwiczenia  strażackie, 
poligony wojskowe, zawody wszelkich sportow-
ców, pochody i demonstracje, zebrania wiejskie, 
obozy harcerskie  i żeglarskie,  kolonie  letnie, 
plenery,  działkowców,  ogrodników,  rolników, 
ludzi sztuki i kultury, wesołych i smutnych. By-
łem niemal w każ-
dej  miejscowości 
województwa  lubu-
skiego. Przejeżdża-
jąc  obecnie  przez 
poszczególne wsie, 
przysiółki, miasta, 
miasteczka czy osa-
dy  jestem w stanie 
opowiedzieć więk-
szą lub mniejszą hi-
storię, którą w niej 
uwieczniłem na fo-
tografii. Były to nie-
raz zdarzenia czy uroczystości wesołe, ale też 
i smutne, te ważne, doniosłe, ale w większości 
te  zwykłe,  codzienne.  Znajdują  się  na moich 
fotografiach  ludzie  bogaci  i biedni,  bezdom-
ni, mieszkający w noclegowni,  chorzy,  nieraz 
umierający, nieraz proszący o pomoc lub tylko 
zrozumienie.  Ludzie  zwyczajni… Chociaż  to 
może ludzie są niezwykli, a zdjęcia tylko zwy-
czajne. Na zdjęciach pozostało tysiące obrazów 
zwykłego, codziennego życia.

Ale chyba najbardziej niezwykłym zdjęciem, 
jakie w ciągu tych 20 lat zrobiłem jest to, na 
którym uwieczniłem maturzystkę podczas balu 
maturalnego.  Polonez  na  200  par,  ogromna 

sala i ja fotografuję – po to, żeby jeszcze w tym 
samym dniu oddać to zdjęcie, które ma się uka-
zać następnego dnia w gazecie, do druku. Po 
zakończeniu tańca przeglądam setki fotografii 
w aparacie w celu wybrania tego jednego. Wy-
bieram – najciekawsze, najlepsze, właściwe. To, 
które zostanie wydrukowane. Pozostaje jeszcze 
odnaleźć parę tańczącą, żeby zapytać o zgodę 
na publikację, o podanie imion i nazwisk oraz 
o krótką wypowiedź do podpisu pod zdjęciem. 
Znajduję, otrzymuję informację i… podchodzi do 
mnie mama dziewczyny. Zadaje mi pytanie, czy 
może ją pamiętam? Niestety, pamięć fotografa 
jest na jego zdjęciach. Przypomina mi, że 18 lat 
wcześniej fotografowałem ją w szpitalu, na poro-

dówce z dzieckiem, 
a  tym  dzieckiem 
jest właśnie ta mło-
da   dz iewczyna. 
Można  tylko  sobie 
wyobrazić w jakim 
szoku  byłem,  kie-
dy  okazało  się,  że 
po  latach,  na  sali, 
gdzie  znajduje  się 
400 maturzystów, 
najpierw  fotogra-
fuję,  a następnie 
wybieram do druku 

zdjęcie, na jakim znajduje się właśnie ta dziew-
czyna, którą sfotografowałem 18 lat wcześniej. 
Była wówczas małym „bąblem”, który dopiero uj-
rzał świat. Wtedy zrobiłem jej pierwszą fotogra-
fię i wtedy też została opublikowana w gazecie!

Na spotkaniu z okazji 33-lecia mojej  twór-
czości, ktoś zapytał mnie, czy żałuję tych lat? 
Nie! Nie żałuję. Chociaż nieraz byłem głodny, 
przemoczony, zmarznięty, wybrudzony, spocony, 
niewyspany,  zmęczony. Co  pamiętam  z tych 
lat? Chociaż lata minęły jak chwila, a pamięć 
się  zaciera,  pozostały  zdjęcia,  które  są moim 
przenośnym dyskiem pamięci. Mogę do niego 
wrócić w każdej chwili. 

fot. JANINA KoMoRowSKA
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Teresa Gładysz

Patriotyczna uroczystość  
w Żarkach Wielkich

15 maja 2016 roku, dzień niby  taki  sam,  jak 
każdy  inny.  Dla mnie  to  dzień  szczególny. 
Właśnie 15 maja mija 71 lat jak wyjeżdżaliśmy 
z Nieświeża. W tym dniu dwie klasy żegnały 
się ze mną i odprowadzały do Horodzieja. A ja 
teraz nie pamiętam nawet  i imion koleżanek 
i kolegów, widzę  tylko  powiewające  błękitne 
chusteczki, którymi machali i słyszę melodię, 
którą śpiewali. Przez lata ten dzień mijał niepo-
strzeżenie. Zajęta byłam domem, dziećmi, pracą 
i nie wracałam do wspomnień. Gdy przyszła 
starość,  obrazy  i wspomnienia  dzieciństwa 
wracają coraz częściej i są jak żywe. 

Dlatego bardzo się ucieszyłam, gdy w czwar-
tek, na spotkaniu w Kresowym Towarzystwie 
Turystyczno-Krajoznawczym  im Orląt Lwow-
skich w Żarach,  Pan  Józef  Lenart  zapropo-
nował mi wspólny wyjazd do Żarek Wielkich 
w gminie Trzebiel na wojewódzkie uroczystości 
70. rocznicy osadnictwa wygnańców kresowych 
na  Łużycach  i Ziemi  Lubuskiej  połączone 
z 71. rocznicą zwycięstwa żołnierza polskiego 
w II wojnie  światowej w Europie,  odsłonię-
ciem  i poświęceniem pomnika Żołnierza Pol-
skiego w Żarkach Wielkich  oraz wręczeniem 
przez KTTK Sztandaru Honorowego  Szkole 
Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Żarkach 
Wielkich. Sztandar ten ufundowano ze składek 
członków Kresowego Towarzystwa Turystyczno
-Krajoznawczego w Żarach. Na czwartkowym 
spotkaniu wybrano  osoby do pocztu  sztanda-
rowego własnego  sztandaru  i do  pocztu przy 
sztandarze,  który  członkowie  Towarzystwa 
mieli wręczyć w darze szkole. 

Umówiliśmy się, że 15 maja, po niedzielnej 
mszy  św.  (w tym  roku  tego  dnia wypadało 
Święto  Zesłania Ducha Świętego)  pan  Józef 
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zabierze nas, tj. pana Jerzego Kwiatkowskiego 
z wnukiem i mnie do Żarek Wielkich. Od rana 
było zimno i padał deszcz, ale gdy przyjechali-
śmy na miejsce, pogoda się poprawiła – słońce 
wyjrzało  zza  chmur  i ustał wiatr. Poszliśmy 
szybko w kierunku małego zabytkowego koś-
ciółka  pw. M.B. Różańcowej  z XVIII wieku. 
Wielu przybyłych wysłuchało uroczystej mszy 
św. poza kościołem; nie zmieścili się w ciasnym 
wnętrzu. My,  dzięki  operatywności  naszych 
panów, weszliśmy,  a pan  Jerzy  zabrał mnie 
i wnuka na chór, gdzie jedna umundurowana 
pani natychmiast ustąpiła mi miejsca w drugiej 
ławce. Mimo to pomyślałam, że jedna msza po 
drugiej  to  trochę za dużo nawet na  tak duże 
święto. Mszę  celebrował  biskup Tadeusz Li-
tyński w intencji ojczyzny, żołnierzy polskich, 
którzy  oddali  życie dla niepodległości Polski, 
wygnańców z Kresów i społeczności szkolnej. 

W kościele udekorowanym brzózkami, sym-
bolem Zielonych Świąt, było bardzo uroczyście. 
Przy ołtarzu stały poczty sztandarowe (chyba 
ponad 20), byli wojskowi, przedstawiciele władz 
miejscowych i wojewódzkich, różni ofiarodawcy, 
młodzież szkolna i organizatorzy. Chrzcielnica 
nakryta była białym obrusem z napisem 966. 
W czasie mszy podkreślano, że teraz przypada 
1050 rocznica chrztu Polski. Biskup Lityński 
odsłonił chrzcielnicę, nalano do niej miejscowej 
wody, którą poświęcił i przeprowadził uroczyste 
odnowienie chrztu przez wszystkich obecnych 
na mszy i wszystkich parafian. Korzenie więk-
szości parafian pozostały na kresach, biskup 
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powiedział,  że  jego rodzina również pochodzi 
ze Wschodu, z Tarnopola. Nie potrafię przeka-
zać, ile uczucia zawierały słowa wypowiadane 
przez  poszczególnych księży. Przez  szacunek 
do przeszłości przebijała miłość  i tęsknota za 
pozostawionymi  kresami.  To  promieniowało 
na wszystkich obecnych. Nie pamiętam, kiedy 
w czasie mszy tyle przeżyłam, byłam szczęśli-
wa, że mogę w niej uczestniczyć i już nie uwa-
żałam, że dwie msze to za dużo na jeden dzień. 

Msza  dobiegała  końca. Ostatnie  błogosła-
wieństwo i poczty sztandarowe jeden po drugim 
oddawały cześć i opuszczały kościół. My też ze-
szliśmy z chóru, a tu powstał zator, ludzie cofali 
się od drzwi z powrotem do wnętrza. Co się stało? 
Słońce uświetniło uroczystość,  jego promienie 
przenikały przez okna i oświetlały wnętrze koś-
cioła i teraz postanowiło odpocząć. Zastąpił je 
deszcz, a właściwie ulewa. Kiedy deszcz trochę 
zelżał, panowie pobiegli do samochodu po para-
sole. Bardzo się przydały, bo deszcz chwilami nie 
padał, potem padał i tak na zmianę.

W asyście kompanii honorowej Wojska Pol-
skiego  i orkiestry  nastąpił  teraz  przemarsz 
zebranych  na  plac  pomnikowy. Uroczystość 
rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego 
przed  pomnikiem,  po  czym nastąpiło  odsło-
nięcie  i poświęcenie  pomnika Żołnierza Pol-
skiego: upamiętnia on żołnierzy pochodzących 
z Kresów Wschodnich, którzy walczyli o wolną 
i niepodległą Polskę. Jego twórcą jest prof. dr 
hab. Janusz Kucharski.  Inicjatorami ufundo-
wania pomnika byli pan Józef Tarniowy, prezes 
Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego w Żarach oraz wójt gminy Trzebiel, 
pan Marek Iwlew. Żarki Wielkie wybrano jako 

miejsce ustawienia pomnika z uwagi na dużą 
liczbę mieszkańców pochodzących z Kresów oraz 
fakt kultywowania przez nich tradycji i kultury 
kresowej. Sylwetkę żołnierza naturalnej wielko-
ści, w mundurze z lat 20. XX wieku, umieszczo-
no na czworobocznym granitowym cokole, a na 
jego trzech bokach znajdują się napisy. 

Z jednej  strony  jest wiersz Heleny Joanny 
Kamińskiej-Świątek, która z bratem przeszła 
całą gehennę Sybiru. Potem z wojskiem Ander-
sa przez Indie i Australię dostała się do Anglii, 
gdzie  została wcielona  do  RAF-u.  Obecnie 
mieszka w Kanadzie. Bratu  przysłała  swoje 
wiersze, których część wydał w tomiku w 2006 
roku. On,  podpułkownik w stanie  spoczynku 
Mieczysław Kamiński-Świątek, był w poczcie 
sztandarowym sztandaru darowanego  szkole 
przez K.T.T.K. w Żarach. 

Ziemio Ojczysta, czym ja zawiniłam
Żeś mnie wywiozła w syberyjskie mrozy?
Jak dobra Polka z mamą się modliłam,
Wiązałam snopki, śpiewałam w polu-
Szczerze się śmiałam i kochałam szczerze.
Tu Lwowskie Orlęta oddały swe życie młode
Nigdy Cię, Ziemio Rodzinna, nie wyrzucę 
z serca.

Ten wiersz  jest  hołdem  dla  osadników  – 
pierwszych polskich gospodarzy Żarek Wielkich 
i Gminy Trzebiel, wygnanych z Ojcowizny. Na 
cokole znajdują się nazwy miejscowości z Podo-
la, Ziemi Lwowskiej, Pokucia, Wołynia, Polesia, 
Ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej.

Napis na drugim boku cokołu głosi: Chwa-
ła Bohaterom! Przechodniu,  powiedz Polsce, 
że my – Legioniści Polscy, Orlęta Lwowskie, 

wSZyStKIE ZdJęCIA 
JERZy KwIAtKowSKI
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Harcerze,  Żołnierze Wojska  Polskiego  na 
wschodzie  i zachodzie, Korpusu Ochrony Po-
granicza, Armii Krajowej, Polskich Oddziałów 
samoobrony z Kresów PŁD.-Wsch. R.P. Żołnie-
rze Niezłomni, Walczący na Łużycach Kresowi 
Żołnierze II Armii Wojska Polskiego – polegli-
śmy w obronie wolności i niepodległości, pokoju, 
Ojczyzny i Narodu Polskiego. 

Następny bok cokołu to przypomnienie starej 
piosenki żołnierskiej: Jasieńkowi nic nie trzeba 
już,/ Bo mu kwitną pąki białych róż,/Tam pod 
jarem, gdzie w wojence padł,/Wyrósł na mogile 
białej róży kwiat. Nieprzypadkowo, wspomnia-
ne  są  bowiem krwawe  boje,  jakie w dniach 
od  16 kwietnia  do  6 maja  1945  roku  toczyli 
żołnierze 2. Armii Wojska Polskiego na Łuży-
cach, pomiędzy Żarkami Wielkimi i Zgorzelcem 
a Budziszynem  i Dreznem,  tysiące  z nich  tu 
oddało młode życie za wolność, Polskę i pokój, 
na  kilka  dni  przed  końcem wojny. Na  prze-
siąkniętej krwią Ziemi Łużyckiej, na grobach 
polskich żołnierzy, po kilku miesiącach swoją 
nową ojcowiznę znaleźli ich krewni – wygnańcy 
z Kresów Wschodnich Polski . 

Treść napisów na  cokole  jest wzruszająca, 
oddaje tragiczne losy żołnierzy. Na cmentarzu, 
na którym leżą ci, którzy zginęli w tej walce, 
jest  około  3800 grobów.  Ilu  jeszcze  żołnierzy 
spoczywa w tej ziemi? Niedawno przy kopaniu 
fundamentów pod dom, natrafiono na szczątki 
siedmiu żołnierzy, w kieszeni jednego były dwa 
orły, jeden bez korony, a drugi z koroną; jest to 
dowód, że polegli w tych właśnie walkach. 

Nie mogłam oderwać wzroku od pomnika. 
Artysta  uczcił  poległych,  a  ja miałam wra-
żenie,  że  zmęczony  żołnierz wraca  do  domu 

i przypadkowo wskoczył  na  cokół  znajdujący 
się na jego drodze.

Następną  oficjalną  częścią  programu  był 
apel  poległych.  Po  prawej  stronie  ustawiono 
w szeregu kompanię  reprezentacyjną Wojska 
Polskiego, obok żołnierza przy werblu. Do mi-
krofonu podszedł oficer jednostki i rozpoczął tę 
szczególną uroczystość uczczenia poległych za 
ojczyznę słowami: 

„Kombatanci! Weterani walk o niepodległość 
Rzeczypospolitej! Mieszkańcy! Żołnierze Wojska 
Polskiego! Rodacy! Stajemy dziś do uroczystego 
Apelu  Pamięci,  w 71.  rocznicę  zakończenia 
II Wojny Światowej w Europie, aby przywołać 
pamięć wszystkich, którzy ofiarą swego życia 
poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła”. 

Daremne wezwania  do  apelu  kierował  do 
żołnierzy 1939 roku, do żołnierzy walczących 
na wszystkich  frontach  II wojny  światowej, 
bohaterów Podziemnego Państwa Polskiego 
i powojennego podziemia niepodległościowego, 
którzy do końca pozostali wierni idei wolności 
i niepodległości i do tych, którzy polegli w cza-
sie forsowania Nysy Łużyckiej. Werbel przywo-
ływał wymienionych, a kompania reprezenta-
cyjna Wojska Polskiego  chórem odpowiadała: 
Chwała Bohaterom! 

Kolejne wezwanie  skierował  do  żołnierzy 
Wojska Polskiego  i funkcjonariuszy  organów 
państwa polskiego zamordowanych w Katyniu, 
Charkowie, Twerze i Bykowni oraz innych nie-
znanych miejscach kaźni: „Wołam zgładzonych 
w hitlerowskich obozach zagłady, stalinowskich 
łagrach oraz zamęczonych w katowniach Gesta-
po  i NKWD”. Tym razem  chór  odpowiedział: 
„Zginęli  śmiercią  męczeńską”.  Następnie 

w śRodKu AutoRKA
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przywoływał Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
z małżonką, Prezydenta na Uchodźstwie Ry-
szarda Kaczorowskiego  oraz dowódcę  sztabu, 
generałów i dowódców WP, Biskupa Polowego, 
Prawosławnego Ordynariusza  i Naczelnego 
Kapelana Ewangelickiego. Wołał wszystkich, 
którzy 10 kwietnia 2010 roku zginęli w kata-
strofie lotniczej pod Smoleńskiem. Odpowiedź 
wojska brzmiała: „Cześć Ich pamięci!”.

Zwrócił  się  też  do  potomnych,  by  nie  za-
pomnieli  ofiary  krwi. Mówił:  „Dziś w pełni 
możemy realizować ich testament zawierający 
się w haśle Bóg, Honor, Ojczyzna! Chwała Bo-
haterom”! Dźwięki werbla trwały dłużej, chór 
powtarzał: „Cześć ich pamięci!”.

Dla  uczczenia  71.  rocznicy  zakończenia 
II wojny światowej w Europie tę część uroczy-
stości zakończyła salwa honorowa. Na szczęście 
powiedziano mi, żebym otworzyła usta podczas 
oddania salwy, co natychmiast zrobiłam i dzięki 
temu nie ucierpiały moje bębenki. 

Gdy staliśmy na placu, przypomniał mi się 
apel  poległych,  na  który  zabrał mnie  ojciec 
w 1938  roku w Nieświeżu. Był  zmierzch,  na 
wzgórzu  za miastem porośniętym brzózkami 
27 Pułk Ułanów ustawiony był w czworoboku 
wśród drzew. Trębacze zagrali marsza żałob-
nego  i od  strony pułku  głos wzywał, według 
nazwiska  i stopnia  poszczególnych  ułanów 
tego pułku, którzy polegli w walce  o powsta-
nie Państwa Polskiego i w walce z sowieckim 
okupantem, który pomimo zakończenia wojny 
nie chciał wycofać się z naszych granic. Apel 
zakończono  sygnałem  „galop”,  na  który  cały 
pułk ruszył galopem jak do szarży, tylko tętent 
kopyt końskich  i piach  sypiący  się  spod nich 
oraz furkot proporczyków był ostatnim akcen-
tem spotkania tych, co przeżyli. 

Choć nie straciłam nikogo z rodziny w wal-
kach  toczonych  w  latach  1918-1921,  ani 
1939-1945,  czułam  jakiś  ogromny  żal,  który 
mnie przenikał za tymi, co odeszli na zawsze. 
Przez cały czas trwania apelu poległych ciarki 

przechodziły przez moje ciało, byłam pod wra-
żeniem tego, co się tu działo, to naprawdę było 
uczucie wzniosłe. Mając przed oczami pomnik 
młodego  żołnierza,  gdy wymieniano poszcze-
gólnych żołnierzy, którzy oddali  swe życie od  
1919 do 1946 roku za wolność, mimo woli wi-
działam ich młode sylwetki, podobne do tej na 
pomniku. 

Jestem pełna  uznania  dla  organizatorów 
opisanej uroczystości, za ich patriotyzm i przy-
pominanie żyjącym , co zawdzięczają tysiącom 
poległych.  Po  spotkaniu  czułam  się  lepiej. 
Sądziłam,  że patriotyzm zaginął w narodzie, 
że  głównym powodem są  spory władz u góry 
o stanowiska  i gratyfikacje,  ale  tak  było  od 
wieków, zawsze przy każdym rządzie i w każ-
dym okresie. Być może obecny styl życia, stała 
gonitwa ludzi za pieniądzem, też jest powodem 
zaniku patriotyzmu. Nie ma na niego  czasu? 
Ale tu, w Żarkach Wielkich przekonałam się, 
że są miejscowości, gdzie patriotyzm jest głębo-
ko zakorzeniony, gdzie pielęgnuje się tradycję 
i pamięć o przeszłości narodowej.

Po  zakończeniu  części  oficjalnej wszyscy 
obecni  na uroczystości  zostali  zaproszeni  do 
pobliskiej szkoły, gdzie wysłuchaliśmy wystą-
pień wójta gminy Trzebiel i gości honorowych. 
Kresowo-patriotyczny program słowno-muzycz-
ny przedstawili uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Żarkach 
Wielkich, Gimnazjum  im. Orląt  Lwowskich 
w Ruszowie,  Zespołów  „Żurawianki”  z Żarek 
Wielkich  i Dębinianki  z Dębinki,  a wszystko 
to przy suto zastawionych stołach. Czego tam 
nie  było? Gorąca  grochówka,  sałatki,  różne 
wędliny, mięsa, najrozmaitsze smakowite cia-
sta  i inne desery, do  tego różne gatunki kaw 
i herbaty serwowane przez sympatyczne panie 
z Żarek Wielkich. Po przeżyciach duchowych 
i zaspokojeniu ciała wspaniałym, obfitym po-
częstunkiem, ruszyliśmy w drogę powrotną do 
Zielonej Góry.
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O tym, że Bóbr jest dziką górską rzeką, potra-
fiącą sprawić wiele niespodzianek, wie każdy 
szprotawianin.  Sprawił  też,  że  praktycznie, 
na  żywo,  rozpocząłem moją,  trwającą wiele 
lat  przygodę  z czynną  ochroną przeciwpowo-
dziową.

Według moich  późniejszych  obserwacji 
i analizy  tych  zjawisk,  na  terenie  naszego 
województwa wezbrania  rzek  o charakterze 
powodziowym zdarzają się w latach zakończo-
nych na 7, lub w latach sąsiadujących z cyfrą 
„7”. W lipcu 1977 roku, po zakończeniu nocnego 
dyżuru w Wojewódzkim Komitecie  Przeciw-
powodziowym w Zielonej Górze oświadczyłem 
dyrektorowi,  że  idę  do  domu  odespać  dyżur, 
co mi przysługiwało  zgodnie  z regulaminem. 
Dyrektor odpowiedział, że na wylegiwanie się 
będę miał w życiu jeszcze dużo czasu, a teraz 
czeka na mnie samochód, który zawiezie mnie 
do Szprotawy, bo tam Bóbr zagraża miastu.

Sądziłem, że będę tam obserwatorem z ra-
mienia WKPpow., ale na miejscu się okazało, 
że to ja zostałem przysłany do kierowania akcją 
obronną. Nigdy wcześniej nie uczestniczyłem 
w akcji przeciwpowodziowej, a co dopiero jako 
nią  kierujący.  Zatem w Szprotawie  zostałem 
„rzucony na głęboką wodę” co zapoczątkowało 
moją wieloletnią przygodę z „wielką wodą”.

Sztab akcji obronnej zawiązał się w biurze 
burmistrza Szprotawy i składał się z pracow-
ników  urzędu,  równie  jak  ja  przerażonych 
rozwojem  sytuacji.  Rzeka wlała  się  już  do 
dolnych partii miasta,  rozmywając  istniejące 
zabezpieczenia w rejonie ujścia do Bobru rzeki 
Szprotawy.

Rzeka  szalała  również  przed miastem. 
Ominęła most, odcięła od świata wieś Buczek 
i groziła  rozmyciem  zabezpieczeń w rejonie 
garbarni w Lesznie Dolnym. Rozmyła  odcin-
ki  prawobrzeżnego wału  pomiędzy Lesznem 
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Górnym a Lesznem Dolnym, co groziło zmianą 
jej koryta i wlaniem się wody Bobru z wyższego 
poziomu do Szprotawy. Istniała groźba zalania 
dużej części miasta.

Do  naszego,  naprędce  zorganizowanego 
„sztabu kryzysowego” dotarła wiadomość, że do-
staniemy pomoc wojska z jednostki w Żaganiu. 
Miejscowym sojusznikiem w walce z wodą była 
odlewnia żeliwa, która dysponowała sprzętem 
ciężkim i zwałami piasków formierskich. Mia-
sto miało niewielki zapas worków. Z Żagania 
przyjechało 42 żołnierzy pod dowództwem mło-
dego porucznika,  który  o powodziach  słyszał 
jedynie z radia i był podobnie jak ja zaskoczony 
swoją rolą. Byli to młodzi, drobni chłopcy – tacy, 
co bez trudu mieszczą się w czołgach. Żołnierzy 
skierowaliśmy do  obrony garbarni w Lesznie 
Dolnym. 

Warunki  polowe w obliczu  zagrożenia nie 
sprzyjały utrzymaniu dyscypliny praktykowa-
nej w koszarach, a ludność miejscowa  szybko 
polubiła  obrońców  i pomogła  im  zaopatrzyć 
się w winopodobne  napoje. Gdyby nie  groza 
sytuacji, widok  sposobu  poruszania  się  tych 
żołnierzyków z workami z piaskiem na plecach 
mógłby być  zabawny. To worki  sterowały  ich 
trasą przejścia.

Nadchodziła noc, a my znajdowaliśmy się na 
wyspie, stanowiącej ocalały odcinek wału prze-
ciwpowodziowego i tam mieliśmy przeczekać do 
świtu. Podszedłem do porucznika i powiedzia-
łem, że aby mu się żołnierze w nocy nie potopili, 
musimy ich zakotwić. Położyliśmy ich pokotem 
na skarpie wału i przez ich pasy przewlekliśmy 
linę konopną. Oba końce liny przywiązaliśmy 
do  wbitych  w wał  palików  i takim  sposo-
bem,  bez  strat w ludziach,  doczekaliśmy po- 
ranka. 

Następnego  dnia  otrzymaliśmy  poważne 
wsparcie  ze  strony  Rejonowego  Przedsię-
biorstwa Melioracyjnego  z Kożuchowa. Wraz 
z grupą robotników przyjechało dwóch doświad-
czonych kierowników robót i miałem już z kim 
konsultować moje decyzje. Podzieliliśmy między 
siebie obowiązki. RPM Kożuchów zajął się za-
budową wyrw w prawobrzeżnym wale. Okazało 
się,  że  piaski  formierskie,  dzięki  zawartości 
lepiszcza,  niezbędnego  przy  konstruowaniu 
form do odlewów żeliwnych, dają się dobrze za-
gęszczać i mogą być stosowane do odtworzenia 
korpusów rozmytych odcinków wału. Otulone 
urodzajną ziemią i obsiane mieszanką traw do 
dzisiaj pełnią swoje funkcje. Ilekroć przejeżdża-
łem później obok nich w stronę Jeleniej Góry 
lub autostrady, przypominały mi się tamte dni.

W najgorszej  sytuacji  znaleźli  się miesz-
kańcy wsi Buczek. Obok mostu, którym otrzy-
mywali  zaopatrzenie  i wszelką  inną  pomoc, 
szalał wezbrany Bóbr Najpilniejszą sprawą było 
zawróceniem go do koryta pod mostem i odbu-
dowa rozmytego odcinka drogi dojazdowej. Do 
tego niezbędny był ciężki sprzęt, który miała 
odlewnia żeliwa. Aby go dostarczyć na miejsce, 
przy pomocy udostępnionych przez porucznika 
map sztabowych i ręcznych latarek, pilotowa-
łem nocą  jego  transport  leśnymi duktami  ze 
Szprotawy w rejon wsi Buczek. Spycharki na 
niskopodwoziówkach jechały za mną na miej-
sce przeznaczenia  , a ja czułem się  jak skaut 
zdobywający kolejną sprawność.
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Po ujarzmieniu zbuntowanej rzeki na miejsce 
naszych zmagań przyleciał helikopterem wice-
wojewoda G. z moim dyrektorem, który po tej 
podróży wyglądał jak Marsjanin. Był cały zie-
lony i przy życiu utrzymywał go wicewojewoda, 
dawkując mu ożywczy, dla jego organizmu, płyn.

Po  akcji,  w czasie  której  udało  nam  się 
obronić kilka drewnianych mostów, zabudować 
wyrwy w wałach i przywrócić komunikację ze 
wsią Buczek, moja rola dobiegała końca Po 10 
dniach,  spędzonych na  zmaganiach  z rzeką, 
mogłem wrócić do domu i firmy. Z tamtych dni 
pozostały mi na długo sympatyczne kontakty 
z panem burmistrzem Franciszkiem Sitko i jego 
pracownikami, zajmującymi się gospodarowa-
niem wodą,  a także  z branżowymi kolegami 
z RPM Kożuchów.

Ze Szprotawą łączyły mnie również później-
sze kontakty. W fabryce świec zaopatrywaliśmy 
się w pochodnie parafinowe, uzupełniając za-
soby magazynów przeciwpowodziowych, które 
znajdowały  się w gestii  kierowanego  przeze 
mnie później Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych. W Szprotawie mieszkał 
mój branżowy kolega z pracy śp. Wiesiek Kupis. 
W Szprotawie odbierałem mój pierwszy samo-
chód – Syrenę 105 L, dzięki której – na krótko, 
ale jednak – zostałem milionerem, robiąc inte-
res życia. Otóż kupiłem ją za prawie 100 tys. 
zł, jeździłem 10 lat, przejechałem 100 tys. km 
i w końcu sprzedałem za milion!

Mam też swój udział w aktualnym wyglą-
dzie  odcinka  rzeki  Bóbr  na  terenie miasta 
dzięki uczestnictwu w opracowaniu koncepcji 
umocnienia  jej  brzegów. Umocnienie  prawo-
brzeżnej stopy skarpy plastikowymi ściankami 
oporowymi na odcinku parku jest moim pomy-
słem, sfinansowanym ze środków na profilakty-
kę przeciwpowodziową, będących w dyspozycji 
kierowanej przeze mnie jednostki.

W Szprotawie  bywałem później wielokrot-
nie z racji kontaktów zawodowych. Byłem tam 
również w czasie katastrofalnej powodzi 1997 

roku, ale już jako doświadczony hydrotechnik, 
kierujący u boku wojewody Mariana Eckerta 
stroną  techniczną  akcji  obronnej  na  terenie 
byłego województwa zielonogórskiego. Pracując 
gościnnie na Politechnice Zielonogórskiej byłem 
promotorem  pracy magisterskiej  studentki 
mieszkającej w Szprotawie.  Tematem pracy 
było oczywiście zabezpieczenie przed powodzią 
miasta Szprotawa.

Ostatnim moim pobytem w Szprotawie była 
wizyta  członków naszego  klubu FOTOOKO 
w UTW Szprotawa  i związany  z nią  plener 
fotograficzny.

Wspominając moje  szprotawskie  kontakty 
z RPM Kożuchów przypomniała mi się ciekawa, 
zabawna historia, jaka przydarzyła się jednemu 
z kierowników robót w tym przedsiębiorstwie. 
Był bardzo ceniony i lubiany przez podwładnych 
robotników,  którzy na  jedne  z „piątych” uro-
dzin w dowód u znania i sympatii sprawili mu 
oryginalny prezent. Zafundowali mu panienkę 
świadczącą usługi. Obdarowany nie zmarnował 
prezentu i z wielkim zaangażowaniem przystą-
pił do jej użycia. Po konsumpcji wymęczona pa-
nienka oświadczyła ofiarodawcom, aby jej wię-
cej nie przywozili do tego „starucha”. Historia 
ta świadczy, że hydrotechnicy z poświęceniem 
angażują się w różne zadania.
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Barbara Dzięcielewska

Podróż, 
czyli zmiana krajobrazu

Podróż do Świnoujścia – kurortu, gdzie będzie 
odpoczywać grupa studencka UTW, ma trwać 
około dziesięciu godzin. Jedni wzdychają, że to 
bardzo długa i uciążliwa podróż, inni wiedząc, 
że nic w tym  temacie nie  zmienią,  cieszą  się 
perspektywą odpoczynku. Mąż Zosi żałuje, że 
nie sprawdził przed wyjazdem, co żona wrzuciła 
do walizki, że taka ciężka! Połowę zostawiłby 
w domu. Zawsze  sympatycznie uśmiechnięty 
Albin, któremu nigdzie się nie spieszy, czekając 
na pociąg spokojnie przegląda gazetę, śmiejąc 
się z dowcipów rysunkowych tam zamieszczo-
nych.  Przypomniałam  sobie  starą  anegdotę: 
„Jadą dwaj panowie pociągiem, jeden z nich co 
chwilę wybucha śmiechem, od czasu do czasu 
macha ręką. Drugi nie wytrzymuje i pyta;

– Z czego się pan tak śmieje?
– A nudzi mi się, kawały sobie opowiadam.
– A dlaczego macha pan od czasu do czasu 

ręką?

– Bo już niektóre znam”.
Pociąg osobowy relacji Zielona Góra – Szcze-

cin wolno pokonuje kilometry. Jest ładna, sło-
neczna pogoda, która od wielu lat towarzyszy 
mi zawsze, kiedy mam wakacje od codzienności. 
W uszach dźwięczą słowa piosenki: „Wsiąść do 
pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać 
o bilet”. Jest mi tak dobrze. Nigdzie się nie śpie-
szę. Wprawdzie o bagaż zadbać muszę, ale już 
o bilet troszczy się Joasia, organizatorka naszej 
wyprawy. Perfekcyjna w swoich działaniach. 
Już wcześniej, przed wyjazdem, otrzymujemy 
program podróży, adres pensjonatu, propozycje 
wycieczek, terminarz spotkań wspólnych pod-
czas pobytu w Świnoujściu. 

Za oknami wolno przesuwają się i pozostają 
w tyle krajobrazy pełne zieleni tak bogatej, że 
niemal „wchodzącej” do wnętrza wagonu. Gdzieś 
błyśnie wieża kościelna, zaczerwienią się dachy 
domów,  pociąg  zatrzyma  się  na  chwilę  przy 
sennej stacyjce.

MIŁE pOCZĄtKI – pOKÓJ NA pODDAsZU

Ok.  16-tej  docieramy do miejsca wypo-
czynku  taksówkami,  które  z fasonem 
zajeżdżają  przed pensjonat. Wchodzimy 
kolejno  przez małą  furtkę  z naszymi, 
przeważnie dużymi bagażami. Witają nas: 
wesoły trawnik, wysokie drzewa, wygodne 
ławki i pani Kazia, zapraszając serdecznie 
do domu. Zajmowanie pokoi  odbywa  się 
sprawnie. Mnie przypadł pokój na ostat-
nim piętrze. Urocze poddasze  z małymi 
okienkami, które zaraz otwieram szeroko. 
Czuję na twarzy delikatny powiew wiatru. 
Z daleka  dochodzi  szum morza, wkoło 
gąszcz zieleni. Wdycham głęboko świeże 
powietrze,  a perspektywa wypoczynku 
przez całe dziesięć dni sprawia, że czuję 
lekkie odurzenie i ani śladu zmęczenia.

pROMENADA – OCZEKIWANIE

Każdy z uczestników wycieczki może tak zacząć 
swoją opowieść: „Idę promenadą naprzód, przed 

fot. EwA KwAśNIEwICZ



181INSPIRACJE  / Podróże małe i duże słuchaczy ZUTW

siebie”. Bo na promenadzie wszyscy muszą BYĆ, 
choćby po to, by spacerować, dostać się na plażę, 
odpocząć na ławce, poznać znajomych i niezna-
jomych, pokazać się w kurorcie. „Promenada” to 
osobny temat, nawet na dwutomową powieść. 
Cały kalejdoskop ludzkich zachowań, nadziei, 
oczekiwań,  spojrzeń  głodnych,  zalotnych, 
przegląd  tendencji w modzie. Taki  sezonowy 
szum prawdy  i fałszu,  blichtru,  przeobrażeń 
i przeistoczeń.

Jeszcze nie mam ochoty iść nad morze, wiem 
już, gdzie  jest poczta, sklep spożywczy, kiosk 
„Ruchu”, biuro podróży i kawiarnie zdrojowe, 
Na dzisiaj wystarczy. Biorę prysznic  i idę do 
łóżka. Czuję miłe znużenie w czystej, szelesz-
czącej pościeli. Lekki dotyk  trójzębu Posejdo-
na wzbudza niepokój,  daje  obietnicę  przygód 
i wrażeń. Szum liści i morza, dochodzący przez 
otwarte okno, usypia mnie. O piątej nad ranem 
budzi mnie ten sam szum liści, ale także śpiew 
ptaków, prezentujących swoje  letnie przeboje. 
W tle  słychać morze,  czuję  powiew  świeżego 
powietrza i świetlisty spokój. Jeszcze nie wstaję. 
Jestem łódką unoszoną na fali wyobraźni, 
cudownie  zawieszoną  pomiędzy  niebem 
i zielenią drzew na tym – przez dziesięć 
dni moim – poddaszu.

MORZE – MUZyKA CHODZI BOsO

Dawno nie byłam nad morzem, chyba kil-
kanaście lat temu? Zdejmuję sandały. Brnę 
po piasku. Piasek otula miękko i wilgotnie 
zapadające się w nim stopy. Mimo wiatru 
idę  zdyszana  i wzruszona na  spotkanie 
z morzem. Brak kondycji daje się we zna-
ki. Do pewnego czasu człowiek wie tylko, 
że żyje. Po przekroczeniu iluś tam „leci” 
zaczyna  się  przeżywanie  każdego  dnia, 
każdej godziny, smakuje się chwile.

Spacer do wiatraka  i z powrotem  jest 
długi, niespieszny i odświeżający. Po południu 
wracam na plażę z leżakiem. Jest ciepło, sło-
necznie,  leniwie.  Zamykam oczy. Poddaję  się 
kojącemu, usypiającemu szumowi fal. Wszelkie 

rozdrażnienia, bóle, złość odchodzą gdzieś dalej. 
Wiem, że czają się, chcą mnie dopaść, ale na 
razie dają mi spokój. Jestem wolna i swobodna. 
Jestem  cząstką morza,  drobiną piasku  i falą 
szczęścia. Chwilo, trwaj!

Otwieram oczy i znów jestem w konkretnym 
miejscu, na plaży, pośród opalających się, jak 
ja. Niewielu kąpiących się, woda jest za zimna. 
Obok mnie dwie wysmukłe, opalone dziewczyny. 
Długie nogi  i drobne piersi ufnie wystawione 
na pieszczoty wiatru i słońca. Jest w nich coś 
pierwotnego  i czystego  zarazem. To młodość 
i wdzięk. Nie  zazdroszczę  im.  Ja  też  byłam 
młoda i piękna. Teraz jest ICH CZAS. Są tutaj 
także mężczyźni i kobiety jak z obrazów Ruben-
sa,  naznaczeni marmurkiem żyłek,  bliznami 
z życia  całego. Piękno  bywa  różne. Czasami 
trudne do akceptacji. W mokrym i słonym pia-
sku dzieci budują swój świat bogatej wyobraźni: 
zamki,  fosy  i wieże. A nad wszystkim niebo 
i słońce  rozdające  swoje  światło  i ciepło,  bez 
wyjątku, każdemu stworzeniu na ziemi. 

WIECZORNE spOtKANIA – ZNAKI sZCZEGÓLNE

Joasia  ze Stasią  i każdym, kto w tym  czasie 
pokazał się, przygotowują „wieczór zapoznaw-
czy” w przytulnie-fotelowej świetlicy. Nie wiem, 
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jak ona to robi, ale za prawie żadne pieniądze 
potrafi  wyczarować wesoły wieczór z toastem 
wzniesionym białym winem za zdrowie ojców 
i matek  (Dzień Matki). Każdy  z uczestników 
wieczoru losuje „słodką obietnicę” – czekolad-
kę z życzeniami lub sentencją. Dużo przy tym 
śmiechu, bo na przykład Jadzia odczytuje swoją 
czekoladkę:  „każda  chwila  prywatności  jest 
bezcenna”,  a Stefan  stwierdza,  że  „słodyczą 
zdobędziesz każde  serce”,  Stefania uspokaja: 
„nie spiesz się, świat poczeka”, Basia natomiast 
namawia nas: „niech wędrują myśli twoje”. Pa-
nowie za to, że uczynili swoje żony wspaniałymi 
matkami otrzymują w nagrodę tacki z zabaw-
nymi rysunkami satyrycznymi Mleczki.

Dobrze, że są z nami Ania, Jadzia i Stenia. 
Swoimi  piosenkami  rozśpiewały wszystkich. 
Zdawało się, że dom śpiewa razem z nami. Za 
parę dni jest znów wieczór, ty, razem poświę-
cony  dzieciom  (Dzień Dziecka).  Jest  „prawie 
domowe”  ciasto,  kawa,  prezenty  dla  dzieci 
(soczek witaminowy,  ręczniczki  i wiatraczki 
kolorowe). Są recytacje sławiące wiosenny maj 
i letni czerwiec.

Bywają również wieczory nieplanowane, ot 
tak,  bez  przygotowań,  pozornie  bez  powodu. 
Każdy coś przynosi: ciasto, orzeszki, wino i kawę 
i już jest powód do rozmów i śmiechu przy wspól-
nym stole w hallu. Ale są tez inne rozmowy, już 
w pokojach, bardziej intymne, gdzie czasu się nie 
liczy. W trakcie  takich  spotkań  spostrzegasz, 
że ktoś, kogo mijałaś na schodach UTW, z kim 
zamieniałaś zdawkowe zdania po wykładach, na 
zebraniach, nagle tutaj wychodzi ci naprzeciw, 
w pół  drogi  ze  swojego,  tajemniczego  świata. 
Odkrycie, wzruszenie,  błysk  porozumienia! 
Przecież ona myśli podobnie jak ja! Jest nie tyl-
ko dojrzałym Człowiekiem, jest Kobietą, pełną 
ciepła, młodą duchem, przepełnioną po brzegi 
tęsknotą, marzeniami,  brzemienną w bogate 
wspomnienia. Znajdujesz w niej wiele z siebie 
samej. Tyle bogactwa i tyle podobieństw.

Plonem tych wieczornych rozmów są wnio-
ski, że:

– często niesłusznie narzekamy na zły LOS. 
Trafi amy  szczęśliwie,  ale  z własnej winy nie 
zawsze zgłaszamy się po nagrodę.

– można być pozornie światowcem, ale mimo 
to nosić w sobie prowincję,

– nie mamy czasu zauważyć przemijania, bo 
na emeryturze to dopiero czas nas goni, że ho, ho!

– odczuwamy może szybciej niż kiedyś zmę-
czenie fi zyczne, ale dusze pozostają młode,

– świat jest taki duży i taki mały zarazem. 
W czasie  rozmów niektórzy  znaleźli wspólne 
miasta, gdzie mieszkali niedaleko od siebie, ale 
dopiero tu, w Świnoujściu, spotkali się.

–  odkrywamy,  że mamy  gdzieś w Polsce 
wspólnych znajomych,

– tak samo, jak przed laty, jak przed rokiem, 
jak wczoraj  pragniemy  zatracić  się w tańcu 
w kawiarni  zdrojowej w ramionach przystoj-
nego  bruneta  czy  blondyna  o siwych  oczach, 
a może odwrotnie…

WyCIECZKI – WęDRÓWKI tROCHę BLIŻsZE I DALsZE

Joanna,  przy  której  czujemy  się  bezpiecz-
nie,  namawia  nas  codziennie  do  czynnego 
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wypoczywania. Organizuje wycieczki, w któ-
rych  osobiście  bierze udział. Chwalą  to  sobie 
szczególnie ci, którzy w tych stronach są po raz 
pierwszy. O jej kondycję dbają Sylwia i Bronek, 
częstują  ją codziennie szklanką mleka. Zwie-
dzamy Międzyzdroje, Park Woliński,  a także 
autobusami,  statkiem  lub  pieszo wybieramy 
się do trzech niemieckich kurortów: Ahlbeck, 
Heringsdorf i Bansin, Spacerujemy tam zieloną 
promenadą pośród pałacyków, willi i pensjona-
tów,  odrestaurowanych  z dużym pietyzmem. 
Urzekają nas swoją lekkością i oryginalnością 
form architektonicznych. Zwiedzamy najdłuż-
sze w Europie molo, skąd widać bezkresną dal, 
statki  płynące  gdzieś  daleko  i trochę  bliżej. 
Słoneczna pogoda pozwala oglądać białą plażę 
i wiatrak w Świnoujściu, a także Międzyzdroje. 
Bułka ze świeżo wędzonym łososiem, kupiona 
w sklepiku przy plaży, a później kawa za 2 mar-
ki, podana nam przez eleganckiego barmana 
w eleganckim kasynie gry, smakują wybornie.

Przyjemnie znużeni, pełni wrażeń, wracamy 
z tej wyprawy promenadą, później leśną ścież-
ką, oświetloną ciepłym, zachodzącym słońcem. 
Czuję bliskość drzew,  ich  siłę  i łagodność  za-
razem. Jestem bezpieczna pod  ich otwartymi 
ramionami i z naszą grupką wycieczkowiczów, 
zdążającym przed zmrokiem ku granicy.

KRÓtKIE spIęCIE – BURZA I pOŻEGNANIE Z MORZEM 
Boję się burzy, kiedy jestem sama. A ona, jakby 
wiedząc o tym czeka, aż pojawi się obok mnie 
Wojtek. Za oknami rozpętało się nocne piekieł-
ko. Posejdon daje  się  tym razem poznać  jako 
groźny władca  trzech  żywiołów: wody,  ziemi 
i powietrza. Wszystko jest jednym: błyskawicą, 
rykiem, gniewem, wściekłością. Co go tak gnie-
wa? Ja nie czuję w sobie winy. Czuję natomiast 
zapach deszczu, morza, wodorostów. Woń dziką 
i surową. Nazajutrz jest cicho. Władca żywiołów 
zmęczony śpi. A my idziemy plażą o zmienionej 
po burzy linii brzegowej. Wszędzie pełno muszli, 
kamieni, czarnych wodorostów. Słońce znów wy-
szło zza chmur, łabędzie łagodnie i z wdziękiem 

kołyszą  się  na  grzbietach  fal. Wrzucam  do 
morza wodorosty, które rozbłyskują tam znów 
wszystkimi odcieniami brązów i zieleni. Morska 
woda przywraca im życie.

Nieuchronnie  zbliża  się  koniec  pobytu  tu-
taj.  Idziemy późnym wieczorem pożegnać  się 
z morzem. Spoza wydm wyłania się  falująca, 
bezkresna srebrzystość, pomarańczowo-różowa 
plaża  i czerwone  słońce,  już  zanurzające  się 
w aksamitno-liliowy  zmrok.  Czuję,  tak  jak 
wszyscy zgromadzeni na plaży uczestnicy tego 
misterium, jak to niezwykłe światło przenika 
mnie, żarzy się we mnie i jestem znów jednością 
z tym Cudem, który  oglądam  i który przeży-
wam.  I już nie wiem,  czy  chcę  żyć w jakimś 
innym świecie.

Posejdon budzi mnie z letargu dotknięciem 
swego  czarodziejskiego berła. W głowie pozo-
stają  obrazy,  które  oglądam. Przenoszę  je  do 
mojego  poddasza.  Tak  powstają miniatury 
akwarelowe, które Władca Mórz nakazuje mi 
rozdać – jak muszelki – uczestnikom wycieczki 
do Świnoujścia, co też z ochotą czynię.

1998 r.
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Barbara Konarska

Spotkania z Innym

Czytałam kiedyś w „Zwierciadle” wywiad 
z mieszkającym w Stanach Zjednoczonych 

kompozytorem muzyki  fi lmowej,  Janem A.P. 
Kaczmarkiem. Mówił  o swoim zakorzenianiu 
się w tym kraju: Ten proces, owszem, bywał 
bolesny, ale dla mnie przede wszystkim był to 
czas ogromnego rozwoju i wyjątkowa okazja 
do poszerzenia horyzontów. Obcowanie z inną 
kulturą zawsze nas wzbogaca. Żyjąc w mono-
kulturze mamy złudzenie, że żyjemy w centrum 
świata i wszystko kręci się wokół nas. Jeśli 
mieszkamy jakiś czas za granicą, zaczynamy 
oglądać świat z innej perspektywy, ujawniają 
się nam właściwe proporcje rzeczy. 

Podróżowanie połączone ze zwiedzaniem to 
dotknięcie  innej rzeczywistości, która zawsze 
mnie  ekscytuje  i…  zdumiewa.  Jeżeli  jest  to 
zakątek Polski, pociąga mnie zmienność kra-
jobrazów  (z obdarzonym  dozgonną miłością 
krajobrazem górskim na czele) i ciekawa archi-
tektura. Inaczej jest z zagranicą. Jako młoda 
dziewczyna marzyłam o dalekich podróżach, 
traktując jednak inne kraje jako rzeczywistość 
baśniową, dla ludzi mojego pokolenia zwiedza-
nie świata nie było bowiem oczywistością. Gra-
nice długo były szczelnie zamknięte, później zaś 
nieadekwatność naszych zarobków do kosztów 
pobytu za zachodnią granicą wręcz uniemoż-
liwiała  podejmowanie  decyzji  o wyjazdach. 
Uczciwie muszę też przyznać, że piętą achille-
sową, dość powszechną w moim pokoleniu, była 
słaba znajomość języków obcych. Obecnie młode 
pokolenie ma w sobie pewną oczywistość prak-
tyki poznawania świata z autopsji. Dorastało 
przy  otwartych  granicach  i swobodnie włada 
językiem obcym. Zapewne więc, czytając moje 
wynurzenia uznałoby, że staruszka dziwaczy. 

Po wejściu Polski  do  strefy  Schengen  by-
wałam, chodząc po górach, po czeskiej stronie 

Karkonoszy i po słowackiej stronie Tatr. Czechy 
i Słowacja nie tworzyły tak dużej bariery języ-
kowej i fi nansowej, dość łatwo dogadywałam się 
w sprawach bytowych, z czasem zaczęłam coraz 
lepiej  rozumieć  języki naszych południowych 
sąsiadów i coraz chętniej tam wyjeżdżałam. 

Pierwsze większe podróże zagraniczne za-
wdzięczam Zielonogórskiemu Uniwersytetowi 
Trzeciego Wieku. Myślałam o sobie, że jestem 
przygotowana na przekraczanie barier, na ze-
tknięcie z innością. Jestem przecież wykształ-
conym  człowiekiem,  przeczytałam mnóstwo 
książek,  korzystam  z Internetu,  świat  stoi 
przede mną otworem  i ja wobec niego  też  je-
stem otwarta. Okazało się tymczasem, że wciąż 
tkwi we mnie plemienność, która w pierwszym 
momencie kontaktu wprawiała w niebotyczne 
wobec  inności  zdumienie. Mogły  to  być  – na 
oko  liczniejsze niż w Polsce  –  liczne  gniazda 
bocianów na Łotwie  (przecież Norwid  pisał 
w wierszu „Moja piosnka”: Do kraju tego, gdzie 
winą jest dużą/ Popsować gniazdo na gruszy 

zytałam kiedyś w „Zwierciadle” wywiad 
z mieszkającym w Stanach Zjednoczonych 
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kulturze mamy złudzenie, że żyjemy w centrum 
świata i wszystko kręci się wokół nas. Jeśli 
mieszkamy jakiś czas za granicą, zaczynamy 
oglądać świat z innej perspektywy, ujawniają 

Podróżowanie połączone ze zwiedzaniem to 
dotknięcie  innej rzeczywistości, która zawsze 
mnie  ekscytuje  i…  zdumiewa.  Jeżeli  jest  to 
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bocianie,/ Bo wszystkim służą.../ Tęskno mi, 
Panie...,  czyli one nasze, polskie), mogły  to być 
płonące złotem, purpurą i brązem jesienne lasy 
w dawnym NRD – przecież złota jesień jest p o l s 
k a (to wspomnienie służbowych podróży do NRD, 
jeszcze z czasów PRL-u). Te drobiazgi mówią co 
nieco o stanie mojego umysłu. 

Tak się szczęśliwie złożyło, że brałam udział 
w dwóch projektach programu Grundvig Socra-
tes, którego celem było propagowanie wiedzy na 
temat kultury, tradycji i języków państw człon-
kowskich Unii Europejskiej. Dzięki  projektom 
poznałam wielu wspaniałych ludzi. Dowiadywałam 
się, jak żyją i jaka była historia ich krajów. Ta ostatnia 
nauka była najbardziej cenna. Chociaż i przedtem sta-
rałam się nie oceniać wydarzeń na świecie z wyłącznie 
polonocentrycznego punktu widzenia, to ujawniał się 
on niespodziewanie, gdyż wiele moich przekonań wy-
nikało po prostu z niewiedzy. Przewartościowania są 
możliwe, kiedy jest szansa – poprzez osobisty kontakt 
z nastawionymi przyjaźnie ludźmi – poznać ich punkt 
widzenia. Najczęściej okazywało się, że łatwo znajdu-
jemy wspólny język na wiele tematów.

Projekt Aestetic and Artistic Activity for Silver 
Age  (Aktywność Estetyczna  i Artystyczna Lu-
dzi w Srebrnym Wieku) obejmował (poza nami) 
uczestników z Litwy, Cypru i przez pewien czas – 
z Turcji, projekt Europe’s Women – At the Centre 
of Life (po polsku, bardziej poetycko – Europejskie 
Kobiety w Kwiecie Wieku) – uczestniczki z Łotwy 
i Niemiec (Berlina i Getyngi). 

Pierwszy  z tych  projektów  zawiódł mnie 
najpierw na Cypr.  Intensywność  przeżywania 

wszystkiego, co się przydarza po raz pierw-
szy, to wrażenie niezwykłe. Po raz pierwszy 
odbyłam podróż samolotem  (leciałam przed 
wielu  laty  trzęsącym  i huczącym An-24 do 
Warszawy, ale to nieporównywalne). Po raz 
pierwszy byłam nad Morzem Śródziemnym, 
w kraju  o niezwykle  długiej  i bogatej  prze-
szłości. W tamtym momencie  było  to  dla 
mnie wydarzenie  na miarę  podróży  życia. 
Z nabożeństwem wręcz oglądałam Kurion – 
rozległe stanowisko archeologiczne, a w prze-
szłości –  bogate  rzymskie miasto,  położone 
w malowniczym miejscu,  na  szczycie  nad-
morskiej  skarpy. Przed wiekami mieszkało 
w nim dwanaście tysięcy ludzi… Spacerowa-
liśmy wśród kamiennych  jego  pozostałości, 
obok celującej w niebo samotnej, korynckiej 
kolumny  i łuków dawnego  akweduktu,  by-
liśmy w amfiteatrze. Błękitne niebo, słońce, 
bajeczny widok na klifowy brzeg, a zapewne 
także poczucie ogromnej odległości w czasie 
od momentu,  kiedy  tętniące  życiem miasto 
zamieniło się w ruinę sprawiły, że nie odczu-
wałam  tego  bólu,  który  zawsze  towarzyszy 
widokom miast  zniszczonych współcześnie 
w wyniku działań wojennych. Była łagodna 
nostalgia, wyciszenie, spokojna kontemplacja.

Wśród  zachowanych mozaikowych posa-
dzek zbudowanego w V wieku domu Eustolio-
sa zapamiętałam szczególnie tę, która przed-
stawiała Ktisis, młodą kobietę wyposażoną 
w miarę budowlaną. Przewodniczka mówiła, 
że  symbolizuje  ona  budowanie,  tworzenie. 

AINA BožAgEtyNgA, Z MIRKą BogdAN w doMu 
MARIE–luISE KüSgEN
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Moją feministyczną duszę mile połechtało, że 
kilkanaście stuleci temu kobieta była z takim 
szacunkiem  postrzegana. Nadal  jednak  nie 
rozumiem, dlaczego później tak wiele się w my-
śleniu o pozycji i roli kobiety zmieniło.

Współczesność – gorzka i brutalna – przypo-
mniała się w Nikozji, kiedy uroczymi, krętymi 
uliczkami  z tradycyjnymi domami,  sklepami, 
restauracjami i galeriami, dotarliśmy do linii 
demarkacyjnej, która od czasu inwazji w 1974 
roku, dzieli miasto na część cypryjską i ture-
cką. Granica wyglądała  tak,  jakby  tylko  na 
chwilę zawarto rozejm. Zasieki z drutu kolcza-
stego umocniono starymi beczkami i workami 

z piaskiem, a stojące tam budynki powoli obra-
cały się w ruinę. Nad punktem, w którym moż-
na przekroczyć granicę, przeczytaliśmy napis: 
Nothing is gained without sacrifi ce and freedom 
without blood – niczego nie można osiągnąć bez 
ofi ary, a wolności – bez przelanej krwi. Później, 
z platformy widokowej, widzieliśmy fl agę Cypru 
Północnego ułożoną z białych kamieni na zbo-
czu górskim Karpasson. Mieszkańcy północnej 
części Cypru strzegą kamiennego  sztandaru, 
który dla nich jest symbolem trwałości podziału 
wyspy, a zarazem gwarancją, że mordowanie 
cypryjskich Turków w dniach wojny 1974 roku 
nigdy się nie powtórzy...

Historia tego kraju  liczy sobie około 9.000 
lat. Ze względu na geografi czne (pomiędzy Eu-
ropą, Azją  i Afryką)  i strategiczne położenie 
wyspy na przecięciu ważnych szlaków handlo-
wych, Cypr  często  przechodził  z rąk do  rąk. 
Kolonizowali go Fenicjanie, Grecy, Asyryjczycy, 
Egipcjanie, Persowie, Rzymianie,  krzyżowcy, 
Frankowie, Wenecjanie, Turcy  i Brytyjczycy. 
I tu pojawiła się refl eksja – nieraz narzekamy 
na niezwykle konfl iktogenne położenie geogra-
fi czne. Nie jesteśmy jedyni… 

Nie dziwi, że godło Cypru to gołąb i gałązki 
oliwne – symbol pokoju. Nie dziwi też, że Cy-
pryjczycy sięgają do tych okresów starożytnej 
historii, w których odgrywali bardziej podmio-
tową rolę, nawiązują do nich szukając własnej 
tożsamości, zakorzeniają się w tradycji, z której 
mogą być dumni. To miasta – królestwa z cza-
sów kolonizacji greckiej, wielkie budowle czasów 
rzymskich,  a przede wszystkim wspaniały 
rozwój kultury,  kiedy w 395  r.  n.e.  doszło do 
podziału cesarstwa rzymskiego i Cypr znalazł 
się pod wpływami Bizancjum na kolejne dzie-
więć stuleci. 

Na Cyprze zdarzyły nam się ogromnie po-
ruszające  spotkania  z ludźmi. Przygotowano 
dla nas biesiadę w Service Centre for the El-
derly – miejscu będącym czymś w rodzaju domu 
dziennego pobytu dla ludzi starszych. Jedliśmy 
potrawy kuchni cypryjskiej, wznosiliśmy toasty 
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Egipcjanie, Persowie, Rzymianie,  krzyżowcy, 
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na niezwykle konfl iktogenne położenie geogra-
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mogą być dumni. To miasta – królestwa z cza-
sów kolonizacji greckiej, wielkie budowle czasów 
rzymskich,  a przede wszystkim wspaniały 
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cypryjskimi  trunkami. W pewnym momencie 
jedna  z Cypryjek wstała  i zaczęła  śpiewać. 
Obdarzona silnym głosem i piękną sylwetką ko-
bieta gestem zaprosiła, by się do niej przyłączyć. 
Tańczyliśmy wspólnie w kręgu, wzajemna ser-
deczność pojawiła się spontanicznie. Greczynki 
i Grecy podchodzili, pragnęli rozmowy – ktoś 
był kiedyś w Polsce, ktoś znał jakiegoś Polaka. 
Już nie  byliśmy  obcymi  ludźmi,  staliśmy  się 
wspólnotą na tę  jedną, niepowtarzalną i nie-
zapomnianą chwilę. 

Podczas naszego pobytu na Cyprze, 28 stycz-
nia 2006 roku, doszło w Polsce do tragedii – za-
walił się dach nad halą targową w Katowicach, 
gdzie  odbywała  się  doroczna wystawa gołębi 
pocztowych.  Zginęło  kilkadziesiąt  osób,  było 
bardzo wielu rannych. Z ogromną delikatnością 
okazywano  zrozumienie dla  żałoby,  składano 
nam kondolencje. Odebraliśmy to jako piękny 
odruch ludzkiej solidarności. 

Do Wilna  pojechałam  po  raz  pierwszy 
z naszym  chórem  „Moderato”. Moja wiedza 
o tym mieście  związana była  przede wszyst-
kim  z legendą  filomatów,  „Dziadami”,  na-
zwiskami wybitnych  Polaków  –  profesorów 

jednego  z najstarszych uniwersytetów w Eu-
ropie Wschodniej,  z miejscem  urodzenia, 
twórczości i pamięci wielu mistrzów pióra, jak 
choćby Tadeusza Konwickiego. Konfrontacja 
przeczytanego z widzianym przerosła wszelkie 
oczekiwania. Liczne kościoły i cerkwie o wieko-
wej tradycji, pięknie stonowana kolorystyka ka-
mienic, zabytkowy cmentarz na Rossie – Wilno 
byłoby jednym z wielu pięknych miast, gdyby 
nie to, co odczuwałam na każdym kroku. Nie 
ma na to innego słowa niż miłość. Słuchałam 
miękkiej wymowy Polaków,  z których  starsi 
używali  słów u nas  już  trochę  archaicznych, 
widziałam, jak błyszczały im oczy, kiedy słu-
chali „Gaude Mater Polonia”, oglądałam miejsca 
tak bardzo związane z historią Polski, a często 
nadal tak bardzo polskie, że dałam się ponieść 
patriotycznym wzruszeniom. 

Ponowna wizyta na Wileńszczyźnie miała 
miejsce w związku ze wspomnianym projektem 
AAASA. Tym razem zanurzyłam się w tradycji 
litewskiej. Gospodarze zawieźli nas do Kernavè, 
położonej nad brzegiem rzeki Pojaty niedaleko 
jej  ujścia  do Wilii  najstarszej  stolicy  Litwy 
i siedziby wielkich książąt,  a także  centrum 
religijnego przedchrześcijańskiej Litwy. Poety-
cko określa się miejscowość mianem litewskiej 
Troi, znajduje się tu bowiem jedyny na Litwie 
zespół  archeologiczny,  składający  się  z pięciu 
grodzisk oraz osad otwartych, cmentarzysk i in-
nych stanowisk archeologicznych, datowanych 
na  okres  od  schyłkowego  paleolitu  po  późne 

Z łotySZKAMI PRZy fRAgMENCIE MuRu BERlIńSKIEgo ZofIA BANASZAK I BARBARA KoNARSKA.  
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średniowiecze. Za czasów radzieckich próbowa-
no zniszczyć zawartość grodzisk pod pozorem 
prowadzenia badań archeologicznym z użyciem 
ciężkiego sprzętu. Na szczęście to, co najwar-
tościowsze,  znajdowało  się  dużo  głębiej,  niż 
sięgnęła koparka, prace przerwano, by powrócić 
do nich już w czasach wolnej Litwy, z pełnymi 
kompetencjami i należnym szacunkiem.

Po  drodze  na  krótko,  zatrzymaliśmy  się 
w pięknym zakątku – rezerwacie przyrodniczo
-kulturowym Dukszty. Wędrowaliśmy  leśną 
drogą,  zachwyceni młodą  zielenią,  z którą 
kontrastowały pełne dostojeństwa i puszczań-
skiej dzikości rzeźby dawnych litewskich bogów. 
Poznaliśmy  ich  imiona,  niektóre  zapamięta-
łam. Ognista Babita – Gabija zachwyciła dwie 
z nas – Basię Dzięcielewską i mnie. Ja sfoto-
grafowałam, Basia namalowała, ja napisałam 
zadedykowany Basi wiersz „Misterium ognia”, 
ona namalowała kolejne wcielenia boginki. Dziś 
piękna Gabija, autorstwa Basi, uśmiecha się do 
mnie tajemniczo ze ściany w moim mieszkaniu. 
Te prace artystyczne miały miejsce już po powro-
cie, ale siła inspiracji,  jaka zaistniała podczas 
naszego pobytu świadczy o niezwykłości przeżyć. 

Również po powrocie starałam się pogłębić 
wiedzę o wierzeniach Litwinów z okresu wczes-
nego  średniowiecza. Dowiedziałam  się więc, 
że można  dopatrzyć  się w nich  dziedzictwa 
starych religii europejskich (rozwiniętych przed 
r. 1500 p.n.e.); mają one także wiele wspólnych 
cech z innymi wczesno-europejskimi religiami 
animistycznymi,  takimi  jak np.  religia  celty-
cka. Wiara w swoistą świętość świata natury, 
szczególnie  lasów,  jest mi  bardzo  bliska,  po-
dzielam zatroskanie o dalsze losy nadmiernie 
eksploatowanej  Zielonej Planety.  Z sympatią 
więc słuchałam historii o Perkunie (lit. Perku-
nas) – gromowładcy, bogu niebios, ognia i płod-
ności,  który podróżował po wsiach północno-
wschodniej Europy jako prosty stary człowiek 
i uczył ludzi, jak żyć w szacunku dla przyrody. 
Zafrapowało mnie natomiast przekonanie,  że 
zmarli  przodkowie wciąż  żyją w drzewach: 

mężczyźni w dębach,  kobiety w lipach. Lipa 
jako rodzaj urny na moją duszę wydaje mi się 
piękną perspektywą.

Wileński Montmartre,  litewscy  bogowie, 
historyczne  dzieje  Litwy… Podczas  pobytu 
u ogromnie gościnnych i życzliwych Litwinów 
towarzyszyło nam zaciekawienie  odrębnością 
tej  tradycji,  innej  niż  poznana  przeze mnie 
podczas  pierwszej  wizyty w Wilnie.  Nasza 
grupa nie odmówiła sobie jednak przeznacze-
nia części czasu wolnego na dotknięcie tradycji 
polskich. Poszliśmy do kościoła p.w. św. Piotra 
i Pawła. To dzieło dojrzałego baroku, wypełnio-
ne nieprzebraną liczbą figuralnych sztukaterii, 
przyprawić może o zawrót głowy. Samych rzeźb 
oraz  twarzy naliczono  ok.  2  tysiące.  Stałam 
w niemym zachwycie, porażona pięknem. Wie-
czorem poszłam jeszcze na samotny długi spa-
cer uliczkami starego miasta. W zachodzącym 
słońcu  lśniły  bielą kolumny katedry  i słynne 
Trzy Krzyże na szczycie porośniętego piękną 
zielenią wzgórza.

KuRIoN – PoZoStAłośCI AKwEduKtu
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Na Łotwie byłam dwukrotnie. Kraj objawił 
się  wielkomiejską  Rygą  i maleńkim  Preili 
w Łatgalii oraz zupełnie wiejskim Ezermājas 
nad jeziorem Bicānu. Ryga zawładnęła całko-
wicie naszą wrażliwością  artystyczną dzięki 
wspaniałym secesyjnym kamienicom przy Al-
berta iela czy Elizabetes iela. Rozkoszowałyśmy 
się  dekoracyjnie  ukształtowanymi  fasadami. 
Kremowo-błękitny  fronton  najpiękniejszej 
chyba kamienicy  zdobił,  łączący  dwa piętra, 
wystający wykusz, a uwagę przykuwały przede 
wszystkim rzeźby – groźna maska, paw i profile 
kobiet o posągowej urodzie. Nie sposób opisać 
wszystkich  balkonów,  okien  zamkniętych  łu-
kiem, stworów baśniowych – chimer, smoków, 
sfinksów  i wielu  innych  ornamentów,  zdobią-
cych  kolejne  domy,  fotografowane  przez  nas 
w kompletnym zauroczeniu. Projektantem wie-
lu z nich był Michaił Eisenstein, dla którego art 
nouveau nie miała tajemnic. Secesję wcześniej 
mało  znałam  i niezbyt  ceniłam. Tymczasem 
idea  odrodzenia  sztuki  dekoracyjnej  poprzez 

przepojenie pięknem życia codziennego, której 
realizacją stał się nurt art nouveau, w Polsce 
zwany secesją, okazała się fascynująca. Będąc 
później w różnych miastach, np. w Bydgoszczy, 
którą zwiedzałam w ubiegłym roku z mężem 
i córką, wypatrywałam  co  ciekawszych  ele-
mentów  tego  stylu. Kiedy  jednak  zamykam 
oczy i pomyślę o secesji w architekturze, jawi 
mi się zapamiętana ryska, kremowo-błękitna 
kamienica. 

Łotwa  zachwyciła nas  też muzykalnością. 
Szłyśmy w stronę katedry, kiedy usłyszałyśmy 
dźwięki orkiestry. Piękna muzyka otoczyła nas 
łagodną falą, podekscytowane przeciskałyśmy 
się przez tłum ludzi. Zobaczyłyśmy scenę, której 
dekorację stanowiło obramowanie z różnobar-
wnych, żywych kwiatów, wokół placu ustawiono 
przenośne  trybuny,  zapełnione  słuchaczami, 
przed  sceną  stało mnóstwo  ludzi,  a na  sce-
nie – koncertowała imponująca orkiestra dęta, 
złożona  z dzieci, młodzieży  i dorosłych. Byli 
to więc amatorzy, czego nie odgadłybyśmy na 
podstawie brzmienia. Słuchałyśmy oczarowane. 
Na  scenę wchodziły  kolejne  orkiestry,  przed 
sceną prezentowały się zespoły  taneczne. Po-
dziwiałyśmy  zarówno poziom wykonawstwa, 
liczbę muzyków uczestniczących w koncercie, 
jak i ambitny dobór repertuaru.

Tego wieczoru już wiedziałyśmy, że w Rydze 
trwa Łotewski Festiwal Pieśni i Tańca, o czym 
przeczytałam w lipcowym numerze „The Baltic 
Guide”, w artykule zatytułowanym: „The voice 
of  the people”  (głos narodu). Tytuł wydał mi 
się  trochę pompatyczny,  ale  kiedy nazajutrz, 
już  w pensjonacie  Ezermājas  oglądałyśmy 
w telewizji  transmisję z koncertu chóralnego, 
zmieniłam zdanie. Najpierw patrzyłyśmy nie-
rozumiejącym wzrokiem na gigantyczny pochód 
ubranych w piękne stroje młodych ludzi, który 
wlewał się na ogromną scenę, wypełniając  ją 
coraz szczelniej. Wiele dziewcząt miało na gło-
wach wianki z żywych kwiatów, często bardzo 
ciekawie skomponowanych. Potem wchodzili dy-
rygenci płci obojga, każde z nich poprowadziło 
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jedną  pieśń w wykonaniu  potężnego  chóru. 
Kiedy zabrzmiała pierwsza, nasze uczucia wy-
rażało  tylko  jedno  słowo:  zachwyt! Ogromnie 
żałowałam,  że  nie  znam  łotewskiego,  że  nie 
rozumiem,  o czym  śpiewa  ta  rzesza młodych 
ludzi, ale cieszyłam się, że mogłam słuchać tak 
niezwykłego,  przepięknego koncertu. Krótkie 
wystąpienie miał  prezydent Łotwy  (wówczas 
był  nim Valdis  Zatlers),  po  czym,  trzymając 
za rękę małą dziewczynkę w ludowym stroju, 
która wręczyła mu kwiaty, śpiewał wraz z nią, 
potężnym  chórem  i wszystkimi  Łotyszami 
hymn narodowy. Piszę – wszystkimi, bo Łotysz-
ki, towarzyszące nam w oglądaniu transmisji, 
też śpiewały! Na takie święto muzyki, jakiego 
doświadczyłyśmy na Łotwie, nie byłyśmy przy-
gotowane.

Miałyśmy  jeszcze  jedną muzyczną,  tym 
razem kameralną ucztę,  dzięki Ainie Božej, 
z wykształcenia  psycholożce,  z zamiłowa-
nia  autorce  tekstów,  kompozytorce muzyki 
i wykonawczyni  pieśni,  a także  – malarce; 
obrazy stanowiły scenografię koncertu. Aina, 
ubrana w dzianinową bluzkę, stylizowaną na 
marynarską, w czapeczce z daszkiem, chciała 
wyglądać – może trochę przekornie – jak łobu-
ziak. Z gitarą w ręku mówiła o treści kolejnych 
piosenek, w większości  pisanych po  łotewsku 

(dla Polek, jak powiedziała, zaśpiewała też dwie 
piosenki w języku rosyjskim, dla nas zrozumia-
łym). Melodyjne opowieści o kondycji człowieka 
głęboko poruszały. Śpiewała piosenkę o nadziei, 
symbolizowanej przez biały żagiel, („biełyj pa-
rus najdu,  dal’eko upływu…”),  konstatowała 
jednak, że podążając ku odległym brzegom, nie 
ucieknie od siebie samej. 

Najbardziej  osobiście  odebrałam  piękną 
piosenkę  o silnej  kobiecie,  która  przez  całe 
życie boryka się z trudnościami, potrafi prze-
ciwstawić się burzy, nie ugnie się pod naporem 
wiatru, ale w głębi duszy pielęgnuje marzenie 
o kimś, z kim będzie mogła dzielić to brzemię, 
kto się nią zaopiekuje, komu będzie mogła za-
ufać… Był  też  obraz,  o którym pomyślałam, 
że mógłby  być  ilustracją  do mojego wiersza 
„Surya namaskar” (powitanie słońca) – dłonie 
człowieka otulały świetlistą kulę słoneczną. Był 
i drugi, też ze słońcem, ujętym w nawias gałęzi 
drzew. Może kult boga –  słońca wciąż w nas 
tkwi atawistycznie?

Uczestnictwo w tym projekcie miało m.in. 
pogłębić wiedzę  o salutogenezie  –  koncepcji 
Aarona Antonovsky’ego, która kładzie nacisk 
na zachowanie zdrowia, a nie leczenie choroby. 
Łotyszki okazały się w swoich poszukiwaniach 
pomnażania  zdrowia  bliższe  tradycjom wy-
wiedzionym  z obserwacji  natury.  Irīda An-
dersone miała wykład na temat zdrowotnych 
właściwości  korzystania w codziennym życiu 
z tradycyjnej  sauny.  Sauna  oczyszcza,  relak-
suje,  regularnie  stosowana  obniża  ciśnienie, 
podnosi  odporność  organizmu. Niestety,  są 
i przeciwwskazania – rak, choroby serca, płuc, 
nerek i jaskra. 

Irīda mówiła, że do sauny idziemy z ludźmi, 
których lubimy, bo wtedy jest szansa na praw-
dziwy relaks – nie tylko fizyczny, ale i mentalny. 
Do wykorzystania w saunie warto zbierać różne 
kwiaty z łąki  i pola – krwawnik, dziurawiec, 
czeremchę, czarną porzeczkę, rumianek, kasz-
tanowiec,  gałązki  brzozy,  osiki,  jabłoni. Nad 
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jeziorem Bicānu była łąka, z której można było 
zebrać naręcza  odpowiednich  roślin.  Z żalem 
pomyślałam, że w Polsce od lat rzadko zdarza 
mi się być w miejscach, gdzie łąki są naturalne. 
Na Łotwie są. Może dlatego dziewczęta jeszcze 
plotą wianki?

Wieczorem rozpalono w saunie i część z nas 
skorzystała  z okazji.  Dwukrotny  pobyt we-
wnątrz przedzielała kąpiel w jeziorze. Leżałam 
na ławie, pod głową pachniał pęk ziół, a Irīda 
delikatnie wmasowywała w moje  plecy miód 
i – wykonując płynne ruchy trzymanymi w dło-
niach ziołami – rozpylała olejki eteryczne nad 
całym ciałem. Miałam poczucie uczestnictwa 
w jakimś magicznym, wywiedzionym z pradaw-
nej mądrości natury,  obrzędzie. Niesamowite 
doznanie, które zapamiętałam na zawsze.

Refleksja,  jaka  po  pobycie  na Cyprze  po-
jawiła  sie w kontekście  bardzo  zagmatwanej 
i trudnej historii tego maleńkiego kraju, miała 
odniesienie do polskiej historii, a właściwie – do 
postrzegania  jej  przez  pryzmat niezwykłych 
i zupełnie wyjątkowych  cierpień,  jakich  do-
znawaliśmy na przestrzeni wieków. Ich wyjąt-
kowość można  dostrzec w porównaniu  z du-
żymi,  ekspansywnymi krajami  europejskimi, 
a takim krajem była też swego czasu Polska. 
Małe  liczebnie  narody mają  los  trudniejszy. 
Potwierdziła  to wiedza uzyskana na Łotwie, 
która samodzielną państwowością cieszyła się 
bardzo krótko – w latach 1918-1940 i od roku 
1991. Wcześniej obszary te były we władaniu 
niemieckich  zakonów  rycerskich,  Szwecji, 
Polski, Rosji  i ZSRR. Przez setki  lat nie było 
państwa. Byli Łotysze,  posługujący  się włas-
nym  językiem,  posiadający  odrębną kulturę, 
raczej ludowej proweniencji, którzy uważali się 
za naród  cierpiący,  poszkodowany,  oszukany. 
Mówili  o sobie:  naród  osierocony,  natomiast 
po wyzwoleniu  się  spod  okupacji  radzieckiej 
poczuli  zobowiązujące  dziedzictwo  kultury 
i tradycji,  i zaczęli mówić o sobie: naród śpie-
wający. Kiedy się o tym dowiedziałam, pojęłam 

sens wspaniałego  festiwalu,  który wówczas 
oglądałyśmy w Rydze  i w telewizji.  Łotysze 
wyciągnęli też praktyczne wnioski z takiej wizji 
narodu – przykładają dużą wagę do kształcenia 
muzycznego młodego pokolenia. 

Obecnie  duma narodowa  jest  tam bardzo 
silna. Przekonałam się o tym, kiedy opisałam 
pobyt na Łotwie w dużym artykule, dając wy-
raz  swojej  fascynacji  i pozytywnym myślom. 
Z artykułem  (w tłumaczeniu)  zapoznały  się 
partnerki. Podobał im się, wyraziły jednak żal, 
że nie uszanowałam łotewskich nazw geogra-
ficznych (Łatgalia, Dougava), używając w opisie 
określenia:  dawne  polskie  Inflanty,  a rzekę 
nazywając Dźwiną. 

W kontaktach polsko-niemieckich nie mia-
łam poczucia obcości kulturowej. Wychowałam 
się na Ziemiach Zachodnich, a wykształcenie, 
czy to literackie, czy muzyczne, głęboko uwraż-
liwiło na dorobek zachodnich sąsiadów w tych 
dziedzinach. Lubię urbanistyczne uporządko-
wanie miast lokowanych na prawie niemieckim, 
po  których poruszam  się  niemal  intuicyjnie, 
jestem zaciekawiona architekturą, stylem życia, 
podoba mi  się  dbałość  o otocznie… Długo by 
wymieniać. Równocześnie  dorastaniu mojego 
pokolenia  towarzyszyła wiedza  o wszystkich 
zbrodniach hitlerowskiej III Rzeszy, co w znacz-
nym stopniu powodowało przez lata niechęć do 
nawiązywania kontaktów z Niemcami. Projekt 
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Europejskie Kobiety w Kwiecie Wieku przyniósł 
ogromną zmianę. Okazało się ku mojemu zasko-
czeniu, że problem kontaktów dotyczy obu stron. 

Katharine, wówczas pięćdziesięciopięciolet-
nia Niemka z Berlina, na moją prośbę napisała 
dla  „Inspiracji”  o swoich  lękach  związanych 
z poznawaniem naszego kraju: Zburzenie Muru 
tak skutecznie dzielącego ten świat wydawało 
mi się niemożliwe, nie wierzyłam, żeby się 
mogło wydarzyć, a kiedy to niespodziewanie 
stało się rzeczywistością, trzeba było więcej 
bodźców, by zdecydować się na zetknięcie się 
z naszymi wschodnimi sąsiadami. Strach przed 
nieznanym i konieczność uporania się z naszym 
narodowym poczuciem winy były silniejsze. 
Napisała to w chwili, gdy już się z problemem 
uporała, głównie dzięki uczestnictwu w projek-
cie i poznaniu nas – Polek, które nie zmuszały 
do ekspiacji za winy przodków. Ja zaś dowie-
działam się, że trauma wojny i skutki układów 
jałtańskich mogą  sprawić,  iż  po wielu  latach 
będziemy się siebie bać. 

Te  trudności  zostały  pokonane  podczas 
trzech  lat realizacji projektu. Oczekiwałyśmy 
spotkań i radowały nas one. Z Niemkami i Ło-
tyszkami spędziłyśmy wspólnie cudowny czas: 
była wiosna w Berlinie  i jesień w Getyndze, 
lato w Ezermājas i zima w górach, w Karpaczu. 
Nauczyłyśmy  się wielu  pożytecznych  rzeczy. 

Stałyśmy się bardziej odważne, więcej wiemy 
o sobie samych, bo – jak napisał Ryszard Kapuś-
ciński w książce „Ten Inny” – aby lepiej poznać 
siebie, trzeba poznać Innych, bo to właśnie Oni 
są zwierciadłem, w którym my się przeglądamy. 
Łotyszka Vija Ancāne, właścicielka Muzeum 
Chleba powiedziała nam, że w jej spotkaniach 
z odwiedzającymi najważniejsza jest rozmowa, 
bo wtedy wiedza przechodzi z duszy do duszy. 

Wynikające  z doświadczeń  historycznych 
poglądy zachodnich sąsiadów poznawałam tak-
że w innych kontaktach z Niemcami z bliskiej 
zagranicy, przede wszystkim z Cottbus i Zittau. 
Raz jeszcze zetknęłam się z osobą, która chciała 
porozmawiać o skutkach układu z Jałty i Pocz-
damu. Moja  rówieśniczka  Irmgard Blischke 
przyjechała do Zielonej Góry  z Hartau, miej-
scowości w pobliżu Zittau,  jako uczestniczka 
polsko-niemieckiego projektu, którego tematem 
było poznawanie ginących zawodów. Urodziła 
się w Sagan  (Żaganiu). Rodzina przymusowo 
wysiedlona znalazła się w Zittau. Mówiąc o tym 
przytoczyła słowa: „Godzina czasu, jedna wa-
lizka”, dobrze znane wielu deportowanym przez 
Rosjan, hitlerowców, a także wszystkich innych, 
którzy dają sobie prawo przesuwania mas ludz-
kich, jakby to były pionki na planszy do gry. Po 
latach zapisała się do Związku Wypędzonych, 
chcąc z grupą członków odwiedzić miasto swego 
urodzenia, gdy stało się to już możliwe. Polska 
była już wówczas członkiem Unii Europejskiej, 
ale nie była jeszcze w strefie Schengen. Autokar 
z niemiecką wycieczką polscy funkcjonariusze 
graniczni tak długo przetrzymali na granicy, 
że  jej  uczestnicy  nie  zdążyli  na  umówione 
spotkanie z przewodnikiem w Żaganiu. Prze-
jechali więc tylko ulicami miasta i wrócili do 
domu. (Przypomniałam sobie, że w tym samym 
mniej więcej czasie jechałam na wycieczkę do 
Drezna i autokar niezwykle długo oczekiwał na 
odprawę… niemiecką. Wzajemne  złośliwości? 
Wzajemna nieufność? Nie umiem tego ocenić). 

Przez dłuższą chwilę rozmawiałyśmy o przy-
musowych  przesiedleniach,  jakie  stały  się 
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udziałem i Polaków z dawnych Kresów i Niem-
ców z obecnych polskich Ziem Zachodnich, które 
były jednym z przerażających skutków II wojny 
światowej. Mówiłam,  że  będąc w Wilnie  za-
stanawiałam się nad tym, jakim bólem okupili 
wileńscy  Polacy  przesunięcie  granic  Polski 
daleko na zachód od ich rodzinnego miasta. Nie-
którzy pozostali,  jako mniejszość w państwie 
litewskim,  inni wyjechali,  często  na  Ziemie 
Zachodnie. Sama mieszkam w Zielonej Górze, 
którą mieszkający tu przed wojną Niemcy mu-
sieli opuścić. Rozumiem, że chcą oni zachować 
prawo do kochania miasta, którego mury wciąż 
mówią do nich po niemiecku, tak jak do mnie 
Wilno przemówiło polskością. Rozumiem, jakim 
bólem dla każdego człowieka jest utrata małej 

ojczyzny. Irmgarda ukradkiem ocierała łzy, ale 
zaczęła się do mnie uśmiechać.

Podróże  z ZUTW  okazały  się  dla mnie 
drogą wiodącą  do  drugiego  człowieka.  Spi-
sałam  zaledwie  okruchy wspomnień  –  tych, 
które  przyczyniły  się  do  głębszego  poznania 
niedużego kawałka świata, starając się ocalić 
je przed unicestwieniem przez niepamięć. Do 
dziś  pamiętam wielki  fi nał  spotkania w Ge-
tyndze – było nim wspólne odśpiewanie hymnu 
zjednoczonej Europy – „Ody do radości”. Śpiewa-
łyśmy w swoich językach – po polsku, łotewsku 
i niemiecku. Znalazłyśmy współbrzmienie. Oby 
towarzyszyło nam przez całe życie!

Mirosława Branicka-Polarczyk

„Miłosne kuszenie internautki”    
(Na melodię piosenki „och, Karol”)

Och, Karol, kiedy zobaczyłam cię w oku kamerki, tak urzekłeś mnie,
że dzisiaj jeść nie mogę, ani spać. O, o, o, Karol, daj o sobie znać.
Mój komputer działa noc i dzień, sprawdzam w poczcie pliki twe.
Wciąż ciebie szukam, połącz ze mną się. Klikam myszką całkiem załamana
i tylko słyszę: „Baza wirusów została zaktualizowana”.
Och, Karol, zadzwoń albo skype’a włącz, na gadu-gadu ze mną się połącz.
E-maila, jeśli możesz, wyślij też. W cyberprzestrzeni znajdziesz mnie, gdy chcesz.
Serfuj ze mną, serfuj póki czas. Ten jedyny raz sieć Internetu niech połączy nas.
W swym programie wolność możesz mieć, lecz uważaj, Karol, bo
gdy zmienisz hasło, w moją wpadniesz sieć!
I w chomiku będę cię już mieć!

ZdJęCIA Z ARChIwuM Zutw

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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Jadwiga lidka Engel

Z „Limerykowego zielnika”

Ostróżka
Na sztywnych stoi nóżkach
ogrodu kwietnego stróżka
ostro zareaguje
gdy skrzywdzić ją spróbujesz
wyniosły kwiatek – ostróżka

Jadwiga lidka Engel

Z „Limerykowego zielnika”

Na sztywnych stoi nóżkach
ogrodu kwietnego stróżka

gdy skrzywdzić ją spróbujesz
wyniosły kwiatek – ostróżka

Kaczeniec
Kwiat spostrzegł kaczy młodzieniec
to będzie mój ulubieniec
jest żółty jak mój puszek
jest mój więc nazwać go muszę
nadaję mu imię KACZENIEC

Z „Limerykowego zwierzyńca

Odyniec – stary dzik zdziczał
wstydził się swego oblicza
lecz jego małżonka locha*
zapewniła że go kocha
dzik z dzikiej radości zakwiczał

Nad wodą żaby rechocą
najgłośniej czynią to nocą
żaba żabką pływa
piękną królewną bywa
przemienioną złych czarów mocą

fot. EwA KwAśNIEwICZ

fot. EwA KwAśNIEwICZ
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Barbara Konarska

Winobranie

Hejnał z wieży ratuszowej
święto rozpoczyna – 
korowód winobraniowy,
noc młodego wina.

Mały Bachus beczkę toczy,
Duży – w tłum wmieszany.
Trwa zabawa, błyszczą oczy…
Tańczmy! Odbijany!

Dziś fantazja w dobrej cenie. 
Goście i mieszkańcy,
czas rozpocząć przedstawienie,
Bachus z nami tańczy!

Winiarz wita cię ukłonem,
Kielich daje w rękę.
Ty ozdabiasz winnym gronem
Obraz, wiersz, piosenkę.

Maria Kuleszyńska-Kozak

***

Zważ bracie
że gdy wlewasz w siebie
winny napój boski
tylko na tę chwilę
opuszczą cię troski
Potem gorycz porażki
w duszy twej powstaje
w głowie szumi
i kac-gigant zostaje

fot. BARBARA KoNARSKA
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witold Stankiewicz

Chrząszcz

W Szczebrzeszynie 
chrząszcz brzmi w trzcinie.
strząsa krople dżdżu.
przestań strząsać,
bo się dąsam, 
kupkę robię tu!

Aktywacja zawodowa seniora

Gdy będę już bardzo stary 
i andropauza przyjdzie w gości, 
wtedy oznajmię, że prowadzę 
biuro… tych?… nieruchomości.

Czy przypadkiem

Jeśli pierzastą naprawdę jest ich anielska natura, 
to, czy najbliższa niebu nie jest – domowa kura?

fot. EwA KwAśNIEwICZ

fot. BARBARA KoNARSKA
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