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Jadwiga Korcz-Dziadosz

Mozaika pięknych dni

Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 

nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata.

Wisława Szymborska

Od kilku dni głowię się jak rozpocząć „wstęp-
niak”, którego napisanie zadała mi nasza re-
daktor naczelna – Basia Konarska. Początek 
wszak musi być i intrygujący , i mądry. Dlatego 
wsparłam się autorytetem naszej noblistki 
i zacytowałam fragment Jej wiersza. Materiał, 
który składa się na treść kolejnego numeru IN-
SPIRACJI tworzy swoistą MOZAIKĘ: mamy 
spotkania z ludźmi naszego miasta, a wśród 

nich skrzy się rozmowa Barbary Konarskiej 
z Janem Muszyńskim o życiu, sztuce i poszu-
kiwaniu tożsamości. Piękna rozmowa dwu 
Barbar – Dzięcielewskiej z Konarską o poszuki-
waniu sensu. Zaprezentowana zgodnie z prośbą 
inicjatorki – Basi Dzięcielewskiej w całości, bez 
redakcyjnych skrótów. Są też portrety Danieli 
Stańdy – wieloletniej słuchaczki ZUTW i Marii 
Weiss , która jest wśród nas dopiero od roku, 
ale znamy ją z MM-ki. Dalej Halina Maszner 
i Barbara Konarska rozmawiają o Rysiu Kras-
sowskim, kreśląc w rozmowie portret PASJO-
NATA, jakim jest niewątpliwie Ryszard.

Kalejdoskop wydarzeń z życia ZUTW wy-
pełniają relacje jedynie z najważniejszych wy-
darzeń, bowiem jest ich tak wiele, że opisanie 
wszystkich stało niemożnością, a i tak jest lek-
turą na wiele wieczorów. Relacja Haliny Sawy 
ze spotkania Danuty Filipowskiej i Ewy Kwaś-
niewicz ze Lwowem rozpoczyna swoisty festiwal 

który składa się na treść kolejnego numeru IN-
SPIRACJI tworzy swoistą MOZAIKĘ: mamy 
spotkania z ludźmi naszego miasta, a wśród 

turą na wiele wieczorów. Relacja Haliny Sawy 
ze spotkania Danuty Filipowskiej i Ewy Kwaś-
niewicz ze Lwowem rozpoczyna swoisty festiwal 

fot. EWA KWAŚNIEWICZ
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kresowy w tym numerze INSPIRACJI. Obie 
autorki spotkania nie mają kresowych korze-
ni, jednak magia Lwowa tak je zauroczyła, że 
zechciały się podzielić tą fascynacją. Podobnie 
Jerzy Janicki mawiał o profesorze Stanisławie 
Nicieji, iż jest on adoptowanym dzieckiem Lwo-
wa. O autorskim spotkaniu z Profesorem pisze 
Ewa Kwaśniewicz, która stwierdza: „…wróci-
łam (ze spotkania z profesorem) nie ta sama, 
zauroczona tematyką kresową i autorem (….) 
Profesor łączy ludzi tam kiedyś mieszkających 
z ich potomkami, żyjącymi tu i teraz”. O tym 
wieczorze w muzeum wspomina też Kazimierz 
Dziadosz, podkreślając w swoich „Fascynacjach 
Kresami”, jak dumny czuje się ze zdobytej od 
Profesora dedykacji „Lwowiakowi po mieczu” 
i z wystawy swojego cyklu grafik architektu-
ry kresowej, prezentowanej w zielonogórskiej 
Karczmie SAMI SWOI. Niezwykłą perełką są 
„Obrazki z przedwojennego Lwowa” namalowa-
ne słowem przez urodzoną lwowiankę Jadwigę 
Lidkę Engel.

Wiele stron w numerze zajmuje poezja, którą 
tworzy duża grupa słuchaczy ZUTW związana 
z Klubem Oksymoron, a jak pięknie powiedział 
Stanisław Lem Poeta to taki, co umie w ładny 
sposób być nieszczęśliwy.

Refleksje i rozważania otwiera filozoficzne 
stwierdzenie Danuty Wesołowskiej „Ile to już 
idziemy przez ten świat, czyli czas na wnioski”. 
Bardzo ważny jest ten artykuł, szczególnie 
wobec stwierdzenia Wisławy Szymborskiej 
iż… Nie będziemy repetować / Żadnej zimy ani 
lata. Świetnym dopełnieniem tych refleksji są 
„Sentencje”, wybrane przez Teresę i Janusza 
Mrozów i poszukiwania przez Basię Konarską 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego lubimy złote 
myśli? I prosta odpowiedź: Lubimy myśleć. Je-
steśmy wszak gatunkiem Homo sapiens. 

Wspomnienia inauguruje protokół z pierw-
szego zebrania założycieli naszego ZUTW, 
w którym przywołano skład Komitetu Założy-
cielskiego mgr Zofia Banaszak, mgr Aleksandra 

Zjawin i mgr Janina Drzymała. Cieszę się, 
iż dziś możemy im powiedzieć, że jesteśmy 
wdzięczni za ten pionierski trud.

Zawsze z ogromnym zainteresowaniem czy-
tam historie minione; Zbyszek Rajche opowiada 
nam o aurze obrazu podarowanego mu przez 
Mamę, Sławka Bydałek przywołuje wspomnie-
nie spotkania z tatrzańskimi niedźwiedziami, 
Ela Stalec opowiada o spotkaniu na ZUTW 
przypadkowej znajomej sprzed lat poprzez 
historyjkę czerwonego kwiatka doniczkowego, 
Bogusia Hyla-Dąbek pisze o zaletach Interne-
tu , w którym odszukała dawną przyjaciółkę. 
Szczególne są jednak zwierzenia osobiste, któ-
rymi dzielicie się z czytelnikami i tak Halinka 
Sawa opowiada nam o stareńkiej cioci Zosi, 
a Ada Witkowska dzieli się z nami radością… 
zostania prababcią! 

Życzliwy uśmiech budzą „Fikuśniki” Danki 
Filipowskiej i „Dziecięce pytania i dylematy” 
zapisane przez Bogusię Hylę-Dąbek.

Mark Twain powiedział: Za dwadzieścia lat 
bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobi-
łeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść 
bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne 
wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj. Piotr War-
cholak pewnie znał tę myśl, bowiem w 2011 r. 
wybrał się w egzotyczny, pozaeuropejski krąg 
kulturowy do Maroka. O przygodach i pozna-
nych atrakcjach pisze ze swadą, zauważając 
i notując również inżynierskie dokonania Ara-
bów. I kończy: „ ….podróże kształcą i poszerzają 
horyzonty. Po naszej wyprawie już wiemy, że 
świat nie kończy się na Europie i jej dokona-
niach”. 

Kolejny numer INSPIRACJI zaprasza do lek-
tury. Te przelane na papier słowa malują obraz 
społeczności Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, społeczności ludzi aktywnych, 
realizujących swe marzenia, pielęgnujących ta-
lenty i niezapominających iż Ludzie nie dlatego 
przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją 
się, bo się przestają bawić (Mark Twain).
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Przed kilku laty dr Jan Muszyński prowadził 
wykłady w ZUTW, potem kłopoty zdrowotne mu 
to uniemożliwiły. W 2009 roku widzieliśmy się 
na wystawie z okazji 55-lecia Zielonogórskiego 
Okręgu ZPAP – wyglądał na chorego i tak było 
w istocie. Podczas kolejnego spotkania – byłam 
wówczas widzem „Wieczoru Mistrzów i Winnic”, 
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Piekarni C.K. – znów zobaczyłam Janka 
dowcipnego, sypiącego anegdotami, wrażliwego 
na piękno, zwłaszcza… kobiecego ciała. Za-
prosił mnie do domu. Mieszka – wraz z żoną 
Bożeną – przy ulicy Krasickiego. Uprzedził 
mnie, że żona cierpi na chorobę Alzheimera, 
on także ma poważne problemy zdrowotne. To 
była niezwykła rozmowa – Jasiu przerzucał się 
od teraźniejszości do swojego dzieciństwa, od 
refleksji o sztuce współczesnej do wykopalisk 
archeologicznych w latach 50. XX wieku. 
B.K. – Cieszę się, że zastałam Cię w dobrej 
formie. Jesteś spokojny i pogodny. Jak 
sobie radzisz?
J.M. – Trzy lata temu lekarz powiedział mi, że 
guz żołądka jest nieoperowany i pozostało mi 
tylko trzy miesiące życia. Potem inny lekarz 

O życiu, sztuce i poszukiwaniu tożsamości  
z dr. Janem Muszyńskim rozmawia Barbara Konarska

podjął się operacji. Wycięli mi 
żołądek. I żyję. Kiedy Bożenka 
zaczęła chorować, nie rozumieli-
śmy, co się z nią dzieje. Dopiero 
córka, będąc kiedyś na wykładzie 
o chorobie Alzheimera, skoja-
rzyła opis początków choroby 
z dziwnym zachowaniem mat-
ki. Teraz już dużo wiem o tej 
chorobie, o życiu z osobą chorą, 
mógłbym się spotkać z ludźmi, 
którzy chcieliby się dowiedzieć 
więcej. Gdyby byli zainteresowa-
ni – służę. 
– Proponuję zacząć ab ovo. 
Skąd pochodzisz?
– Kiedyś mówiłem sobie, że tutaj 
jestem tylko ciałem, duszę pozo-

stawiłem w Gnieźnie, a może i w Piotrkowie 
Trybunalskim. Starałem się o tym nie myśleć, 
aby nie powodować jeszcze głębszego rozdarcia. 
Trzeba i należy się zakorzenić, aby stworzyć 
nową duchową topografię o nazwie Zielona 
Góra.

Moja babcia w Chobienicach była na służbie 
u hrabiego Mielżyńskiego. I dziadek, i mama 
też. To było pogranicze – Kreis Bomst, Babi-
mojszczyzna. Mama nie akceptowała faktu, 
że jej ojciec służył hrabiemu. Wraz z mężem, 
który był wojskowym, postanowili urodzić dzieci 
w pierwszej stolicy Polski – nie wiem, czy tak 
myśleli (śmiech) – i przenieśli się do Gniezna, 
gdzie przyszedłem na świat w 1932 roku, jako 
drugie dziecko, po Teresie; później urodziła się 
Marylka, która mieszka też w Zielonej Górze, 
jest żoną Andrzeja Czarkowskiego. Moje dzie-
ciństwo kojarzę jednak z Piotrkowem Trybu-
nalskim. Ojciec był powstańcem wielkopolskim; 
kiedy wybuchła wojna, do Gniezna został od-
delegowany Jürgen (Josef) Stroop, który miał 
zająć się powstańcami. Ojciec dostał wezwanie 
na gestapo i spędził w areszcie dwa tygodnie, 
potem nas wysiedlili do Piotrkowa. 

fot. BARBARA KoNARSKA
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– A szkoła?
– Chodziłem na prywatne lekcje, takie tajne 
komplety. Było nas trzech uczniów, w pokoju 
nauczycielki stał rower kołami do góry, jakby 
ktoś sprawdzał, to naprawialiśmy rower… 
W 1945 roku, po powrocie do Gniezna, zdałem 
egzamin do gimnazjum.
– Jak wspominasz młodość w Gnieźnie? 
– Należałem do harcerstwa. Pamiętam, że prze-
niknął do grona harcerzy niejaki Czajkowski, 
który próbował znaleźć dowody przechowywa-
nia broni przez harcerzy. A wiesz (Jasiu zmie-
nia temat) spędziłem jako siedemnastolatek 
ponad pół roku w więzieniu we Wrocławiu. We 
trzech wymyśliliśmy, że uciekniemy z Polski za 
granicę, przez Czechy, Austrię chcieliśmy się 
dostać do Anglii. Skazano mnie za nielegalne 
przekroczenia granicy… Zobacz, mam jeszcze 
ten wyrok. 

(Jasiu wyciąga segregator, w którym, w od-
dzielnych koszulkach , w porządku chronolo-
gicznym, ma ułożone różne dokumenty swojego 
życia. Pokazuje kopię wyroku; po chwili – kartę 
sprawności harcerskich).
– Jakie sprawności nadal posiadasz? 
– Dobrze gotuję. Teraz, kiedy Bożenka już nie 
może zajmować się domem, to moje zadanie. 
Wracając do czasów gnieźnieńskich – pamię-
tam, byłem na zabawie z Bożenką, a Tade-
usz K. na mój widok zawołał: – To jest wróg 
naszej ojczyzny! Ktoś inny zażądał, żebyśmy 
wyszli, bo wspólnie z nami bawić się nie będzie. 
Nie przejąłem się tym, wyszliśmy i całowaliśmy 
się na ławce… Kiedy Tadeusza K. spotkałem 
w Zielonej Górze, nie pamiętałem mu tamtego 
zdarzenia; szczerze się ucieszyłem z widoku 
krajana. 
– A historia sztuki?
– Skończyłem Technikum Ekonomiczno-Fi-
nansowe. Jako przodownik nauki. Ojciec był 
wojskowym kartografem, świetnie rysował, ja 
też lubiłem rysować, malować. We Wrocławiu, 
w więzieniu, robiłem kryminalnym rysunki na 

tatuaże. Związany z Teatrem Gnieźnieńskim 
Mieczysław Krywult zobaczył mnie kiedyś 
w mieście, jak rysowałem i chciał mnie uczyć. 
Nie miałem pieniędzy, więc zaproponował, że-
bym – jako zapłatę – zrywał liście morwy dla 
hodowanych przez niego jedwabników. Zgodzi-
łem się i jakiś czas malowaliśmy razem w plene-
rze, ale wkrótce jedwabniki mi się znudziły. On 
namawiał mnie na architekturę lub malarstwo. 
Wiedziałem, że na architekturę raczej nie mam 
szans, a w naszej rodzinie malarz uchodził za 
idiotę… 

Na historii sztuki było czternaście dziewczyn 
i dwóch chłopaków – Stanisław Kowalski i ja. 
Od tego czasu datuje się nasza przyjaźń.
– Skąd wziął się pomysł osiedlenia się 
w Zielonej Górze?
– Tutaj zamieszkał już wcześniej brat mamy; 
wracając z obozu koncentracyjnego zatrzymał 
się w tym mieście. Był ogrodnikiem, w Niem-
czech robił nawet dywany kwiatowe. Założył 
ogrodnictwo, mama go odwiedzała. W 1956 
roku, kiedy przyjechałem po studiach, już nie 
żył, ale mama znała trasę… 
Jan Muszyński tak wspominał swój przyjazd 
do miasta:

Do Zielonej Góry przyjechałem tuż po wyda-
rzeniach Poznańskiego Czerwca. Jako świeży 
magister historii sztuki, okiem „fachowca” obej-
rzałem dworzec z czerwonej klinkierowej cegły. 
Dwa boczne ryzality, nieco wysunięte przed 
centralną część budynku, kryte czterospadowym 
dachem, stały szczytem do ulicy. Partia środ-
kowa nakryta płasko, ustawiona była kalenicą 
do placu dworcowego. Pod gzymsem środkowej 
części budynku przebiegał poziomy, z ukośnie 
ustawionych cegieł, fryz plastycznie różnicując 
gładką ścianę nad łukowo sklepionymi okna-
mi. Po tym fryzie nieśpiesznie przechodziły 
szczury. Dramatycznie wzbogacały fronton 
gmachu dworcowego, dążąc do przestrzeni 
strychowej. Po wizualnym szoku doznanym 
z niezaplanowanym przez architekta, mało 
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estetycznym akcentem, nastąpił drugi, natury 
intelektualnej. Po prawej stronie – idąc do cen-
trum miasta – obok kiosku, niecałe sto kroków 
od wzbogaconego fauną budynku, leżał kamień, 
na którym z dumą wyryto: „W dniu 1-go maja 
w województwie zielonogórskim zlikwidowano 
analfabetyzm” – i tutaj następował rok, w któ-
rym dokonano tego heroicznego czynu, zasługu-
jącego na obelisk1).

– Podjąłem pracę w Wydziale Kultury, pod 
okiem wspaniałego szefa, jakim był Klem Fel-
chnerowski. Wkrótce ściągnąłem tu Staszka.

Wojewódzki Konserwator Zabytków za-
trudnił mnie... i robił wszystko, aby i Staszek 
przyjechał do Zielonej Góry. To działanie za-
skarbiło sobie u nas dla niego ogromne poczucie 
wdzięczności. Klem zapewniał radość i poczucie 
swobody. To był wolny człowiek. Utalentowa-
ny we wszystkich dziedzinach, od muzyki do 
sportu. Wirtuoz gry na organkach i znakomity 
pływak. Bokser i lekkoatleta. Ale nade wszystko 
artysta malarz. To było szczęśliwe wydarzenie 
w naszym zawodowym doświadczaniu skompli-
kowanych spraw administracyjnych2.

Wokół Klema gromadziła się ówczesna elita 
intelektualna miasta i dzięki niemu wszedłem 
w środowisko artystów malarzy. Malarze byli 
bowiem wówczas jedynymi posiadaczami aka-
demickiego wykształcenia; po latach Janusz 
Koniusz twierdził, że w tamtym czasie z magi-
strów w Zielonej Górze nie dałoby się skomple-
tować jedenastki do gry w piłkę nożną…

W Zielonej Górze działała filia poznańskie-
go oddziału ZPAP, której szefem był właśnie 
Klem, członkami Związku byli też: Kazimierz 
Rojowski, Marian Szpakowski, Witold Nowicki. 
Ja im po wódkę latałem… 

1  Jan Muszyński  –  „Aleja Niepodległości  – elitarna 
ulica dawnej Zielonej Góry”, Rocznik Lubuski, t. 32, 
cz. 1, 2006

2  Jan  Muszyński  –  „Bez  Niego  bylibyśmy  bardziej 
samotni”  –  Siedlisko  nr  4, wydawnictwo  Instytutu 
Zachodniego

Nie mieliśmy gdzie mieszkać. Znaliśmy 
na pamięć rozkład jazdy autobusów, którymi 
docieraliśmy codziennie do innego miasta, by 
przenocować w hotelu i nazajutrz, wcześnie 
rano, wracaliśmy do Zielonej Góry. Czasami 
mieszkaliśmy u Klema, kiedyś Witek Nowicki, 
który mieszkał w Łężycy, wyjeżdżał na miesiąc 
i dał nam klucze… To było zwarte, zaprzyjaź-
nione środowisko, wspólnie jeździło się w plener 
malować, wspólnie omawiało sprawy istotne dla 
rozwoju kultury, wspólnie się bawiono. 
– Przyjechałam do Zielonej Góry dziewięć 
lat później, wtedy już było „Złote Grono”.
– Początkowo władze myślały o sympozjach ar-
chitektów, ale Szpakowski, Nowicki i Klem byli 
temu przeciwni – obawiali się kompromitacji. 
Zielonogórskie środowisko architektów nie mia-
ło znaczących osiągnięć, dwa architektonicznie 
ciekawe budynki – komitetu Wojewódzkiego 
PZPR i Komendy Wojewódzkiej MO – były 
dziełem projektanta z zewnątrz. Wypracowano 
więc koncepcję spotkań twórców i teoretyków 
sztuki. Kolejne Wystawy i Sympozja „Złotego 
Grona”, realizowane – począwszy od 1963 roku 
– co dwa lata, zdobyły uznanie jako prestiżowe 
forum prezentacji sztuki na skalę ogólnopolską, 
a Muzeum Ziemi Lubuskiej zbudowało liczącą 
się kolekcję sztuki najnowszej. Niestety, stan 
wojenny zakończył „Złote Grono”, podzielił 
środowisko i nie udało się już nigdy odbudować 
takiej więzi, jaka pozwoliła w latach 60. stwo-
rzyć wspaniałą imprezę. 
– Ci artyści, o których mówiłeś, już nie 
żyją. Żyje, na szczęście, Józef Burlewicz, 
z którym się przyjaźnisz. Co u niego?
– Dobrze się miewa. Maluje pejzaże okolic Gry-
żyny, przyjeżdżają do niego ludzie, kupują.
– Pejzaże? Jestem zaskoczona, pamiętam 
jego monumentalne obrazy, pełne niepo-
koju…
– Dawid Michała Anioła powstał jako dzieło 
symbolizujące wolność zdobytą przez mieszkań-
ców Florencji i gotowość do jej obrony. W histo-
rii sztuki stał się symbolem demokracji. Gierek 
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też chciał silnego państwa, ale „renesans” 
Gierka rozwalał się. U Burlewicza Dawid jest 
pęknięty… Była taka praca, której Józek nie 
zrobił, miał wiele szkiców, była już prawie go-
towa koncepcja. Na obrazie miał być kołek, a do 
niego mocnym łańcuchem przywiązany koń, 
który wydeptał głęboki rów, ale z niego nie było 
wyjścia, bo koń był uwiązany. I wiadomo, że ten 
koń nigdzie nie ucieknie. Józek namalował za to 
inny obraz. To był ptak, który wzbił się wysoko, 
ponad linię horyzontu, ale też uwiązany za nogę 
do kołka na ziemi nie mógł odlecieć. 

A to, co teraz maluje, to nie „ładne obraz-
ki” – oglądam jego pejzaże. Kiedyś jeździłem 
do Gryżyny, teraz Józek fotografuje dla mnie 
namalowany obraz i mi przesyła. Ostatnio: 
ostry kamień wbija się w drogę przecina ją, 
koń wybiegł, przed nim ten ostry kamień, obraz 
zagrożenia, niepokoju.
– Dlaczego z urzędu Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków przeszedłeś do Lubu-
skiego Towarzystwa Naukowego?

– W 1957 roku powstało Lubuskie Towarzystwo 
Kultury; utworzony później przy nim Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy przekształcił się, w 1964 
roku, w Lubuskie Towarzystwo Naukowe. 
W tym czasie pracowałem jako wojewódzki 
konserwator zabytków. Czasy nie sprzyjały 
ratowaniu dziedzictwa kulturowego tzw. Ziem 
Odzyskanych. Plany zakładały wręcz rozbiórkę 
wielu obiektów, zwłaszcza sakralnych. Wraz ze 
Staszkiem Kowalskim starałem się ratować ich 
jak najwięcej. Wyliczono, że przeciwstawiłem 
się rozbiórce 113 kościołów, w tym tak cennych 
jak kościół i klasztor pocysterski w Gościkowie 
czy klasztor Augustianów i kolegium pojezui-
ckie w Żaganiu. W tamtym czasie był to bar-
dzo poważny zarzut, kwalifikujący wręcz do 
zwolnienia z pracy. I taki zamiar się pojawił. 
Miałem jednak szczęście. Jakiś czas przed tym 
podsumowaniem mojej niewłaściwej, niezgodnej 
z polityką państwa działalności, przebywał 
w województwie kierownik Wydziału Kultury 
KC PZPR, który interesował się historią sztuki. 

Z żoNą, fot. BARBARA KoNARSKA
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Towarzyszyłem mu jako fachowy przewodnik 
i najwyraźniej przypadłem mu do gustu, bo 
w rozmowie z pierwszym sekretarzem KW 
PZPR Tadeuszem Wieczorkiem pochlebnie 
wyraził się o moich kompetencjach. Zajmowa-
ne przez mnie stanowisko było w tak zwanej 
nomenklaturze, toteż władze administracyjne 
musiały zgłosić zamiar dyscyplinarnego zwol-
nienia. Sekretarz Wieczorek najwyraźniej 
zapamiętał dobrą o mnie opinię towarzysza 
z KC, bo zadecydował, że kto inny będzie kon-
serwatorem – został nim Stanisław Kowalski – 
a Muszyński „będzie organizował naukę”. 
– Jako etatowy sekretarz byłeś u począt-
ków „lubuskiej drogi do uniwersytetu”.
– Tak, utworzono cztery wydziały: Nauk Spo-
łecznych, Nauk Technicznych, Nauk Rolniczych 
i Biologicznych oraz od 1972 r. Matematyki, Fi-
zyki i Chemii. Prof. dr hab. Hieronim Szczegóła 
podsumował dorobek LTN: „liczba członków 
wzrosła z 112 w 1964 r. do 300 w 1985 r. W cią-
gu 20 lat istnienia towarzystwa 98 jego członków 
uzyskało stopnie doktora, 22 – doktora habilito-
wanego i dziewięciu – tytuły profesorskie”3. To 
było imponujące. Wiele osób poważnie podeszło 
do stworzonych szans. Teresa Kostyrko, szefowa 
Instytutu Kultury przy Ministerstwie Kultury 
i Sztuki, postarała się o stypendia doktoranckie 
dla pracowników muzeów – u nas dzięki temu 
doktoraty zrobili Barbara i Adam Kołodziej-
scy. Ja też – w 1971 roku obroniłem doktorat 
u profesora Jerzego Topolskiego na temat „Roz-
wój Krosna Odrzańskiego na tle innych miast 
Środkowego Nadodrza do roku 1970”. 
– Pamiętam, że w Krośnie prace wykopali-
skowe prowadził Edward Dąbrowski.
– Ja mu podsunąłem trop, gdzie trzeba kopać. 
W „Kronice” Thietmar pisze:
Inde mox inparibus ducibus inequales turmae 
usque ad Oderam fluvium pervenientes, fix-
erunt tentoria iuxta amnem, qui Pober dicitur 
Sclavonice, Castor Latine. Quos Bolizlavus, 

3 „Przemiany i perspektywy”, Zielona Góra 1985

munitis littoribus prefati fluminis cum exercitu 
grandi in Crosno sedens, ullo modo transire 
prohibuit Sed cum rex VII dies ibidem moratus 
naves atque pontes pararet, divinus respectus 
missis speculatoribus suis vaduin ostendit  
optimum.4

– Pamiętasz?
– Oczywiście, tyle razy czytałem. 

Przed II wojną światową twórca poznańskiej 
szkoły archeologicznej profesor Józef Kostrzew-
ski zakładał historyczną ciągłość osadnictwa 
słowiańskiego na terenie Polski od czasów pre-
historycznych. Był on uczniem berlińskiego ar-
cheologa, Gustawa Kossinny, który zajmował się 
głównie pochodzeniem i rozprzestrzenianiem 
się Germanów. Plemiona prasłowiańskie, jego 
zdaniem, zasiedlały błota Prypeci. Inne wyniki 
badań sprawiły, że profesor Kostrzewski stał się 
głównym polemistą swojego nauczyciela. Jego 
praca, wydana w 1939 roku, „Prehistoria ziem 
polskich” spowodowała, że został wpisany na 
listę wrogów Rzeszy i był poszukiwany przez 
gestapo. 

Po wojnie względy polityczne spowodowa-
ły, że prace archeologiczne nabrały wielkiego 
rozmachu, gdyż potwierdzały nasze prawo do 
tych ziem. Edward Dąbrowski był asystentem 
profesora Kostrzewskiego i dzielił z nim fascy-
nację prasłowiańską historią. Słyszałem taką 
anegdotę: Kostrzewski i Dąbrowski przez długi 
czas zajmowali się oglądaniem „skorup”, profe-
sor przypomniał sobie, że żona w domu czeka, 
ale szkoda mu było oderwać się od atrakcyjnego 
zajęcia, zatelefonował więc do zony, że miał 
wypadek tramwajowy – nic groźnego, ale wróci 
do domu za parę godzin… 

4  Łac. Owóż, te tak różne i pod różnym przewodni-
ctwem kroczące oddziały dotarły wnet do Odry 
i rozbiły namioty nad krętą rzeką, zwaną po sło-
wiańsku Bóbr, po łacinie zaś Castor Bolesław jed-
nak obwarowawszy brzeg tej rzeki i usadowiwszy 
się  z wielkim  wojskiem  w Krośnie,  przeszkadzał, 
jak mógł, w przeprawieniu się  ich na drugą stro-
nę,  cyt.  za  edycją  komputerową www.zrodla.hi-
storyczne.prv.pl
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A po wykorzystaniu moich wskazówek Edek 
zaczął kopać z sukcesem.
– A ja przeczytałam u dr Andrzeja Mar-
cinkiana o pewnym epizodzie z udziałem 
Jana Muszyńskiego podczas wykopalisk 
w okolicach Międzyrzecza:
W 1959 roku łopata archeologa dosięgła Trzcie-
la, gdzie znajdować się miały dwa grody. Były 
to już badania połączonej ekspedycji nowo 
powstałego Działu Archeologicznego Muzeum 
Okręgowego w Zielonej Górze. Obok wspomnia-
nego E. Dąbrowskiego w pracach uczestniczył 
A. Kołodziejski, a także (…) Jan Muszyński. 
Ten ostatni zresztą wkrótce zaprzestał czyn-
nego „grzebania w ziemi”. Z jego pierwszymi 
krokami archeologicznymi wiąże się zabawna  
anegdota.

Na wykopie w Trzcielu znalazł sie namiętny 
opowiadacz filmów i książek, którego talent 
krasomówczy unieruchamiał łopaty i pędzle 
reszty pracowników. Nie pomagały interwencje 
Janka w rodzaju: „Szanowny Panie. W umowie 
z Panem określone było jasno, że Pan będzie ła-
skaw świadczyć pracę fizyczną, a nie zabawiać 
innych. Uprzejmie proszę o zastosowanie sie do 
umowy”. I... opowieść szła dalej!

– Adam – zwrócił sie Jaś do Kołodziejskiego, 
– Ten człowiek nie rozumie po polsku!

– Nie rozumie!? Ano, zobaczymy!
– Wojtek! – zawołał Kołodziejski. – Natych-

miast do mnie! Powiem ci prostym, żołnierskim 
językiem: Jeżeli natychmiast nie zaprzestaniesz 
gadać i nie zaczniesz pracować to... [..., ..., ...]. Po 
tej przemowie Wojtek stał sie jednym z najlepiej 
ruszających łopatą. Różne są rodzaje zrozumia-
łej polszczyzny.5

Wróćmy do Lubuskiego Towarzystwa Na-
ukowego. Jak to się stało, że przeszedłeś 
do Muzeum?

5  Andrzej Marcinkian – Archeologia Lubuska. 50 lat 
zielonogórskiego  ośrodka  archeologicznego, 
„Studia Zielonogórskie”, t. XVI

– Prezes LTN, profesor Jan Wąsicki został rek-
torem Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Uczelnia 
pozyskiwała kadrę z zewnątrz, wykorzystywała 
także osoby ze środowiska zielonogórskiego. 
Praca na pół etatu odpowiadała mi, ale kiedy 
profesor Wąsicki zaproponował mi pełen etat, 
zacząłem pilnie poszukiwać innej drogi. Poja-
wiła się szansa objęcia dyrekcji Muzeum. Pracę 
na tym stanowisku rozpocząłem w 1976 roku 
i pracowałem przez ponad dwadzieścia lat. 
Nota bene historię sztuki na WSP wykładałem 
nadal – w sumie osiemnaście lat… 
– Wróciłeś do świata sztuki.
– Tak, to było mi najbliższe. Pierwsze lata mojej 
pracy w muzeum to radykalna reorganizacja 
struktury muzeum poprzez usamodzielnienie 
rozwiniętych już działów muzealnych. Powstały 
autonomiczne muzea: Muzeum Etnograficzne 
w Ochli (1981) oraz Muzeum Archeologiczne 
Środkowego Nadodrza w Świdnicy (1982). Po-
zwoliło to na realizację mojej idei gromadzenia 
i prezentowania sztuki współczesnej w formie 
stałych galerii autorskich. Tworzenie kolekcji 
sztuki współczesnej uzupełniliśmy dzięki po-
mysłowi oddania przestrzeni wystawienniczych 
twórcom, między innymi: Kajetanowi Sosnow-
skiemu, Janowi Berdyszakowi, Andrzejowi 
Gieradze. Wieża asymetryczna Kajetana Sos-
nowskiego czy ekspozycja Mariana Kruczka 
w byłej toalecie budziły powszechne zaciekawie- 
nie. 
– Sztuka współczesna była Twoim żywio-
łem, czy nadal ją lubisz?
– Formalna rewolucja w sztuce trwa od cza-
sów impresjonistów. Nie wszystko jednak teraz 
potrafię określić mianem sztuki. Choć… u Nie-
znalskiej jest koncepcja. 
– Powiedz, co myślisz o Zielonogórskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku?
– Dla mnie to było odkrycie – studenci na WSP 
nie chcieli się uczyć. A tu ludzie z własnej woli 
chcą poszerzyć swoje horyzonty, przekroczyć 
ograniczenia – nikt nie wychodził, okazywano 



12 INSPIRACJE  /  styczeń – marzec 2012  /  nr 1 (41)

mi sympatię. Inicjatywa UTW rodziła się na 
moich oczach i rozwijała się niezwykle! Tu lu-
dzie pokazują, kim są naprawdę. 
– A czym jest dla Ciebie Zielona Góra?
– Człowiek z upływem lat coraz częściej my-
śli o swoich korzeniach. W wieku 78 lat moja 
mama, na moją prośbę, napisała pamiętnik. 
Miała to być kronika rodzinna. Jej fragment, 
dotyczący czasów służby u hrabiego Mielżyń-
skiego, dałem do przeczytania profesorowi 
Andrzejowi Kwileckiemu, autorowi wydanej 
w 1998 roku książki „Ziemiaństwo wielkopol-
skie”. Jego zdaniem były to cenne materiały, 
pokazujące życie ziemiaństwa widziane od 
strony służby. To mnie ośmieliło, by częściowo 

je opublikować. Redakcji podjął się mój wnuk, 
Mateusz Leoński. Mogę Ci pożyczyć.
– Chętnie skorzystam. Serdecznie Ci dzię-
kuję za rozmowę.

PS. Po powrocie do domu przeczytałam książ-
kę. Zawiera – oprócz pamiętnika matki – wiele 
refleksji Janka Muszyńskiego. Jest tam też 
odpowiedź na zadane pytanie. 

„Moi pradziadowie, dziadkowie i rodzice uro-
dzili się na pograniczu, w Kreis Bomst. „Jak 
świat światem nie będzie Niemiec Polakowi 
bratem”, to nie była kwestia kiepskiej poetyckiej 
metafory, ale świadomość ludzi ze świata są-
siedztwa. (…) We wrześniu 1939 roku w ciągu 

Jan Muszyński – historyk sztuki, współtwórca naukowego środowiska w Zielonej Górze, były sekre-
tarz Lubuskiego towarzystwa Naukowego i wieloletni dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej (1976-1997). 
Autor lub współautor wielu prac naukowych w tym monografii poświęconych Krosnu odrzańskiemu 
i Kożuchowowi. W czasach nie sprzyjających ratowaniu dziedzictwa kulturowego ziem zachod-
nich, jako wojewódzki konserwator zabytków 
w Zielonej Górze, miał odwagę przeciwstawić 
się planowanej rozbiórce 113 zabytkowych 
budowli, głównie sakralnych. Pośród nich 
znajdowały się tak cenne zabytki jak kościół 
i klasztor pocysterski w Gościkowie, klasztor 
Augustianów i kolegium pojezuickie w żaganiu, 
fara w Gubinie, kolegiata w Głogowie, kościoły 
w żarach, Sulęcinie i Strzelcach Krajeńskich.
Jako dyrektor Muzeum dokonał zasadniczych 
zmian struktury instytucji, w wyniku których, 
wcześniejsze działy muzealne zostały przekształ-
cone w odrębne muzea. Zainicjował utworzenie 
skansenu budownictwa drewnianego w ochli 
i odbudowę pałaców w Drzonowie i Świdnicy, 
przeznaczonych na siedziby muzeum wojsko-
wego i archeologicznego. Jest autorem ponad 
200 publikacji, zarówno naukowych opracowań 
historycznych jak i tekstów popularyzujących 
problematykę plastyki współczesnej. Niekwe-
stionowany autorytet w wielu dziedzinach, 
zwłaszcza jako ekspert i znawca sztuki. Honorowy 
obywatel Zielonej Góry i – wspólnie ze Stanisła-
wem Kowalskim – Kożuchowa.

fot. BARBARA KoNARSKA
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Szczęśliwa trzynastka

Danielę Stańdę poznałam bliżej, kiedy praco-
wałam w Zarządzie ZUTW. Ona w tym czasie 
już z Zarządu odeszła, ale „pozostawiła” sobie 
obowiązek prowadzenia różnych spraw, zwią-
zanych z członkostwem w ZUTW. Niezwykle 
skrupulatna, pilnowała, by żadna „dusza” się 
nie zgubiła (wtedy nie było jeszcze programu 
komputerowego, który może wygenerować 
wiele zestawień), pilotowała wyjaśnianie 
długotrwałych nieobecności w życiu naszego 
stowarzyszenia i wiedziała wszystko (no, pra-
wie wszystko) o słuchaczach. Także dlatego, 
że bardzo często prowadziła rozmowy z oso-
bami, które zamierzały wstąpić do ZUTW, 
a jako kierowniczka Zespołu Pomocy Kole-
żeńskiej znała dobrze problemy osób, których 
udział w działalności ZUTW uniemożliwiała 
poważna choroba. Jednym słowem – osoba 
niezastąpiona. W końcu 2011 roku Daniela 
zrezygnowała z prowadzenia Zespołu Pomocy  
Koleżeńskiej. 

Umówiłyśmy się w herbaciarni „W poszuki-
waniu straconego czasu”. Daniela przyszła po 
gimnastyce – uśmiechnięta, w dobrej formie, 

piękna wewnętrz-
ną urodą ludzi ak-
ceptujących to, co 
im życie przyno-
si. Rozmowa była 
długa, – podsu-
wałam tematy, 
a Daniela chętnie 
opowiadała… 

W gronie przyjaciół

15 minut zostaliśmy wyrzuceni z domu. (…) 
Niemcy wysiedlili nas do Generalnej Guberni. 
Teraz moją mała ojczyznę przez pięć lat stanowił 
Piotrków Trybunalski. (…) W marcu 1945 roku 
zapakowaliśmy się z innymi wysiedleńcami do 
wagonu towarowego z radosnym transparentem 
„Powrót do Gniezna”.(…)

Urodziłem się w Gnieźnie, wykształciłem 
w Poznaniu, życie zawodowe związałem z Zie-
loną Górą (…) Próbuję objąć to miasto stanem 
umysłu ze świadomością wpisać je w pojęcie 
mojej małej ojczyzny, która obejmuje historyczne 
pogranicze. (…) Dla mnie, którego korzenie wro-
sły w tę glebę, obecność w Zielonej Górze jawi się 
jako efekt intelektualnej spekulacji w poszuki-
waniu tożsamości. To miasto jest dla mnie stale 
jeszcze w fazie narodzin bez związku z głęboką 
emocją. Powoli to ciepłe uczucie do mnie dociera 
i daje o sobie znać na zgodę lub rozdrażnienie 
z powodu różnych inicjatyw włodarzy miasta. 
Może to taki specyficzny patriotyzm? Ta nie-
uchwytna wartość wzrasta z wiedzą historycz-
ną, w którą wpisuję swój powojenny los. On 
zadecydował, że miasto to wybrałem, albo może 
ono mnie wybrało przez wieloletnią akceptację. 
Inżynier Mamoń z „Rejsu” Marka Piwowskiego 
mówił: „Lubię te piosenki, które znam”. Podobnie 
jest z miastem. Można w nim żyć, ale polubić je 
można dopiero wtedy, kiedy się je pozna.

oD LEWEJ  
SABINA WoJtKIEWICZ,  
HALINA SAWA  
I DANIELA StAńDA  
fot. BoLESłAW PoLARCZyK
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oto opowieść 

Danieli Stańdy
Pochodzę z małej miejscowości blisko Kalisza 
– z Opatówka, przyjechałam do Zielonej Góry 
z mężem, który tu pracował, w 1958 roku. 
Miasto polubiłam – zielone, otoczone lasami, na 
„ludzką miarę”, bo można je przejść pieszo. Od 
dawna czuję się Zielonogórzanką i jestem dum-
na, kiedy przyjezdni podziwiają urodę miasta. 

Z wykształcenia jestem pielęgniarką i praco-
wałam jako przełożona pielęgniarek w Szpitalu 
Wojewódzkim, skąd zostałam oddelegowana 
do pracy związkowej. Wróciłam w 1980 roku 
i zaproponowano mi stanowisko dyrektora 
Domu Kombatanta, otwartego trzy lata wcześ-
niej. Zdawałam sobie sprawę, że to dla mnie 
duże wyzwanie, zupełnie inny rodzaj pracy, 
a równocześnie szybko się zorientowałam, że 
na jakiś rodzaj pomocy (w postaci rad czy wska-
zówek) nie mogę liczyć. Jestem raczej ambitna, 
powiedziałam sobie, że podołam i propozycję 
przyjęłam. Chciałam sprawdzić siebie – czy 
potrafię pracować ze starymi ludźmi, żyć ich 
problemami.

Specyfika pracy w takiej instytucji polega 
na tym, że z jednej strony kieruje się pracą 
personelu – pielęgniarek, salowych, kucha-
rek, palaczy, z drugiej – odpowiada się za 
organizację warunków życia mieszkańców. 
Pracowałam tam w pierwszej połowie lat 
osiemdziesiątych, w czasie ogromnych braków 
na rynku, zarówno artykułów żywnościowych, 

jak i przemysłowych, co dodatkowo utrudniało 
prawidłowe funkcjonowanie placówki. Mimo 
to nasz Dom bywał wybierany jako pokazowy 
podczas szkoleń, co oczywiście było powodem 
mojej satysfakcji. 

Było wówczas w domu 155 mieszkańców, 
w wieku od 65-ciu lat do ponad 90-ciu. Naj-
starszy był jeden stulatek. Przyjęłam zasadę, 
że drzwi mojego gabinetu są zawsze otwarte 
dla mieszkańców. Przychodzili często. Jedni 
na skargę, bo coś im się nie podobało, inni, by 
pogadać, podzielić się jakąś radością czy wy-
żalić na zły los. Byli to różni ludzie. Znaleźli 
się w Domu Kombatanta, bo już samodzielnie 
niezbyt dobrze sobie radzili i sami chcieli, a cza-
sami rodziny chciały się ich pozbyć. Część z nich 
prezentowała postawy nadmiernie roszczenio-
we, niektórzy bywali niekulturalni. 

Mąż i córki wspierali mnie i ze zrozumie-
niem odnosili się do – często – późnych po-
wrotów do naszego, rodzinnego, domu. Kiedyś 
wynikła bardzo przykra sytuacja – w święta, 
zimą, palacz się nie pojawił i w Domu było 
zimno. Pojechałam z mężem, który rozpalił 
w piecu, a ja w tym czasie „ścigałam” palaczy. 
Przyczyna nieobecności zarówno dyżurnego 
palacza, jak i jego zmiennika okazała się pro-
zaiczna – zbyt „trunkowa” kolacja poprzedniego 
dnia… Robiłam uroczystą kolację w Wigilię – 
tradycyjne potrawy, drobne upominki – o 17-tej. 
W domu rodzinnym przygotowywałam potrawy 
wigilijne w przeddzień, wracałam o 18-tej, 
odgrzewałam, podsmażałam i dopiero wtedy 
zasiadaliśmy do wieczerzy. 

Do tamtych pięciu lat wróciłam we wspo-
mnieniu, bo zapisując się do ZUTW znalazłam 
się także w społeczności ludzi trzeciego wieku, 
tym razem jednak – jako jedna z nich. W 1998 
roku, przechodząc w pobliżu Biblioteki Wo-
jewódzkiej pomyślałam, że wejdę i zapytam, 
jakie są warunki przyjęcia. Nie wiedziałam, 
że właśnie trwają zapisy. Janeczka Hładczuk, 
która wtedy prowadziła biuro, wskazała mi 
sąsiedni pokój, w którym sympatyczna pani 
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– Joanna Konatkiewicz – wypytała mnie 
o powody zainteresowania się uniwersytetem. 
Odpowiedziałam, że zamierzam chodzić na 
wykłady z różnych dziedzin wiedzy, a poza tym 
– ciągnie mnie do ludzi. Córki z domu odeszły, 
mąż zmarł, czuję się trochę samotna. Joasia 
zareagowała dość niezwykle. Pochwaliła chęć 
uczenia się, dodając: 

– Ale męża to pani tu nie znajdzie. 
Zaskoczona, odparowałam jednak bez na-

mysłu:
– Wcale na to nie liczę.
Opowieść ta weszła do anegdot z życia 

ZUTW, gdy po kilku latach wychodziłam za mąż 
za Stasia, słuchacza naszego uniwersytetu…

W tamtym momencie szukałam dla siebie 
miejsca, grupy, w której czułabym się potrzebna 
i która dawałaby mi satysfakcję. Haftować nie 
umiem, ale podpowiedziano mi Zespół Pomocy 
Koleżeńskiej. Zajrzałam na spotkanie, zoba-
czyłam znaną mi wcześniej Anię Kozłowską 
i Wandzię Wronowską z zielonogórskiego „Me-
dyka”, z którą współpracowałam jako przeło-
żona pielęgniarek. Bez namysłu zgodziłam się. 
Zostałam w nim – z przerwą na czteroletnią 
kadencję w Zarządzie – do końca ubiegłego 
roku. Byłam przekonana, że nasza grupa jest 
już zbyt zaawansowana wiekowo, potrzebni są 
młodsi słuchacze. I tak się stało. Pozostałam 
w Zespole, ale kierownictwo przeszło w młod-
sze ręce. 

Zespół Pomocy Koleżeńskiej pracuje inaczej, 
niż większość grup w ZUTW. Nasze działania 
są raczej dyskretne – opiekujemy się tymi, 
którzy z powodu ciężkiej choroby czy bardzo za-
awansowanego wieku i związanej z nim niepeł-
nosprawności, potrzebują wsparcia – odwiedzin, 
serdecznego kontaktu, znaku pamięci ze strony 
naszej społeczności. Niektórzy nie chcą, by wie-
dza o ich problemach dotarła do szerszego grona 
ludzi. My zapewniamy, że ich wola zostanie 
uszanowana. To mnóstwo telefonów, odwiedziny 
w domach i w hospicjum. Uczestniczymy w po-
grzebach zmarłych słuchaczy, odwiedzamy ich 

groby, zapalając znicze z chorągiewką ZUTW 
w dniu Wszystkich Świętych. Ja od dawna mam 
– obecnie dziewięćdziesięcioletnią – podopiecz-
ną, panią Maję. Była kiedyś naszą słuchaczką, 
jest moją sąsiadką; wciąż jeszcze dość sprawna, 
potrzebuje przede wszystkim kontaktu z dru-
gim człowiekiem – odwiedzam ją co tydzień, 
a ona opowiada, opowiada…

Przez wiele lat prowadziłam rozmowy 
z kandydatami do ZUTW, dzięki temu znam 
bardzo wiele osób. Często ktoś przypomina, że 
go przyjmowałam, mój podpis widnieje na an-
kiecie. Mam satysfakcję, kiedy przyjęte przeze 
mnie osoby dobrze wpisują się w działalność 
naszego stowarzyszenia, wnoszą ciekawe po-
mysły, podejmują pracę na rzecz społeczności. 
Przyjmowałam Irenkę Karnicką, Elę Józefo-
wicz, Mirkę Bogdan. Przed laty takich osób było 
chyba więcej – przychodząc do uniwersytetu 
miały oczekiwania, ale też poczuwały się do 
obowiązku świadczenia czegoś ponad opłatę 
składki semestralnej. Ostatnio częściej spo-
tykam się z traktowaniem ZUTW jako swego 
rodzaju oferty rynkowej z zakresu edukacji – 
językowej, komputerowej, czy kultury fizycznej 
(gimnastyki, basen) za stosunkowo niewielkie 
pieniądze. Wspólnotowość nie jest dla takich 
osób wartością taką, jaką była dla nas, osób 
o długi stażu. Mój to trzynaście lat. Szczęśliwa 
trzynastka!

Mam udane życie rodzinne – w pierwszym 
małżeństwie dobry mąż i córki, z których 
jestem dumna. Jedna jest nauczycielką i bi-
bliotekarką w Żarach, drugą znają wszyscy 
słuchacze, którzy uczestniczą w zajęciach gim-
nastyki leczniczo – usprawniającej narządy ru-
chu. Sama chodzę do Eli i bardzo sobie chwalę. 
Drugie małżeństwo też mi się pięknie ułożyło, 
moje córki polubiły Stasia, jego dzieci zaakcep-
towały mnie. Mam trzy wnuczki, a w styczniu 
zostanę prababcią! Jestem szczęściarą. 

Wysłuchała:
Barbara Konarska
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MM-ka jest dla mnie odskocznią 
od rzeczywistości

z Marią Weiss, Szwedką 59,  
rozmawia Bogumiła Hyla-Dąbek

Z MM-kowiczką, Szwedką59, umawiam się 
w piątkowe przedpołudnie, w zielonogórskiej 
herbaciarni – „W poszukiwaniu straconego 
czasu”. Przychodzi punktualnie, uśmiechnięta 
i, chociaż raz, bez poczęstunku. Wszak jest 
moim gościem i to ja zamawiam dobrą herbatę 
oraz lody. W przytulnej herbaciarni, w kąciku, 
zaczynam rozmowę z kobietą, którą poznałam 
na MM-ce, półtora roku temu, która od 1stycz-
nia 2010 roku opublikowała 70 artykułów, 370 
komentarzy i zamieściła 505 zdjęć.

– Jak się zaczęła Twoja przygoda z MM-
ką, pamiętasz?

– Mąż przeczytał ogłoszenie w gazecie o Foto 
Day’u w świdnickim kościele i wiedząc, że lubię 
fotografować, podpowiedział mi, żebym tam 
pojechała. No i pojechałam z moim małym apa-
ratem. Na miejscu miałam kłopoty z wejściem 
do podziemi, ale znaleźli się tacy, co mnie tam 
wsadzili, a inni uwiecznili to na zdjęciach. 
Jedno z nich znalazło się 
w Gazecie Lubuskiej.

– I co, spodobało Ci 
się?

– Tak, zaciekawiło. Po-
myślałam, że mogę wresz-
cie zrobić coś dla siebie, bo 
wcześniej o tym nie myśla-
łam. Rodzina, praca, choro-
ba… nie było chęci i czasu. 

– Pamiętam Cię, gdy 
spotkałyśmy się po raz 
pierwszy w redakcji na 
zebraniu. Z rozbraja-
jącą szczerością mówi-
łaś, że nie znasz się na 

komputerze, że go nie masz, no i do tego 
ten nick – Cyngiel59. Wybacz, ale wówczas 
pomyślałam: „Co ona tu robi?”.

– To prawda, nic nie umiałam i niczego 
nie miałam. Żeby zobaczyć, co dzieje się na 
MM-ce korzystałam z pomocy zięcia i są-
siada, ten Cyngiel59, to był mój zięć i pod 
niego się podszywałam. Sąsiad dużo mi po-
mógł, oddając nawet swój stary komputer 
i tak, pomału, pomału… połknęłam bakcyla. 
 – Twoje pierwsze wrażenia, odczucia po 
spotkaniu MM-kowiczów w redakcji?

– Nie było nas wówczas dużo. Zaskoczyli 
mnie nasi opiekunowie, panowie Marek i Ma-
ciek, a szczególnie ich fryzury. Pan Marek 
z kitką i p. Maciek z burzą loków. Wydawali 
mi się dziwni, ale też fajni, mili, kulturalni 
młodzi ludzie. No i wy, byliście tacy serdecz-
ni, że bardzo chciałam znaleźć się w tym  
gronie. 

– No i znalazłaś się. A co na to Twoja 
rodzina?

 – Okazali zadowolenie i zaczęli mnie wspie-
rać. Pomogli mi skompletować sprzęt. Trwało to 
rok. Kupiłam na raty komputer i dobry aparat. 
Zaczęłam chodzić na Foto Day’e i zebrania MM-
kowiczów.

fot. BoGuMIłA HyLA-DąBEK
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– Tak, pamiętam Cię, zawsze z blachą 
ciasta, aż się to niektórym MM-kowiczom 
bardzo nie podobało.

– Nie wiem dlaczego. Robiłam to z serca. 
Lubię piec, lubię się dzielić, sprawia mi ogromną 
przyjemność, gdy widzę, że komuś smakuje. No 
i później umieszczałam te przepisy na naszej 
Mm-ce. Wiem, że korzysta z nich wiele osób. 

– Jesteś czasami dzięki nim i swojej 
aktywności na MM-ce rozpoznawalna?

– Zdarzyło mi się, że jakaś pani w autobusie 
zapytała mnie, dlaczego przypala jej się placek? 
W sklepie zaczepiono mnie pytaniem o nowe 
przepisy. Kiedy się ukażą? Gdy zdecydowałam 
się na zajęcia w ZUTW, okazało się, że mnie 
tam też wiele osób już zna. Kojarzono mnie 
z MM-ką, przepisami na ciasta, nagrodzonym 
listem oraz zdjęciem w pokazie mody. Było to 
bardzo miłe.

– Pamiętam Twoje pierwsze zdjęcia – 
nie obrócone i tak nieudolnie wrzucone 
na MM-kę, ale w krótkim czasie to się 
zmieniło i Twoich zdjęć nie oglądamy 
już z pozycji leżącej, jak to wówczas ktoś 
żartobliwie określił.

– Trochę to trwało, bo zanim Ty mi pomogłaś, 
pomagał mi p. Marek Pakoński; wysyłałam mu 

zdjęcia, a on cierpliwie dołączał je do mojego 
artykułu. No i zawsze pomocny był mój sąsiad. 

– Nauczyłaś się, zmieniłaś nazwę na 
Szwedka59, co brzmi zdecydowanie ład-
niej niż cyngiel. Gratuluję i cieszę się, ale 
jest coś, co mnie niepokoi. Wiem, że masz 
problemy zdrowotne. Czy Twoje aktywne 
życie nie jest dla Ciebie zbyt dużym ob-
ciążeniem? 

– Choroba? Jest bardzo poważna, ale to właś-
nie ona zmobilizowała mnie do zmian w moim 
życiu. Tak, jak już wspomniałam, nigdy wcześ-
niej nie miałam dla siebie czasu. Zauważyłam, 
że teraz szybciej uciekają mi całe lata, niż kie-
dyś miesiące. Żyłam od badania, do badania, 
w oczekiwaniu na wyniki. Powiedziałam sobie – 
tak nie można. Teraz, gdy MM-ka wypełnia mój 
czas, bo piszę, fotografuję, biegam na zajęcia do 
Dromadera, spotkania MM-kowiczów, uczest-
niczę w Foto Day’ach, zajęciach na ZUTW, nie 
myślę o swojej chorobie, nie mam na to czasu.

– Jednym słowem, żyjesz pełnią życia, 
czujesz się szczęśliwa, spełniona?

– Na pewno moje życie stało się ciekawsze. 
Poznałam nowych, ciekawych ludzi. Ostatnio 
mąż mnie zapytał: – Gdybyś miała z MM-
kowiczów zaprosić trzy osoby, to kto by to był? 

Bez zastanowienia wymie-
niłam Tomka Dominiaka, 
W.W. i Ciebie. Oczywiście 
zaprosiłabym znacznie wię-
cej MM-kowiczów, ale mąż 
pytał o 3 osoby. 

– O, dziękuję, czuję 
się zaproszona. Masz 
przyjaciół?

– Oczywiście, że mam 
i to takich od kilkudzie-
sięciu lat, sprawdzonych. 
Wspólnie przeżywamy swo-
je radości i smutki, wspie-
ramy się i zawsze możemy
na siebie liczyć. 

Z RoDZINą, ZDJęCIE Z ARCHIWuM RoDZINNEGo



18 INSPIRACJE  /  styczeń – marzec 2012  /  nr 1 (41)

– Nie ukrywasz, że nie miałaś łatwego 
dzieciństwa. Czy ono ciągle daje o sobie 
znać? 

– Pewne koszmary z dzieciństwa prześla-
dowały mnie bardzo długo, ale wyrzuciłam je 
z siebie. Zaskoczę cię, ale znowu, pomogła mi 
w tym MM-ka. Teraz śpię znacznie spokojniej. 

– Jesteś osobą spokojną, zrównoważo-
ną, czy stać Cię na szaleństwa?

– Nie uwierzysz, gdy Ci opowiem, że ślub 
– taki fikcyjny, ale dawany przez urzędnika 
Stanu Cywilnego – wzięłam ze swoim mężem 
w tym samym dniu, w którym go poznałam. 
Miało być na niby, a jednak po jakimś czasie 
pobraliśmy się już na serio i związek ten trwa 
po dziś dzień. 

– Gratuluję, szaleństwa też, bo nie są 
mi obce takie pomysły. Ale wróćmy do 
MM-ki. Stawiasz jedynki? Jak reagujesz 
na złośliwe komentarze i kłótnie? 

– Nie, jedynek nigdy nie stawiam, doce-
niam, że ktoś poświęcił swój czas, że zebrał 
materiał i nam o czymś napisał. Jeżeli chodzi 
o złośliwe komentarze, to dla młodych staram 
się być wyrozumiała, a starszych, przyznaję, 
nie rozumiem. Oni powinni być inni. Niektóre 
komentarze – powiem, – mnie denerwują. Np. 
miłość i seks dla młodych. Dlaczego? Przecież 
to akurat cieszy ludzi w każdym wieku. Więcej 
nie powiem, bo się jeszcze narażę.

– Masz swoich ulubionych autorów na 
MM-ce? 

– Czytam wszystkie teksty, chociaż zaczy-
nam je czytać od komentarzy. Niektóre artykuły, 
które mi się bardzo podobają czytam dwa razy.

– Te, których nie rozumiesz?
– Nie, te które mi się bardzo podobają, jak 

artykuły W.W. Są mądre i zawsze tak ładnie, 
porządnie napisane. Bardzo lubię oglądać zdję-
cia Tomka Dominiaka, bo widzę, jak duże po-
czynił postępy i dociera do b. ciekawych miejsc. 
Ale oczywiście nie tylko oni przyciągają moją 
uwagę, bo na MM-ce jest w czym wybierać. 
Czasami mi przykro, jak moje artykuły, czy 

zdjęcia są omijane, mało osób je komentuje. 
Bywa, że najbardziej krytyczny komentarz też 
sprawia radość.

– Wiesz, że nazwa tej herbaciarni brzmi 
„W poszukiwaniu straconego czasu”, czy 
Ty masz taki czas? 

– Chciałabym znowu mieć 20 lat, ale wie-
dzieć o życiu tyle, co wiem teraz. Jednak niczego 
ze swojego życia bym nie wyeliminowała. Na-
wet te smutne przeżycia były po coś. Nie lubię 
narzekać. Dopóki chodzę, jestem samodzielna, 
jest dobrze. Życie wszyscy mamy tylko jedno, 
a ono jest piękne. Nie będę go zaśmiecała na-
rzekaniem, a żyć chcę długo, długo…

– Życzę Ci tego z całego serca. Rozma-
wiając z Tobą zaczynam rozumieć słowa, 
które powiedziała o Tobie p. T. Pawlak 
– „Poczułam dotyk anioła”, gdy wręczała 
Ci nagrodę za list, który napisałaś biorąc 
udział w VII edycji konkursu epistolarne-
go: „Ludzie listy piszą”.

– Dziękuję. Napisałam ten list, bo to, o czym 
pisałam, dręczyło mnie przez wiele lat. Jak już 
mówiłam, teraz śpię o wiele spokojniej.

– Od tego roku akademickiego jesteś 
jeszcze słuchaczką ZUTW. Co Cię do tego 
skłoniło?

– Od kiedy przeszłam na emeryturę i do-
wiedziałam się od koleżanek, z którymi pra-
cowałam, że jest u nas w Zielonej Górze taka 
instytucja – Uniwersytet Trzeciego Wieku, to 
trochę im zazdrościłam. W rok po przejściu na 
emeryturę zachorowałam na raka i wtedy prze-
stałam myśleć o tym, że być może i ja kiedyś do-
stąpię tego zaszczytu i będę słuchaczką UTW. 
Moja droga była długa i trochę dziwna, zanim 
zostałam jedną ze studentek. Na MM-ce pozna-
łam kilka osób, które też już były słuchaczami 
UTW między innymi: Ciebie, Bolka, Włodka 
Włodarczaka, Staszka Matuszewskiego. To 
dzięki nim zetknęłam się bliżej z UTW. Prak-
tycznie od 2. semestru 2011 r. byłam wolnym 
słuchaczem dzięki przychylności pani prezes, 
Zofii Banaszak – wspaniałej kobiety. Ze względu 
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na moje zdrowie uczęszczam tylko na zajęcia 
Foto X, które prowadzi Staszek Matuszewski. 

– Jak się czujesz wśród grona słuchaczy 
ZUTW?

– Jestem szczęśliwa, że się zapisałam. Po-
dobają mi się zajęcia. Spotkałam wspaniałych 
ludzi, którzy pomagają mi w wielu sprawach. 
Są dla mnie mili i sympatyczni. Podobają mi 
się organizowane wyjazdy w plener, choć nie 
zawsze mogę w nich uczestniczyć. Byłam też 
tydzień w Pustkowiu i na wycieczce w Berlinie. 
Ciekawe są spotkania w klubie FOTOX i wy-
stawy naszych fotografii. Tak się zastanawiam, 
ale myślę, że na razie nic mnie w ZUTW nie 
rozczarowało.

– Co jest dla Ciebie dzisiaj najważniejsze?
– Teraz przede wszystkim muszę dbać o zdro-

wie, właśnie dlatego, że jestem słuchaczką UTW 
i chcę być nią jak najdłużej. Ostatnio mam 
kompleksowe badania, bo trochę pogorszyły się 
wyniki, ale jak na razie „wszystko pod kontrolą”.

– Co byś powiedziała zielonogórskim 
seniorom, którzy właśnie idą na emeryturę 
i czasami panicznie się tego okresu życia 
boją?

– Na emeryturze człowiek ma dużo więcej 
wolnego czasu. Bywa tak, że zaczyna robić to, 
o czym marzył przez całe życie, a na co nie miał 
czasu wcześniej. Jedni malują, inni szydełku-
ją, a jeszcze inni piszą wiersze. To wszystko 
mogą doskonalić właśnie jako słuchacze UTW. 
Myślę, że prędzej, czy później tam właśnie po-
winni skierować swoje kroki. Życzę wszystkim 
właściwej drogi do celu, a na pewno będą mogli 
spełniać swoje marzenia tak jak ja i będą się 
czuli szczęśliwi.

– Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Na 
naszej MM-ce jest wiele ciekawych, wspa-
niałych osób, ale nie ukrywam, że to Ty 
spowodowałaś, iż zweryfikowałam swoją 
ocenę ludzi, jaką nieraz wydawałam na 
podstawie pierwszego wrażenia. Już wiem, 
że tak nie można. I za to Ci szczególnie 
dziękuję.

Szukanie sensu 

czyli rozmowa Barbary  
Dzięcielewskiej z Basią Konarską

Barbara Dzięcielewska: – Basiu, chyba 
trochę zaskoczyłam Cię tą prośbą o roz-
mowę. Czytam Twoje wiersze w „Inspira-
cjach” i wydanych tomikach poetyckich. 
Znajduję w nich Twoje rozumienie świa-
ta, ważne, odwieczne prawdy na temat  
miłości, macierzyństwa, starości i inne. 

Podziwiam Marysię, z jaką determina-
cją, mimo kłopotów zdrowotnych, stara 
się uczyć czegoś nowego, żeby uczynić 
swoje życie ciekawszym. Ilu ludzi dokoła 
woli narzekać i zamęczać tym siebie oraz 
innych. Ona NIE! Podziwiam Ją też, jako 
człowieka, dla którego dobroć, szczerość 
i życzliwość to wartości nadrzędne.
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Zdecydowałam się na tę rozmowę, bo 
nagle uświadomiłam sobie, że Ty prowa-
dziłaś wiele wywiadów z ludźmi, ale nie 
czytałam żadnego, przeprowadzonego 
z Tobą. Zawsze miałam ochotę na dłuższą 
pogawędkę, a nie tylko przez czytanie 
Twoich wierszy. Cieszę się, że wyraziłaś 
zgodę. Czy odpowiesz na wszystkie moje 
pytania, nawet te trudne?
Barbara Konarska (po chwili wahania): – Po-
staram się.

– To zaczynamy od początku. Opowiedz 
o swoim dzieciństwie, młodości. Podobno 
one mają duży wpływ na nasze dorosłe 
wybory, postawę życiową ?

– Tak, potwierdzam, mają duży wpływ. 
Moim miastem urodzenia jest Kraków. Ojciec 
był lekarzem, mama farmaceutką. Oprócz mnie 
w naszej rodzinie był jeszcze brat. Zmienialiśmy 
często miejsce pobytu: Leszno, Sieradz, Krosno 
Odrzańskie, Nowa Sól, Pleszew. Ja dobrze czu-
łam się w Krośnie i w Nowej Soli. Tam miałam 
koleżanki, znałam ludzi, tam była rzeka. Uwa-
żam, że ona ma kapitalne znaczenie. Buduje 
tożsamość, rozwija miasta i ludzi. Pleszewa 
wtedy nie polubiłam – ludzie byli obcy i dawali 
odczuć, że ja dla nich też jestem obca, nie ak-
ceptowałam mieszkania, które zajmowaliśmy. 
Byłam nastolatką, pełną buntu. Pamiętam, że 
polonistka zadała nam wypracowanie na temat 
klasy. Wylałam na papier wszystkie swoje żale, 
cały bunt. Oj, działo się! Uczyłam się dobrze, ale 
przedmioty takie, jak chemia, fizyka czy mate-
matyka były prowadzone na słabym poziomie, 
co wpłynęło na decyzję o kierunku studiów – 
i rodzice, i ja też mieliśmy nadzieję, że pójdę 
w ich ślady, ale obawiałam się, że nie przejdę 
przez egzaminy wstępne. Po maturze zdecy-
dowałam się więc na studia polonistyczne na 
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Po studiach był problem, jak pokierować 
swoim życiem, znaleźć miejsce dla siebie. Mia-
łam propozycję pracy jako nauczycielka lub 

pracownik w Bibliotece Raczyńskich w Pozna-
niu. Przez przyjaciół moich rodziców dowiedzia-
łam się, że jest praca w Zielonej Górze. Przewa-
żył argument, że to Ziemie Zachodnie. Jak już 
wcześniej wspomniałam, miałam sentyment do 
tych ziem. I tak od września 1965 r. podjęłam 
pracę w administracji państwowej, w wydziale 
kultury. Cztery lata później wyszłam za mąż, 
urodziłam dwoje dzieci. Rodzina i mój mąż 
są dla mnie bardzo ważni. Wspieramy się 
nawzajem. Kiedy moje dzieci dorosły, rodzina 
powiększyła się o troje wnuków. Kocham ich 
wszystkich bardzo.

– No dobrze, Basiu, ale poza rodziną 
niemal każdy ma jakąś bratnią duszę, 
przyjaciółkę, do której ma zaufanie, z któ-
rą może rozmawiać o wszystkim?

– Nauczyłam się otwierać na ludzi, ale nie 
na wszystkich. Lubię pogaduchy z Danusią 
Wierzchołowską, dużo nas łączy – wspólne 
studia, młodość, teraz UTW. Tutaj mam wiele 
życzliwych koleżanek i kolegów w różnych klu-
bach i zespołach. Dobre, mądre rozmowy w Ok-
symoronie, duży ładunek energii, to znacząca 
wartość. W pokonywaniu choroby mam wiele 
wsparcia, także od pani prezes Zosi Banaszak. 
Każdy z nas nosi w sobie jakąś traumę, a pomi-
mo tego jesteśmy pogodni. Przykładem dla mnie 
są Zbyszek Rajche, Maria Orlicka, czy Lidka 
Engel, że wymienię tylko niektórych. Mam 
pośród nas wielu sympatycznych znajomych. 
Mamy też wraz z mężem wspólnych przyjaciół.

– Jak tak patrzysz wstecz, to zauwa-
żyłaś u siebie zmiany? Na czym one po-
legały?

– Tak, zmieniłam się! W młodości byłam 
spięta, ciągle się kontrolowałam, liczyłam się 
z opinią innych, byłam wobec obcych bardzo 
nieufna. Co to znaczy być wolnym poczułam 
w momencie, kiedy oddałam legitymację par-
tyjną. Już wiedziałam, że do szczęścia żadna 
partia nie jest mi potrzebna. Mój sposób bycia 
stał się naturalny i ja to czułam. Natomiast 



21INSPIRACJE  / W gronie przyjaciół

otwartości uczyłam się od Joasi Szczepaniak. 
Dzięki niej zainteresowałam się jogą, która 
ćwiczy i ciało, i umysł. Zrozumiałam, że już 
nic nie muszę, że jeżeli coś robię, to dlatego, 
że chcę. Zapisałam się do naszego klubu litera-
ckiego Oksymoron; Joasia, która go prowadziła, 
zaproponowała, żebym się zaprezentowała kole-
żankom i kolegom. Pomyślałam: a może napi-
szę wiersz? To był marzec 2005 r. Ten wiersz, 
zatytułowany „Próba wiersza” ukazał się 
w moim drugim tomiku poetyckim „Malowan-
ka Jesienna”. Apetyt na „jeszcze” rósł, chciałam 
pisać więcej. Do wiersza dodałam prozę, czyli 
trzy obrazki pt. „W górach z dziećmi”. Pisanie 
okazało się nowym i ciekawym przeżyciem. 
Spróbowałam wziąć udział w konkursach lite-
rackich. Pierwszy wiersz, napisany za namową 
Joasi, pierwsza w życiu za wiersz nagroda… 
To się pamięta. Uwierzyłam w siebie, w swoje 
możliwości twórcze. W międzyczasie dojrzała 
decyzja o wydawaniu miesięcznika literackiego 
pt. „Inspiracje”, już nie tylko jako dodatku do 
programu UTW. Pierwsze numery redagowały: 
Joasia Szczepaniak, Danka Filipowska i ja. 
Czytanie i wybór dostarczanych przez słucha-
czy tekstów, wspólna nad nimi dyskusja, wybór 
zdjęć, to była trudna praca, ale dawałyśmy radę. 
Joasia powiedziała, że jestem jej prawą ręką. 
Ta pochwała dodała mi skrzydeł. Uwierzyłam, 
że jestem potrzebna ludziom, którzy – tak jak 
ja – chcą pisać i drukować teksty.

– Mówiłaś, że zawsze dużo czytałaś. 
Jakie są Twoje ulubione lektury, pisarze, 
autorytety?

– Lektury zmieniały się wraz z dorasta-
niem. Jack London, bo już wtedy ciekawiły 
mnie podróże, przygody, dzika natura. Później 
zachwyciłam się poezją Marii Pawlikowskiej 
Jasnorzewskiej, Leśmiana polubiłam za talent 
słowotwórczy, Lema za powieści o kosmosie 
pełnym tajemniczości. Fascynuje mnie twór-
czość Wisławy Szymborskiej, Julii Hartwig. 
Nie sposób wymienić wszystkich, ważnych dla 

mnie, poetów i pisarzy; jest ich tak wielu… Co 
do autorytetów, to tak bardzo żal, że odchodzą 
ludzie o wybitnych walorach serca i umysłu. 
Ważna jest duchowość ludzi. Jeśli mają pięk-
ne, mądre, dobre i czyste myśli, to na pewno 
jest to wzór do naśladowania. Niestety, coraz 
mniej autorytetów. Teraz dla młodych, wzorami 
do naśladowania są idole – bohaterowie gier, 
aktorzy, modelki, sportowcy itp., a przecież to 
nie to samo.

– Basiu, słucham i patrzę na Ciebie 
z przyjemnością. Zastanawiam się, jakim 
rodzajem kobiety jesteś bardziej: panią 
domu, Matką-Polką, poetką?

– O nie! Nie dam się włożyć do żadnej szu-
fladki! (śmiech). Umiem być panią domu, kiedy 
jest taka potrzeba. Matką byłam odpowie-
dzialną i chyba kochaną, mam dobre kontakty 
z moimi dorosłymi już dziećmi. Widzisz, Basiu, 
z córkami jest chyba łatwiej o kontakt. Obie 
jesteśmy kobietami, gra tutaj rolę solidarność 
płci. Z synami jest trochę inaczej. Oni idą albo 
własną drogą, albo za swoją kobietą. Myślę, że 
nie należy im w tym przeszkadzać, choć matka 
zawsze będzie tęsknić za swoim dzieckiem.

Bycia poetką ciągle się uczę.
– Jak patrzysz w lustro, to kogo wi-

dzisz? Bo ja patrząc na Ciebie, widzę ładną 
kobietę.

– Widzę zmarszczki (śmiech).
– Gdybyś miała do dyspozycji tylko jed-

no słowo, to jak określiłabyś siebie?
– Odpowiedzialna. Zawsze, w każdej sytua-

cji. Jako matka, partnerka, odpowiedzialna za 
powierzoną mi pracę, czy tę, której się podjęłam; 
również za „Inspiracje”. Ta odpowiedzialność 
popycha do działania, ale bywa też trudna 
w sensie fizycznym i psychicznym. Zmusza do 
działania nawet wtedy, kiedy jestem zmęczona, 
albo po prostu nic mi się nie chce. Ale jedno 
słowo to za mało – podświadomie podałam de-
finicję pozytywną. A przecież, jak każdy, mam 
tę gorszą stronę… 
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– Jakie Twoje doświadczenia, przeżycia 
są ważne?

– Zacznę od teraz. Ostatnie lata dały mi po-
czucie spełnienia. Duże znaczenie ma dla mnie 
to, że otworzyłam się na twórczość literacką 
i na przyjaźnie. Kiedy w czasie mojego wieczoru 
autorskiego zobaczyłam mnóstwo ludzi, którzy 
chcieli spotkać się ze mną, to ból fizyczny, jaki 
odczuwałam przed spotkaniem, od razu minął! 
Patrz, co może psychika i dobra energia płynąca 
od ludzi. Dużą radość i wzruszenie przeżyłam, 
kiedy urodziła się wnuczka. Nie pamiętam 
wszystkich dobrych zdarzeń, tych złych nie chcę 
pamiętać. To wszystko, to są tylko chwile, ale 
warto je przeżywać i gromadzić. Szczęście daje 
uczucie dopełnienia, jest nagrodą za szarość, za 
ból, za choroby.

– No to, Basiu, zostańmy jeszcze przy 
tym przyjemnym temacie pt. „szczęście”. 
Jakie jeszcze najpiękniejsze momenty 
utrwaliły się w Twojej pamięci?

– Jestem wrażliwa na słowo, przyrodę, 
muzykę, światło. To wszystko bywa zaczynem 
do napisania wiersza. Odgłosy przyrody, at-
mosfera, słońce – to najpiękniejszy koncert! 
Robienie zdjęć też jest dużą przyjemnością. Za 
pomocą aparatu mogę zatrzymać czas, pokazać 
pory dnia, roku, utrwalić niezwykłą atmosfe-
rę. Z powodu chorób, które towarzyszą mi od 
dawna, nie mogłam uprawiać wspinaczki wy-
sokogórskiej. Starałam się jednak pokonywać 
moje fizyczne ograniczenia. „Zrobiłam” kilka 
tras na górskich szlakach, nie tylko po stronie 
polskiej ale i słowackiej. Moje „Himalaje” to 
Rysy. Pokonując trasy w górach zyskałam po-
czucie wolności i dumy z siebie. Góry urzekły 
mnie swoim pięknem, czułam się cudownie sam 
na sam z nimi. Zawsze tęskniłam za tamtym 
pejzażem i powietrzem i... tak już zostanie. 
Tym przeżyciom poświęciłam wiele wierszy, 
zrobiłam mnóstwo zdjęć.

– Jak sądzisz, w czym Twój wiek daje 
Ci przewagę a w czym ogranicza?

– Niestety, dają znać o sobie ograniczenia. 
Już wzrok i słuch nie te, co kiedyś. Dochodzą 
choroby, szwankuje „aparat ruchowy”. Nastę-
puje spowolnienie w sposobie poruszania się, 
kojarzenia, pamięci, refleksu. Ale są też zyski! 
Zmienia się moje miejsce w otaczającym mnie 
świecie, jego ogląd, paradoksalnie zwiększa się 
chęć życia, odkrywam chęć działania w różnych 
dziedzinach twórczości. Odczuwam, że dopiero 
teraz zastanawiam się nad faktami, zdarzenia-
mi, o których wcześniej nie myślałam, a obecnie 
mają dla mnie kapitalne znaczenie, mają zupeł-
nie inne proporcje. Zyskałam więcej tolerancji 
dla swoich wad, ale i słabości ludzi, z którymi 
się spotykam. Uczę się cierpliwości, pokory, słu-
chania innych. Mam teraz czas, by prowadzić ze 
sobą rozmowy, zadawać sobie pytania i szukać 
odpowiedzi na nie. Rozmowa z Tobą zmusza 
mnie do zastanowienia, bo przecież na co dzień 
nie zadajemy sobie takich pytań.

– No to porozmawiajmy dalej, jeśli po-
zwolisz. Powiedz, kiedy i w czym według 
Ciebie możemy się spełniać, gdzie szukać 
sensu życia, radości, mądrości?

– Myślę, że to wszystko powinno się zaczynać 
w rodzinie. Miłość, wzajemne wspieranie się, 
symbioza, a nie pasożytnictwo, zadowolenie ze 
szczęścia dzieci. Kiedy to wszystko jest, to mniej 
powodów do depresji, stresów. Oczywiście są 
jeszcze czynniki, zdarzenia, na które nie mamy 
wpływu. Ale ogólnie dobre życie nadaje mu sens. 
Co ja opowiadam! Łatwo się wymądrzać, gorzej 
te proste prawdy stosować, ale trzeba próbować. 
Ujmę te wywody w konkrety:

– satysfakcjonująca praca zawodowa, dzia-
łania na rzecz ludzi; trzeba nie tylko brać, ale 
i dawać,

– spotkania z ludźmi, którzy mają coś mą-
drego do powiedzenia,

– ważne, żeby swoim dzieciom i wnukom 
od najmłodszych lat asystować przy wyborze 
lektur, uczyć co jest dobre, a co złe. 
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Zapamiętałam z dzieciństwa powiedzenie: 
„dobry Niemiec, to martwy Niemiec”. Po latach 
czytałam reportaże Anny Strońskiej. Autorka, 
będąc po raz pierwszy w RFN, też zmagała 
się ze stereotypem Niemca, a ja – dzięki tej 
lekturze zrozumiałam, że „Niemiec” to nie 
etykietka, ale człowiek i może być dobry. Już 
wiedziałam, że pod wpływem przeczytanych 
książek możemy na nowo ułożyć sobie wyob-
rażenie o ludziach, zmienić swój stosunek do 
kraju i jego mieszkańców.

– Twoja romantyczna natura jest wi-
doczna nie tylko w Twojej twórczości. Czy 
w Tobie jest też natura prymitywna?

– O! Chyba tak! Czasami coś zrobiłam, czy 
zachowałam się nie tak, że sama się 
dziwiłam – to ja?! Ale nie będę roz-
wijać tematu. Staram trzymać siebie 
w cuglach, choć nie zawsze się udaje. 
Niech ta prymitywna natura zostanie 
we mnie głęboko ukryta. Myślę, że 
każdy z nas ma tego typu tajemnice, 
skrywane skrzętnie w zakamarkach 
duszy.

– Masz rację, Basiu, ja też tak 
czuję. W związku z tym, co po-
wiedziałaś myślę, że każdy z nas 
ma poskładaną z kawałków na-
turę. Składamy się z dobra i zła. 
Czy Ty też masz wrażenie, że – 
owszem – rozróżniamy te dwa 
pojęcia, ale raczej uciekamy od 
określania siebie jednoznacznie, 
bo wcale nie jest łatwo być TYL-
KO dobrym, choć jakoś łatwiej 
być złym?

– Tak, masz rację. Człowiek to 
wielka niewiadoma, nawet dla sa-
mego siebie. Wiemy z lektur, czaso-
pism, relacji psychologów na temat 
przeprowadzanych eksperymentów 
na ludziach, że mózg działa w sposób 
zaskakujący dla nas samych, kiedy 

człowiek znajdzie się w niezwykłych dla niego 
warunkach. Z tym DOBREM, to nie jestem 
pewna, ale staram się; nie zawsze się udaje. 
Czasami chcemy dobrze, a wyjdzie źle. Bywa 
gorzej, kiedy trzeba wybierać pomiędzy złem 
i złem... Jak świat światem te wybory zawsze 
stają przed nami i przyznam się – nie jest łatwo.

– Ale zabrnęłyśmy! To teraz coś innego, 
choć też niełatwo wybrać. Gdybyś miała 
do wyboru tylko jedną rzecz, co by to było?

– A co tam! Puśćmy wodze fantazji! Rajdy 
samochodowe, jazda konna, narty, żeglarstwo... 
A teraz zejdźmy na ziemię. Kiedy byłam młoda, 
te sporty były dla mnie za drogie. Stać mnie 
było na pływanie kajakiem (śmiech). Turystykę 

Z JoANNą SZCZEPANIAK

Z MężEM JóZEfEM
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pieszą też mogę polecić z tego powodu, jest 
tania. Z czasem kupiłam samochód. Daje mi 
poczucie wolności, oszczędzam czas, mogę zała-
twić więcej spraw i wygodnie się przemieszczać. 
Dobrze się czuję jako kierowca.

– To rozmawiajmy w tym lżejszym stylu 
dalej. Chciałabyś wsiąść do pociągu byle 
jakiego i jak w piosence „nie dbać o ba-
gaż, nie dbać o bilet”? A może już masz za 
sobą taką podróż? 

– W marzeniach chciałabym sobie pozwolić 
na taką podróż, ale w rzeczywistości, to raczej 
niemożliwe. Podróż pociągiem w dzisiejszym 
czasie to raczej podróż dla hobbystów, którzy 
mają czas, lubią długie i pełne niespodzianek 
wojaże, które im szykują polskie koleje. Ale jak 
byłam młodsza, dzieci małe i żyliśmy w PRL-
owskiej rzeczywistości, to wsiadało się do za-
tłoczonego pociągu i jechało na tanie wczasy 
FWP. Wspominam tamten czas z sentymentem, 
byliśmy niezamożni, ale młodzi. W ten sposób 
zwiedziliśmy wiele urokliwych miejsc w Polsce 
od morza po Tatry. Chyba umieliśmy się cieszyć 
wszystkim bardziej, niż dzisiaj. 

– Wróćmy do poezji. Bierzesz udział 
w konkursach, otrzymujesz nagrody, za 
Tobą spotkania autorskie, kolejne tomiki 
wierszy – pochwal się troszeczkę!

– W 2006 r. wzięłam udział w konkursie lite-
rackim organizowanym przez UTW w Sosnow-
cu, gdzie pierwszą nagrodę otrzymała Maria 
Orlicka, drugą, ku mojej ogromnej radości i – co 
tu ukrywać – dumie, otrzymałam ja, wyróżnie-
nie przypadło w udziale Marysi Kuleszyńskiej-
-Kozak. Potem, już ośmielona, uczestniczyłam 
w innych konkursach literackich. Czterokrotnie 
brałam udział w kolejnych edycjach konkursu 
„Sen o Karpatach” w Piwnicznej – z wyróż-
nieniami. W Zielonej Górze w 2009 roku ZOK 
zorganizował turniej jednego wiersza „O laur 
kryształowej tancerki”, gdzie otrzymałam na-
grodę (jedną z trzech równorzędnych) za wiersz 
pt. „Walc”. Były pierwsze nagrody za bajki dla 

wnuków: w 2007 r. za „Leśniaki” i w 2011 r. 
za opowieść pt. „Pani Muzyka”. W Zakopanem, 
w 2009 roku – drugie miejsce za sonet o miłości 
dziewczyny do juhasa. Jeszcze kilka wyróżnień 
w innych konkursach…

– Czy pisze się dla siebie, czy bardziej 
dla odbiorcy?

– Myślę, że w pierwszej kolejności pisze 
się dla siebie, a dopiero później są czytelnicy. 
W moim przypadku stało się trochę inaczej. 
Mój pierwszy wiersz był czytany w Oksymo-
ronie i tam poddany życzliwej krytyce. Z cza-
sem wzrastała we mnie wiara w moje moż-
liwości i chciałam już dzielić się moją poezją  
z innymi.

– Basiu, mówi się, że poezja działa przez 
piękno w niej zawarte. Lubię dlatego Two-
je wiersze. Są ciekawe, wzruszają przez 
prostotę słów, czystość myśli zawartych 
w strofach, są pełne muzyki. Powiedz, czy 
tworzenie poezji, to cierpienie twórcze, ra-
dość, terapia, a może jeszcze coś innego?

– Lubię tworzyć. Źródłem poezji bywa to, 
o czym już wcześniej rozmawiałyśmy. To jest 
jakaś potrzeba, czujesz, że jak już zaczniesz, to 
musisz pisać. Daje satysfakcję, sprawia radość, 
kiedy jest doceniana, także przeze mnie. Jest 
też niepokojem, kiedy do głowy wpada pomysł, 
konkretny wers i trzeba go szybko zapisać, 
żeby nie uleciał. Kiedyś chodziłam po lesie 
i przyszedł mi do głowy wiersz. Miałam tylko 
koszyk na grzyby, trzeba więc było zapamiętać. 
I zapamiętałam! Byłam dumna z siebie. Ten 
twórczy niepokój oddałam w wierszu bez tytułu 
w tomiku „Malowanka Jesienna”. Masz rację, 
tworzenie wierszy to też terapia. W ogóle życie 
bez pasji jest puste i szare.

– Tak mądrze i cierpliwie odpowiadałaś 
na moje pytania, które zadaję z ogromną 
tremą. Zbyszek kiedyś powiedział: – Wiesz, 
wywiad trzeba umieć prowadzić, czym jesz-
cze bardziej mnie onieśmielił. Dlatego 
wymyśliłam rozmowę. Tutaj nie trzeba 
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trzymać takiej dyscypliny w budowaniu 
pytań. A teraz do rzeczy. Przypomnę, że 
obiecałaś odpowiadać również na te tzw. 
trudne, skrywane głęboko przez konwe-
nanse: bo nie wypada pytać, bo wstyd, bo 
lęk przed oceną przez innych itp. Zdecy-
dowałam się prosić Ciebie o tę rozmowę, 
bo jak już mówiłam miałam nadzieję na 
rozmowę z Tobą bez pośpiechu, w domo-
wym zaciszu. Pozwoliłam sobie na taką 
wymianę myśli, ponieważ łączy nas ten 
sam los, przez który przechodzimy – mam 
na myśli chorobę. Czy pamiętasz? Kiedy 
dowiedzieliśmy się o chorobie Joasi i jej 
śmierci, mieliśmy żal, że nie powiedziała 
o swoim stanie zdrowia. Mówiła o wyjeź-
dzie do innego miasta, innego kraju… Nie 
dała nam i sobie szansy bycia z nią w tym 
trudnym dla niej czasie, a przecież kocha-
liśmy ją. Ty, Basiu, zdecydowałaś się po-
wiedzieć nam o diagnozie lekarzy. Nasza 
troska o Ciebie ma dlatego inny wymiar. 
Chcemy Ciebie wspierać, całym sercem 
być z Tobą. Jesteśmy pełni szacunku dla 
Twojej postawy, nie poddajesz się, starasz 
się panować nad bólem, nastrojami, choć 
to nie jest łatwe. Masz mnóstwo przyjaciół 
pośród nas. Moim mottem, kiedy zma-
gałam się z chorobami nowotworowymi 
było: „Nigdy nie tracić nadziei”. I tego 
oraz siły życzymy Ci wszyscy. Dziękuję 
Ci, że tak szczerze jesteś z nami. To jest 
to, o czym mówiłaś wcześniej: Trzeba nie 
tylko brać ale i dawać. Ty swoją postawą 
uczysz nas odwagi i dajesz dobrą ener-
gię. Pozwól, że przeczytam Ci fragment 
z książki księdza Józefa Tischnera pt. 
„Przekonać pana Boga”: Uświadamiam 
sobie, że z powodu choroby nie wrócę do wielu 
rzeczy. I mi tego cholera, nie żal! Zamiast żeby 
mi choroba zubożyła świat, to mi go wzbogaciła. 
Dała mi poczucie wolności. Uświadomiła mi też 
zewnętrzność ciała. 

Wojciech Bonowicz w książce „Kape-
lusz na wodzie” – gawędy o ks. J. Tischne- 
rze starał się zawrzeć specyficzny humor 
księdza, nawet w obliczu choroby: Od-
krywałem, że szpital, to miejsce bezustannych 
sukcesów. Nie masz gorączki – sukces, nie 
masz nadciśnienia – sukces, oddasz właściwy 
mocz – sukces. Jeszcze nigdy nie miałem tylu 
sukcesów naraz! 

Ksiądz Jan Twardowski w tomiku „Nie-
bo w dobrym humorze” pisze: A nieszczę-
ście, to szczęście – lecz na razie inne. Zauważ, 
Basiu, słowo „nieszczęście” zawiera w so-
bie słowo „szczęście”. Jak sądzisz, czy ich 
postawa wobec choroby jest właściwa?

– Myślę, że tak, chociaż zapewne i oni mieli 
trudne momenty, ale humor nawet w skraj-
nych momentach jest potrzebny. Kiedy jestem 
w szpitalu, to doprawdy nie wiem, śmiać się, czy 
płakać. Podczas obchodu, lekarz ogląda kartę: 
„Temperatura dobra – świetnie! O! Nogi nie są 
opuchnięte – wspaniale! Stolec był – bardzo 
dobrze!” Kto wie? Może i z tych doświadczeń 
szpitalnych powstanie kiedyś wiersz? (śmiech). 
Szukanie lepszych chwil i humor w stanie cho-
roby są jak najbardziej wskazane.

– Jak odczytujesz takie zdanie: „Nie 
marnować czasu”?

– Ale co to znaczy – marnować czas? W tym 
cytacie według mnie jest zawarty przymus mą-
drego wykorzystania czasu. Czy np. ćwiczenie 
jogi, kiedy leżę i oddycham, to marnowanie 
czasu? Po seansie jogi (kiedy mogłam ćwiczyć), 
miałam uczucie przypływu energii, czułam 
„power”, napęd. Robiłam coś dla siebie, ćwicząc 
jogę. Te ćwiczenia dawały mi siłę, pozwalały 
na lepszy kontakt z bliskimi, wzbogacały mnie 
wewnętrznie. Mogłam sprzątać, spacerować, 
czytać, pisać. Ktoś lubi opalać się, ktoś inny kon-
templować pejzaż. To nie jest praca, a jednak 
bywa potrzebne. Uważam, że warto, a nawet 
trzeba dać sobie czas w takiej formie, jaka nam 
odpowiada.
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– W pełni zgadzam się z Tobą. Ja relak-
suję się podczas malowania. Tak mnie to 
czasami pochłania, że zapominam o je-
dzeniu, piciu a nawet o śnie. Basiu, jak ob-
serwujesz otaczającą nas rzeczywistość, 
czy nie masz wrażenia , że to, co robisz 
w sferze duchowej (poezja, „Inspiracje”), 
jest zbędne wobec powszechnej materia-
lizacji życia?

– Rzeczywiście, czasami trudno pogodzić 
(jak to nazwałaś) duchowość z rzeczywistością. 
Tak, coraz mniej czuję, że jestem częścią całej 
społeczności. Przynależę już bardziej do świata 
„dinozaurów”, często nie rozumiem zachowań 
młodych. Dam przykład. Obok mnie, na ulicy, 
stały dwie młode dziewczyny. Ja patrzyłam 

z przyjemnością w niebo, na chmury przeświet-
lone słońcem, one cały czas wpatrywały się 
w ekrany swoich komórek. Ze starszymi mam 
lepsze porozumienie, działamy na tych samych 
falach. Całe szczęście, że i pośród młodych, 
i tych starszych znajdują się tacy, którym do 
pełni szczęścia potrzeba „czegoś dla duszy” i to 
dla tych tworzymy: Ty swoje obrazy, ja wiersze. 
Przecież musi być jakaś równowaga pomiędzy 
duchowością i codziennością.

– Jestem ciekawa, czy Twoja praca przy 
„Inspiracjach”, Twoja poezja ukształtowa-
ły Ciebie, czy też odwrotnie, Ty i Twoja 
osobowość nadały kształt Twojej twór-
czości?

– A wiesz, zastanawiałam się nad tym. Do-
szłam do wniosku, że to poezja, od-
krycie w sobie możliwości twórczych, 
miały wpływ na zmiany zachodzące 
we mnie. W ten sposób kształtowała 
się moja nowa osobowość, a ta miała 
pływ na charakter mojej twórczości.

– Zapytam trochę przewrot-
nie. Jaka może być przyjemność 
z pisania wiersza?

– Najlepsze są momenty, kiedy 
wiersz się rodzi, sedno, parę momen-
tów. To jest ten zaczyn, z którego, 
po obróbce, powstaje wiersz. Jest 
dużo tematów, które chciałabym 
ująć w formę wiersza. Trzeba po-
rządkować myśli, szukać słów na ich 
wyrażenie, domyślać tematy, szukać 
tego, co nazywają niedookreśleniem. 
Ten twórczy niepokój staje się już 
niezbędny do życia, „ jak powietrze 
z górskich łąk”.

– Ciekawi mnie, jak sobie ra-
dzisz z krytycznymi uwagami na 
temat Twojej poezji?

– Dałam profesor Małgorzacie 
Mikołajczak do przeczytania i oceny 
moje wiersze. Napisała krótko, co 

Z KoLEżANKAMI Z „oKSyMoRoNu”

CAłA RoDZINKA
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według niej jest dobre, dała ogólną radę, że 
mam dobre pomysły, choć nie zawsze potrafię 
doprowadzić wiersz do puenty. Nie czuję się ura-
żona tymi uwagami, raczej usatysfakcjonowana. 
Jednak jej uwagi dały mi do myślenia, więcej 
skreślam (śmiech). To jest fachowiec dużej 
rangi, więc jej uwagi przyjmuję do wiadomości. 
Zauważyłam, że moja poezja przemawia też 
do młodych. Tym bardziej daje to satysfakcję 
i wiarę, że jest dobra.

– A czy poezją można uwieść mężczy-
znę, kobietę?

– No wiesz! Zaskoczyłaś mnie! (śmiech). Nie 
próbowałam, ale myślę, że można, szczególnie 
kobiety. Przyznam, że czule wyróżniam np. 
mężczyzn śpiewających poezję i grających na 
gitarze.

– A zdarza Ci się, że słuchając muzyki 
odpływasz, zapominasz o całym świecie? 
Pytam, bo słyszałam, że uwielbiasz muzy-
kę poważną?

– Zgadza się, bardzo lubię muzykę, szczegól-
nie poważną. Duży wpływ na to mieli moi rodzi-
ce, później szkoła i studia w Poznaniu. Mama 
była wrażliwa na muzykę, grała z nut – w domu 
było pianino. Tato miał piękny głos, uczył mnie 
i brata piosenek, ćwiczył nasz słuch muzyczny. 
Poznałam mnóstwo piosenek wszelkiego rodza-
ju – patriotycznych, harcerskich, ludowych, ale 
i kabaretowych, arii operetkowych… Lubiłam 
śpiewać. Pamiętam, że w szkole wystawialiśmy 
„Warszawiankę”. Usiadłam do fortepianu, za-
śpiewałam. Usłyszałam oklaski, pochwały. Już 
wiedziałam, że dobrze śpiewałam. Uwielbiam 
Chopina, Mozarta, Beethovena i wielu innych. 
Muzyka i śpiew towarzyszą mi od zawsze. 
W domu mam duży zbiór płyt. Słuchanie w sa-
motności sprawia mi ogromną przyjemność. Ale 
jest warunek, to muszą być genialne wykonania. 
Słuchając ich czuję dreszcze, mam łzy w oczach. 
Takich wykonań mogę słuchać wiele razy, np. 
„Requiem” Mozarta, porusza głębią wyrazu, 
klasyczną doskonałością. Wtedy poddaję się 

uczuciu zawieszenia pomiędzy niebem i ziemią, 
odpływam, nie ma mnie, wspaniałe uczucie.

– A kiedy pracuje Ci się najlepiej? Co 
pomaga podczas tworzenia: kawa, alkohol, 
cisza, samotność?

– Powiem Ci, że czuję się dobrze ze sobą. Przy 
pisaniu wolę ciszę, muszę być sama. Ale kiedy 
pisałam wiersz „programowy” o winobraniu, 
to lampka wina pomogła w wyluzowaniu się. 
Wypiłam i napisałam (śmiech). Kawa pomaga, 
ale najważniejsze są: spokój, cisza, albo cicha 
muzyka.

– Porozmawiajmy o upływie czasu, 
o połowie wieku. Kiedy go przekroczyłaś, 
to czy był to dla Ciebie moment, kiedy 
robi się podsumowanie jak to było? Czy 
był toast, jakaś wódeczka? Czy Ty w ogóle 
pijasz mocniejsze trunki?

– No pewno! Przecież nie jestem żadna 
tam – święta! Ale piję tylko kropelkę (śmiech). 
Nie było wówczas toastu, bo ja podsumowanie, 
czyli wyliczankę, zaczęłam dosyć wcześnie, kie-
dy miałam trzydzieści lat. Ale byłam dojrzała, 
prawda? (śmiech). Wyszłam za mąż, urodziłam 
dzieci, miałam pracę, wyszło nieźle, żyłam dla 
rodziny i dla pracy. Czterdzieści lat – posta-
nowiłam wreszcie zrobić coś tylko dla siebie. 
Modny był aerobik. Ćwiczyłam, żeby być spraw-
ną na starość. Od zawsze lubiłam podróże, 
pokochałam góry, ale nimi zainteresowałam 
się tak na poważnie dosyć późno, bo dopiero po 
pięćdziesiątce. Chciałam siebie sprawdzać, szu-
kałam ekstremalnych, jak na moje możliwości, 
przeżyć. Urzekło mnie wędrowanie po górach. 
Żałuję, że górskie szlaki już nie dla mnie. Co 
jeszcze z tej wyliczanki? Aha! Kiedyś paliłam 
dosyć dużo papierosów, ale udało mi się rzucić 
ten okropny nałóg. Staram się być silna, nie 
daję się. Nie omijały mnie chwile przygnębie-
nia, smutku ale przecież były także radość, 
uśmiech, przyjaźnie, czyli pozytywne uczucia, 
jak w życiu. Czuję silną więź z przyrodą, 
z ziemią. W tomiku „Ocalone ćmy, czyli moje 
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wędrowanie” w jednym z wierszy napisałam, 
że nie ogarniam tematu – kosmos. Czuję się 
dobrze tu i teraz.

Przemijanie... Trudno w moim wieku omijać 
ten temat, on się sam narzuca. W młodości nie 
ma takiego terminu, do tego dorasta się wraz 
z upływającymi latami. Ciekawe, że ciało jest 
zmęczone bólem, chorobą, a moja świadomość 
buntuje się przeciwko temu, chce być twórcza, 
chce się rozwijać. Czuję, że intensywność prze-
żyć, z upływem lat, wcale nie maleje. Wprost 
przeciwnie, jest większa i rośnie apetyt na ży-
cie, wbrew wszystkiemu. Kiedyś myślałam, że 
ból odczuwa się tylko w mózgu, zatem można 

go opanować... (zamyślenie) ale... czasami kur-
czą się możliwości. Moje możliwości w każdej 
dziedzinie zostały ograniczone. Chorobę po-
znałam – fizycznie i psychicznie. Mam świa-
domość, że czasu jest coraz mniej (powroty do 
szpitala, pogorszenie samopoczucia). To uczy 
cierpliwości, pokory, rezygnacji. Kiedy mam 
lepsze dni i czuję, że jestem w lepszej formie 
niż przed diagnozą, to się buntuję: dlaczego 
ja?! Boję się, jak każdy, niedołężności, odarcia 
z godności. Przeczytałam niedawno, z dużym 
zainteresowaniem, dwie książki „Nic nie zdarza 
się przypadkiem” Tiziano Terzaniego i rozmowy 

z nim jego syna, zatytułowane „Koniec jest 
moim początkiem”. Ta lektura trafiła do mnie, 
stała się pomocna w moim obecnym stanie. 
Tiziano miał duże wsparcie w rodzinie. Ja też 
mam oparcie w mojej rodzinie i w moim bracie. 
Chcę powiedzieć, że mój mąż, który jest ze mną 
na co dzień, jest godny podziwu i szacunku 
w opiece nade mną. Jestem mu wdzięczna za 
tę czułą obecność przy mnie , choć może nie 
zawsze jasno tę wdzięczność okazuję.

– Fragment wiersza Horacego pt. „Do 
Melpomeny” : (…) nie wszystek umrę, wiele 
ze mnie tu zostanie/ poza grobem”1. Jak od-
bierasz, Basiu, te strofy? 

– Do tej, zwykle szarej, codzien-
ności dopisałam piękną kartę. „In-
spiracje” są moim najmłodszym, 
ukochanym dzieckiem. Czytam różne 
Wasze wiersze, refleksje, wspomnie-
nia, wywiady, opowiadania. Mam je 
wszystkie w komputerze. Czytając 
je, jestem z Wami bardzo blisko. Re-
dakcja kolejnych numerów trzyma 
mnie przy życiu. Cieszą mnie również 
spotkania autorskie, kolejny wydany 
tomik wierszy, moje felietony, wy-
wiady z ciekawymi ludźmi, których 
poznaję. Te momenty, „tu i teraz”, są 
dla mnie bardzo ważne i to wszystko 
pozostanie po mnie w społecznym 

wymiarze.
– Zauważ, Basiu, że często mówimy (nie 

zdając sobie sprawy z wagi słów), „jak do-
żyję”, to zrobię jeszcze to czy tamto. A co 
Ty chciałabyś zrobić, przeżyć, osiągnąć? 
Jakie są Twoje marzenia, nieznane obsza-
ry do odkrycia?

– Właśnie – nieznane obszary... Kto wie, co 
jeszcze mnie czeka? Wierzę, że jeszcze niejed-
no spotkanie, zdarzenie, czy sprawy zaskoczą 
mnie i może zainspirują do ciekawych działań? 
Wiesz, kiedy siedziałam nad opracowaniem 

1  Tłumaczenie Lucjana Rydla

Z BARBARą DZIęCIELEWSKą
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Jadwiga Lidka Engel

Przedświąteczny koncert

Corocznym zwyczajem spotkaliśmy się na 
koncercie z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia, oraz pożegnania starego roku. We 
wtorkowy wieczór 13 grudnia Sala Dębowa Bi-
blioteki zapełniła się „po brzegi”. Wchodzących 
na salę słuchaczy witały piękne anioły, fikuśny 
diabełek i kudłaty – chyba – Mikołaj. Jak każ-
dego roku spotkanie uświetnił nasz uniwersyte-
cki chór „Moderato” pod batutą pana Bernarda 
Grupy, wyśpiewując kolędy i pastorałki znane 
i mniej znane. Koncert prowadzili, bardzo sym-
patycznie, państwo: Zosia Banaszak, Bożenka 
Rudkiewicz i Rysiu Krassowski. Niespodzian-
ką były „przerywniki”, czyli wiersze naszych 
piszących koleżanek, czytane przez same au-
torki. Przy stoliku „poetyckim” swoje wiersze 
prezentowały: Ania Blacha, Krysia Nawrocka, 
Ewa Kwaśniewicz, Marysia Kuleszyńska-Ko-
zak, Kasia Rabiej, Zosia Tumielewicz i Lidka 
Engel. Wiersz nieobecnej na koncercie Basi 
Konarskiej recytowała Bożenka Rudkiewicz. 
Bolo Polarczyk uwijał się z aparatem fotogra-
ficznym, uwieczniając to wydarzenie. Wszystkie 
wykonywane utwory były nagradzane głośnymi 
brawami, należy więc przypuszczać, że koncert 
podobał się słuchaczom. Na zakończenie pani 
Prezes życzyła wszystkim spokojnych, pełnych 
miłości świąt i wielu dobrych chwil w nowym 
roku. Każdy wychodzący z sali dostawał od 
aniołków drobny upominek świąteczny.

38-go numeru „Inspiracji”, to bardzo chciałam 
go skończyć. Później pomyślałam: żebym tylko 
zdążyła wydać 39-ty numer, ludzie przecież 
czekają... Teraz jestem krótkodystansowcem, 
żyję w jednym kwartale, później w następnym. 
Napisałam parę lat temu kilka sonetów mi-
łosnych. Jeden z nich, jak ci mówiłam, zdobył 
nagrodę w Zakopanem. Wymarzyłam sobie 
taki mały tomik w starym stylu, ładnie wyda-
ny, z samymi sonetami. Kilka jeszcze trzeba 
by napisać. Przyszła choroba, wena na poezję 
miłosną odpłynęła… Moją chorobę poznałam 
z lektur i z pobytów w szpitalu. Wiem o niej 
dużo, ale przecież nie wszystko! Może jeszcze 
się światem zachwycę i sonety napiszę? Może 
medycyna znajdzie lek na choroby nieuleczalne? 

– Otóż to! Nigdy nie tracić nadziei. Basiu! 
Długo już rozmawiamy, a czas nieubłaga-
nie leci, za szybko... Rozmowa z Tobą to 
duża przyjemność. Twoje otwarcie, natu-
ralność bardzo mi pomogły. Dziękuję Ci 
za ten czas darowany mi, za cierpliwość 
i zrozumienie. Słuchając Twoich odpowie-
dzi, patrzyłam na Ciebie jak malarka na 
model. Jesteś taka delikatna i krucha, tak 
ślicznie wyglądasz w tej jasnej sukience. 
Mądre, duże oczy, schowane za okularami, 
nawet cienia zniecierpliwienia, czy znuże-
nia rozmową! Dzięki temu czułam głębo-
kie, osobiste porozumienie między nami. 
Jesteś mi jeszcze bliższa po tej rozmowie.

Mam jeszcze Basiu prośbę – nie skracaj 
tej rozmowy, puść ją taką, jaka jest – dobrze?

WSZyStKIE ZDJęCIA Z ARCHIWuM RoDZINNEGo
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Bożena Rudkiewicz

Noworoczne spotkanie:  
„Z kolędą przez wieki”

„Termin kolęda wywodzi się najprawdopodob-
niej od. łac. – calendae i oznacza w dosłownym 
tłumaczeniu <pierwszy dzień miesiąca>. Kolęda 
w swym pierwszym znaczeniu była noworocz-
ną pieśnią powitalną i pochwalną na cześć 
gospodarzy, przekazywała życzenia szczęścia 
i pomyślności”.

Tak właśnie 10 stycznia 2012 r. w Sali Dębo-
wej Danuta Filipowska rozpoczęła noworoczne 
spotkanie z kolędą. Powiedziała, że kolęda 
w rozumieniu pieśni religijnej, związanej z na-
rodzinami Chrystusa, wykształciła się później, 
wraz z rozwojem i umacnianiem się chrześci-
jaństwa. Według tej tradycji autorem pierwszej 
kolędy był św. Franciszek z Asyżu. 

Ewa Kwaśniewicz omówiła kolędę polską: 
jest ona piękna, pełna dostojeństwa i w histo-
rii naszej kultury zajmuje wyjątkowe miejsce. 
Pierwsze zachowane u nas utwory kolędowe 
pochodzą z XIV w. – są to 4 kolędy łacińskie 
Bartłomieja z Jasła. Najstarsza polska kolęda 

pochodzi z 1424r., jej autorem jest ks. Jan 
Szczekna – „Zdrow bądź Królu Anjelski”. Tę 
właśnie kolędę, jako pierwszą, zaśpiewał zespół 
Śpiewnika Uniwersyteckiego pod kierowni-
ctwem Mirosławy Branickiej-Polarczyk.

W dalszym ciągu o twórczości kolędowej od 
XVI do XX w. mówiły Danuta Filipowska i Ewa 
Kwaśniewicz. Najstarszy przekaz kolędy „Anioł 
pasterzom mówił” zachował się w Kancjonale 
Biblioteki Kórnickiej z lat 1551 – 55. Na prze-
łomie XVII i XVIII w. powstała nowa forma 
muzyczna o tematyce kolędowej – pastorałka. 
Zawiera ona wątki zaczerpnięte z życia i ma 
bardziej świecki charakter. Autorami kolęd byli 
znani twórcy: Franciszek Karpiński („Bóg się 
rodzi”) czy Teofil Lenartowicz („Mizerna cicha 
stajenka licha”). Bardzo dużo kolęd powstało 
w XVIII i XIX w. – w tym najsłynniejsza „Ci-
cha noc”. Przetłumaczono ją na 300 języków 
i dialektów. Powstała w małym alpejskim 
miasteczku w Austrii, a autorami są ks. Józef 
Mohr i organista Franz Xaver Gruber.

Bogata informacja o kolędach była oczywi-
ście nimi ilustrowana. I to zarówno w formie 
śpiewu jak i recytacji. Zespół Żywego Słowa 
w osobach wspomnianych już Danuty Fili-
powskiej i Ewy Kwaśniewicz oraz Anny Ko-
złowskiej, Lidki Engel, Grażyny Balcer, Niny 

fot. ANDRZEJ KoZAK
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Bożena Rudkiewicz, 
Barbara Konarska

„Dziadek do orzechów” 
i inne atrakcje

W styczniowej ofercie zespołu krajoznawczo-
-turystycznego „Ciekawi Świata” znalazł się 
wyjazd do poznańskiego Teatru Wielkiego 
na balet „Dziadek do orzechów”. Plan pobytu 
w Poznaniu zawierał jeszcze inne atrakcje, jak 
to jest w zwyczaju zespołu.

Jak dowiedzieliśmy się od szefa „Ciekawych 
Świata”, Ryszarda Krassowskiego, już w paź-
dzierniku starał się o bilety – udało się je kupić 
na przedpołudniowy spektakl o godz. 1100. Tak 
więc 12 stycznia o godz. 730 wyjechaliśmy z Zie-
lonej Góry i już po drodze, dobrym zwyczajem 
klubu, pogłębialiśmy wiedzę o „Dziadku do 
orzechów”. Tym razem Mirka Branicka-Polar-
czyk fachowo przedstawiła genezę baletu. Otóż 
„Dziadek do orzechów” jest jednym z trzech 
baletów Piotra Czajkowskiego. Inspiracją dla 
dzieła był fantastyczny, zdradzający niezwykłą 
wyobraźnię utwór literacki E.T.A. Hoffmanna – 
słynnego niemieckiego poety i pisarza doby 
romantyzmu. Balet „Dziadek do orzechów” 
zdobył popularność dzięki nietypowej budowie 
formy muzycznej zawierającej różnorodne tańce 
luźno związane z rozwojem akcji. W II akcie po-
jawiają się tańce: hiszpański, arabski, chiński 
i szlagierowy trepak; popisy solowe pozwalają 
podziwiać umiejętności taneczne wykonawców.

Mirka Branicka-Polarczyk przybliżyła nam 
treść baletu: jest to historia pewnego wigilijnego 
wieczoru, podczas którego mała dziewczynka 
Klara zakrada się pod choinkę, by zobaczyć leżą-
ce tam prezenty. I w tym momencie zaczyna się 
jej magiczna podróż z przygodami. Tajemniczy 
Dziadek do orzechów i jego sekrety, zaczarowa-
ne podarunki, bitwa z królem myszy, wyprawa 
przez ośnieżony las do Krainy Słodyczy – to 

fot. ANDRZEJ KoZAK

Kubiak i Grażyny Nieczkowskiej bardzo sta-
rannie dobrał i przedstawił wiersze związane 
ze świętami i Nowym Rokiem. Niektóre były 
autorstwa naszych koleżanek – poetek.

Śpiewnik Uniwersytecki oprócz bardziej 
znanych kolęd zaśpiewał też „Pastorałkę lwow-
ską”, „Takie kolędowanie” z muzyką Seweryna 
Krajewskiego i na koniec porwał do śpiewu 
całą salę piosenką noworoczną „Happy New  
Year”.

Oba zespoły pod wodzą D. Filipowskiej, 
E. Kwaśniewicz i M. Branickiej-Polarczyk ży-
czeniami szczęśliwego Nowego Roku pożegnały 
rozśpiewanych słuchaczy ZUTW. Dodam, że 
występowi towarzyszyła ciekawa świąteczno- 
-noworoczna dekoracja, a koleżanki recytatorki 
podkreśliły nastrój mikołajowymi (okazuje się – 
bardzo twarzowymi) czapkami.
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atrakcje, które spotykają małą Klarę. Oczywi-
ście wyprawie tej cały czas towarzyszy muzyka. 
Jej fragmenty poznaliśmy już w autokarze. 
Świetnie więc przygotowani zasiedliśmy na 
widowni Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Tańce zespołu baletowego, niezwykłe kostiu-
my, piękna muzyka i dekoracje współtworzące 
zaczarowany świat całkowicie porwały nas 
w magiczny sen małej Klary. Teatr Wielki w Po-
znaniu dysponuje solistami na odpowiednim 
poziomie, ma ambitnych choreografów, dekora-
torów i projektantów kostiumów, ma doświad-
czonych muzyków. Kierownikiem muzycznym 
był Wiktor Lemko a choreografem (debiutują-
cym w tej roli) pierwszy tancerz Teatru Wiel-
kiego Opery Narodowej – Sławomir Woźniak. 
To wszystko złożyło się na wyjątkowość tego 
spektaklu. Warto dodać, że w tańcach wystąpili 
też uczniowie Poznańskiej Szkoły Baletowej 
im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej. Rolę Klary 
tańczyła uczennica tej szkoły Julia Korbańska.

Na widowni towarzyszyli nam uczniowie 
poznańskich szkół – byli odświętnie ubrani, ze 
znawstwem odbierali spektakl i zachowywali 
się wzorowo. My też!!!

Z dźwiękami muzyki Czajkowskiego opusz-
czaliśmy budynek Teatru Wielkiego. Oczeki-
wała nas przewodniczka z Poznańskiego UTW, 
z którą pojechaliśmy na Maltę. W programie 
mianowicie przewidziane było zwiedzanie Term 
Maltańskich. Jest to największy, umiejscowiony 
na brzegu jeziora, aquapark w Polsce. Obejmuje 
on 3 ha samej zabudowy. Jak powiedziała nam 
przewodniczka po tych basenach, obiekt został 
wkomponowany w teren wolny od zabudowy, zaś 
hala basenów ma wizualne połączenie z Jezio-
rem Maltańskim. 

Powierzchnia basenów ma ponad 2420 m2 
a zjeżdżalnie liczą ponad 0,5 km. Zwiedzaliśmy 
część sportową term. Obejmuje ona:

basen pływacki (51,3 m dł , 25m szer.)
basen do skoków z wieżą z platformami na 

wysokości 10m, 5m, 3m.
basen do rozgrzewki i nauki pływania

ZAMEK W BuDoWIE fot. BARBARA KoNARSKA

fRAGMENt SPEKtAKLu fot. JACEK KRASSoWSKI

PłyWALNIA fot. JACEK KRASSoWSKI

SZoPKA fot. JACEK KRASSoWSKI
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basen do rozgrzewki dla skoczków
zespół przebieralni.
Imponująco wygląda dwustronna widownia 

z krzesełkami na 3900 miejsc.
Przewodniczka przybliżyła nam też część 

rekreacyjną term (nie wszędzie mogliśmy wejść 
w ubraniach!). Są to: baseny rekreacyjne we-
wnętrzne z falami dla dzieci, baseny z gorącą 
wodą i hydromasażem, baseny rekreacyjne 
zewnętrzne, zjeżdżalnie z lądowiskiem w hali.

Jak powiedziała przewodniczka, obiekt przy-
stosowany jest dla osób niepełnosprawnych, 
zwłaszcza tych poruszających się na wózkach. 
Termy robią duże wrażenie przestrzenią i do-
brym oświetleniem wnętrz.

Nieco zmęczeni i wygłodniali chętnie zasied-
liśmy w autokarze, by przejechać na Starówkę. 
Udało się zaparkować na ul. Dominikańskiej 
i stamtąd spacerkiem przez Stary Rynek udali-
śmy się do znajomego baru Caritasu na pyszny 
obiadek. Po obiedzie udaliśmy się w stronę Góry 
Przemysła, na której naszym zdumionym oczom 
ukazał się zamek królewski… w budowie. 

Budowę zamku rozpoczął Przemysł II, który 
zamierzał pod swoim panowaniem zjednoczyć 
ziemie Polski i potrzebował stosownej siedziby. 
Koronował się na króla w 1295 roku, rok póź-
niej został jednak zamordowany. Dzieła dokoń-
czył Kazimierz Wielki, któremu, gdy sprawował 
urząd namiestnika wielkopolskiego, zamek 
służył jako siedziba; od czasów Władysława 
Łokietka zamek stał się stałą siedzibą staro-
stów generalnych Wielkopolski. Był wówczas 
największą budowlą świecką na terenie Polski. 
Zamek gościł wielokrotnie królów polskich, Jan 
Olbracht przyjmował tu hołd wielkiego mistrza 
krzyżackiego Hansa von Tieffena. Zmienne 
koleje losu państwa odcisnęły się na losach 
zamku – rozbudowywany, niszczony, odbudowy-
wany, powoli tracił na znaczeniu – do roku 1939 
w dawnym zamku znajdowało się archiwum 
państwowe. Podczas walk o poznańską cytadelę 
w 1945 roku zamek legł w gruzach. Pomysł 
jego odbudowy pojawił się już w 1949 roku,  

ale przez długie lata nie miał szans realizacji. 
W 2002 roku powołano Komitet Odbudowy 
Zamku Królewskiego w Poznaniu, a prace 
rozpoczęły się 20 grudnia 2010 roku. Krytycy 
projektu mówią o wtórnej historyzacji, brak 
bowiem dokładnych przekazów na temat wyglą-
du zamku, jednak gotycko-renesansowa wizja 
autorstwa Witolda Milewskiego zrobiła na nas 
dobre wrażenie. Trwają prace budowlane, na 
końcowy efekt przyjdzie poczekać jeszcze około 
dwóch lat. 

Vis à vis zamku znajduje się barokowy trój-
nawowy kościół św. Antoniego Padewskiego, 
którego gospodarzami są franciszkanie konwen-
tualni (w czarnych habitach). Historię kościoła 
i walory artystyczne bogato zdobionego wnętrza 
przybliżył nam jeden z zakonników. Wymienił 
nazwiska dwóch franciszkanów – Adama Swa-
cha, autora wykonanej w l. 1702-35 polichromii 
oraz jego brata Antoniego, twórcy ołtarza głów-
nego i rzeźbionych stalli (wykonanych ok. 1700 
r.). W kaplicy po lewej stronie nawy znajduje się 
ołtarz z barwionego na czarno drewna, również 
dzieło obu braci, w którym umieszczono niewiel-
ki obraz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej – Pani 
Poznania z poł. XVII w. 

Ostatnim punktem programu zwiedzania 
Starego Miasta była wizyta w kościele św. 
Franciszka Serafickiego przy pl. Bernardyń-
skim, gdzie znajduje się największy w Polsce 
bożonarodzeniowy żłóbek. Franciszkanie 
rozpoczęli budowanie żłóbków w tym kościele 
w latach 50., kiedy świątynię podźwignięto ze 
zniszczeń wojennych. Rozbudowywana co roku 
szopka ma obecnie 250 figur o wysokości od 20 
do 180 cm (św. Józef), część z nich jest ruchoma. 

Przez cały dzień utrzymywała się pogoda 
sprzyjająca zwiedzaniu, dopiero w drodze do 
autokaru trochę nas zmoczył deszcz, który na 
dobre rozpadał się już w drodze powrotnej. Ry-
szard Krassowski – jak zawsze – zadbał o dobre 
dla turystów warunki wycieczki. Ciekawe, jak 
on to robi? 

Syci wrażeń wróciliśmy do Zielonej Góry.
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pierwsze uniwersytety1, bardzo jeszcze nielicz-
ne, skromne w swych możliwościach działania. 
Dziś sytuacja zmieniła się tak bardzo, że jeste-
śmy postrzegani jako ważne organizacje dzia-
łające w nurcie społeczeństwa obywatelskiego. 

Gości powitała Elżbieta Polak, marszałek 
województwa lubuskiego. Pogratulowała człon-
kom uniwersytetów trzeciego wieku aktywno-
ści i umiejętności wykorzystywania wielkiego 
potencjału, jaki tkwi w pokoleniu seniorów 
i obiecała wsparcie dla podejmowanych dzia-
łań. Zofia Banaszak, prezes Zielonogórskiego 
UTW wyraziła radość ze spotkania ludzi ogar-
niętych wspólną pasją, mówiła o jubileuszu 
dwudziestolecia ZUTW, który pięknie wpisuje 
się w program Roku 2012, odczytała list, jaki 
Pierwsza Dama RP, Anna Komorowska, która 
objęła honorowym patronatem obchody Roku 
UTW, skierowała do uczestników uroczystości. 
Pani Komorowska napisała: 

(…) Dzięki Państwa istnieniu i działalności 
wiele osób w starszym wieku ma możliwość za-
chowania oraz zwiększania sprawności intelek-
tualnej, fizycznej i psychicznej. Wiele z tych osób 
ma niezaspokojone potrzeby pogłębienia wiedzy 
o współczesnym świecie, poznawania środowi-
ska, nowych miejsc i ludzi, samokształcenia, 
wykorzystywania umiejętności, utrzymania wię-
zi towarzyskich i realizacji marzeń. Aktywizacja 
seniorów pobudza ich kreatywność i społeczną 
akceptację, dzięki czemu czują się potrzebni i do-
cenieni. (…) Życzę wszystkim Państwu dalszego 
wspaniałego rozwoju i satysfakcji z osiągnięć 
naukowych oraz zwykłej, codziennej radości 
płynącej ze wspólnej pracy i spędzania razem 
czasu. Niech rok 2012 będzie bardzo szczęśliwy 
i przyniesie Państwu tylko dobre chwile.

Zofia Banaszak zwróciła się do Elżbiety Po-
lak z prośbą o ułatwienie dotarcia członków lu-
buskich UTW do Warszawy na Międzynarodowy 
Kongres UTW, który odbędzie się 19 marca br. 

1  Ten ruch społeczny liczy 37 lat – pierwszy UTW po-
wstał w Warszawie w 1975 roku z inicjatywy prof. 
Haliny Szwarc

Barbara Konarska

Uniwersytet to brzmi dumnie

Pod tym hasłem, 14 stycznia 2012 roku w sali 
Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, 
odbyła się uroczystość – pierwszej w Polsce – 
Regionalnej Inauguracji Obchodów Roku 2012, 
ogłoszonego Rokiem Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, którą honorowym patronatem objęła 
Elżbieta Polak, marszałek województwa lu-
buskiego. Przybyli na nią przedstawiciele 
UTW z Bogdańca, Gorzowa Wielkopolskiego, 
Kargowej, Lubska, Międzyrzecza, Nowego 
Miasteczka, Nowej Soli, Skwierzyny, Strzelec 
Krajeńskich, Sulechowa, Szprotawy, Świebo-
dzina, Żagania, Żar i dwóch zaprzyjaźnionych 
UTW z województwa dolnośląskiego – Głogowa 
i Polkowic oraz wielu zaproszonych gości, m.in. 
senator Stanisław Iwan, przedstawiciele władz 
samorządowych, instytucji kultury, wyższych 
uczelni – wśród nich profesor Alfred Owoc, 
rektor Lubuskiej Wyższej Szkoły Zdrowia Pub-
licznego w Zielonej Górze. Najliczniejszą grupę 
stanowili słuchacze ZUTW – ponad sto osób, 
ubranych w zielone i pomarańczowe uniwer-
syteckie koszulki, chór „Moderato”, oczywiście 
na galowo oraz prowadzący – Bożena Rudkie-
wicz i Stanisław Lewandowski – eleganccy, jak 
zawsze. Nic w tym dziwnego – byliśmy gospo-
darzami, a także – jubilatami, gdyż Rok UTW 
jest równocześnie rokiem naszego dwudzie- 
stolecia.

Uroczystość rozpoczął chór „Moderato” 
XIII-wieczną pieśnią hymniczną Gaude Mater 
Polonia. Przed wiekami śpiewało ją rycerstwo 
po odniesionym zwycięstwie i choć teraz jest 
zazwyczaj wykonywana podczas inauguracji 
roku akademickiego, zamiennie z pieśnią 
Gaudeamus igitur, ów zwycięski charakter 
można odnieść także do sytuacji UTW w Polsce. 
Nieodległe są czasy, kiedy powstawały w kraju 
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Zaproponowała podstawienie autokarów, podróż 
bowiem stanowi duży koszt, często niemożliwy 
do udźwignięcia dla seniorów. Pani Marszałek 
z uśmiechem obiecała pomoc: – Wspólnie damy 
radę. Po czym dorzuciła: – Jadę z wami!

Krystyna Lewkowicz, koordynator Ogól-
nopolskiego Porozumienia Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, prezes UTW SGH w War-
szawie, w interesującym wystąpieniu poka-
zała drogę, jaką przebyły te organizacje od 

skromnych początków do wręcz burzliwego 
rozwoju w ostatnim dziesięcioleciu. W związ-
ku z przygotowywanym Kongresem Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku zebrano zgłoszenia 
uczestnictwa od blisko 360 tych organizacji, 
które zrzeszają ok. 100 tysięcy osób! Jest to 
potężna armia ludzi, która wpisuje się w pro-
gram kształcenia ustawicznego, aktywizuje 
i inspiruje seniorów do aktywności społecznej 
i obywatelskiej, wyzwala postawę twórczą, 

fot. BoLESłAW PoLARCZyK

fot. IRENA ANIoł
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od sposobu życia młodzieży – to ludzie aktywni, 
jeżeli narzekający, to głównie na brak czasu, by 
uczestniczyć we wszystkim, co ich interesuje. 
Zdaniem Zdzisława Wołka 21 lubuskich UTW 
zrzesza ludzi mocnych, niepoddających się presji 
wieku, bogatych zdobytym w życiu doświadcze-
niem. Dobrze, gdy są ludzie, którzy wsłuchują 
się w głos seniorów. 

Wykład zakończył przytoczeniem refleksji 
zmarłego w ubiegłym roku nestora polskiej 
pedagogiki, profesora Tadeusza W. Nowackiego:

Połowę życia spędzamy na marzeniach, 
a drugą połowę na realizacji tych marzeń. Nie 
zawsze warto żyć, ale zawsze warto marzyć. 
Marzenia są podstawą dążeń. Marzenia to 
poszukiwanie dróg do szczęścia. W marzeniach 
pragnienia zmieniają się w dążenie. Marzenia 
są generatorem energii psychicznej i duchowej. 
Marzenia nadają sens w życiu, gdy otwierają 
perspektywę na realizację idei.2

Zdzisław Wołk, przytaczając tę refleksję, 
zachęcał zebranych, by nie przestawali marzyć. 
Podchwyciła to Bożena Rudkiewicz, która, 
dziękując profesorowi za wykład, obiecała 
w naszym imieniu, że dzięki marzeniom nadal 
będziemy burzyć studentom wizerunek człowie-
ka starego. 

Włodzimierz Kwaśniewicz, dyrektor Lubu-
skiego Muzeum Wojskowego, w emocjonalnym 
wystąpieniu przeciwstawiał się postrzeganiu 
ludzi – jak to żartobliwie określił – „młodych 
inaczej” jako trudnego problemu ekonomiczne-
go: Człowiek w każdym wieku jest drogi – mó-
wił – a my jesteśmy immanentnym elementem 
przestrzeni społecznej. Jego wypowiedź współ-
grała z przytoczonymi przez Krystynę Lewko-
wicz słowami szefa Kancelarii Prezydenta RP, 
Jacka Michałowskiego: 

Czynne życie, aktywność intelektualna i fi-
zyczna, zaspokajanie potrzeb to nienaruszalne 
prawo wszystkich obywateli niezależnie od ich 

2  Przeczytałam w Internecie, że cytat pochodzi z książ-
ki  „Świat  marzeń”,  wydaną  przez  UMCS,  którą  
napisał krótko przed śmiercią (w wieku 98 lat) B.K.

inspiruje integrację międzypokoleniową, stając 
się partnerem w realizacji zadań polityki spo-
łecznej Państwa. 

Idea zainteresowania problematyką UTW 
parlamentarzystów pojawiła się w 2009 roku 
i zaowocowała powołaniem – w roku 2010 – 
Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, na czele którego stoi warszaw-
ski poseł Michał Szczerba. Ułatwiło to wniesie-
nie projektu ustanowienia roku 2012 Rokiem 
UTW, co pięknie wpisało się w ogłoszony przez 
Parlament Europejski Rok Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. 
Głównym celem projektu jest podniesienie 
kształcenia osób starszych do rangi rządowego 
zadania administracji publicznej i objęcie go sy-
stemowym wsparciem ze strony państwa, czyli 
stworzenie podwalin partnerstwa między śro-
dowiskiem UTW a najwyższymi organami RP. 

Profesor dr hab. Zdzisław Wołk z Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego przedstawił działalność 
uniwersytetów trzeciego wieku na tle rozwa-
żań na temat biegu ludzkiego życia. Człowiek 
w dzieciństwie realizuje je w domu, potem od 
domu odchodzi, usamodzielnia się, by pozna-
wać piękno świata. Zdobyty wcześniej kapitał 
pozwala rozszerzać paletę możliwości. To nasza 
wczesna i średnia dorosłość. W czwartej, wiel-
kiej erze życia ludzkiego – późnej dorosłości ta 
odległość od domu staje się zbyt duża, zaczyna 
się powrót, wreszcie przychodzi czas, który 
domyka krąg życia. 

Starość jest obecnie długo twórcza. Ludzie 
późnej dorosłości nadal są ciekawi świata, stąd 
potrzeba dalszej edukacji, już bezinteresownej, 
która pomoże wyjaśnić świat. Profesor wykład 
swój zatytułował „Lubuskie UTW jako wyraz 
niespożytej aktywności seniorów”. Oparł go na 
własnych badaniach oraz pracach seminaryj-
nych i magisterskich swoich studentów. Mówił, 
że młodzi ludzie po spotkaniach z seniorami 
w UTW wracali z refleksją, iż zburzyły one wi-
zerunek człowieka starszego, gdyż sposób życia 
reprezentantów III wieku niczym nie różnił się 
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Halina Maszner

Teatr Jednego Aktora –  
Ryszard Krassowski

Rok 2012 to Rok Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w Polsce. Patronat honorowy nad pro-
jektem sprawuje Pierwsza Dama RP Anna 
Komorowska. Zielonogórski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku obchodzi dwudziestolecie, więc 
z tego tytułu różnorodnych wydarzeń jest 
sporo. Kabaret Monte Verde wpadł na pomysł 
organizowania występów z serii „teatr jednego 
aktora”. Zainaugurował tę serię Rysio Krassow-
ski w spektaklu „Wesołe jest życie”. Scenariusz 
opracowała i spektakl prowadziła znana także 
z tej roli Bożena Rudkiewicz, akompaniował 
znakomity Bernard Grupa. To doskonałe trio 
dało widzom 17 stycznia, w zapełnionej Sali 
Dębowej WiMBP, moc wrażeń. 

Ryszard… zachwyca zawsze. Przez godzinę, 
sam na scenie, dał popis formy artystycznej. Już 
samo jego wejście na scenę wywołuje przyjazny 
uśmiech widzów, a jak zaczyna śpiewać, koloryt 
wrażeniom nadaje także intonacja i mimika 
odpowiednia do słów piosenki. Zaczął oczy-
wiście piosenką z Kabaretu Starszych Panów 
„Wesołe jest życie staruszka”. Przy słowach „tu 
biuścik zachwyci, tam nóżka” Rysio – iskier-
kami w oczach – rozpala wyobraźnię widzów. 
Zakłopotanie – niby zagubionego – małżonka 
widać w twarzy, kiedy pisze list do żony, która 
wyjechała, a on w domu nie daje sobie rady 
z „insektami” w formie panienek do towarzy-
stwa (w tej roli Halinka Sławińska i Kasia 
Jarosz – Rabiej). W żartobliwym z pozoru wier-
szu o rozwodzie – „Już jestem wolny” – można 
dopatrzeć się głębokiego morału, typu Mickiewi-
czowskiego „miej serce i patrzaj w serce” – oko 
czasem myli.

Śpiewając, gra tak prawdziwie „zimnego dra-
nia”, powiewając białym szalem i wymachując 

wieku, a nie dobrodziejstwo wyświadczane 
przez resztę społeczeństwa. (…) Organizowanie 
się osób „każdego wieku” wokół wspólnych celów 
i zainteresowań to jeden z piękniejszych przeja-
wów aktywności społeczeństwa obywatelskiego.

Edward Korban, prezes Gorzowskiego 
UTW mówił metaforycznie o przebytej przez 
Uniwersytety Trzeciego Wieku drodze: – Za-
miast błagać o deszcz, kopały studnie. Postu-
lował partnerstwo w podziale środków – nie 
więcej, ale i nie mniej, niż się należy seniorom. 

– Działamy w nurcie społeczeństwa oby-
watelskiego – powiedział burmistrz Krosna 
Odrzańskiego, Marek Cebula. To miasto, 
jako pierwsze w Polsce, zainaugurowało Rok 
UTW, co pani Krystyna Lewkowicz skomento-
wała: – Lubuskie rzuciło nas na kolana. Naj-
pierw Krosno Odrzańskie, teraz inauguracja 
regionalna… Burmistrz dziękował pokoleniu 
seniorów za trud włożony w wychowanie jego 
rówieśników i prosił, by młodsze pokolenie 
mogło nadal czerpać z bogatego doświadczenia 
ludzi trzeciego wieku.

Pięknym zwieńczeniem spotkania Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku były dwie, gorąco 
przyjęte przez publiczność, prezentacje. Chór 
„Moderato” Zielonogórskiego UTW pod dyrek-
cją Bernarda Grupy wystąpił w różnorodnym 
repertuarze – były kolędy, piosenki z różnych 
stron świata i „Hej, Winobranie”, które śpiewali 
wraz z chórzystami wszyscy zielonogórzanie. 
Występ młodziutkich baletniczek ze Społecz-
nego Ogniska Artystycznego w Zielonej Górze, 
przygotowanych przez choreografa Anielę Sid-
ło, podobał się ogromnie. Nasi fotografowie mie-
li atrakcyjny temat, szczególnie Hania Nowicka, 
której wnuczka – baletniczka tańczyła na scenie 
z uśmiechniętą buzią. Najlepszym narzędziem 
dla tej prezentacji dysponowała jednak Bogu-
miła Hyla-Dąbek, która dzięki kamerze mogła 
zachować całą urodę tańca. Dzięki niej mamy 
szansę przeżyć to jeszcze raz.
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Porozmawiajmy o Rysiu…

Barbara Konarska: 23 listopada 2011 roku – 
koncert jesienny w Sali Filharmonii Zielonogór-
skiej. Na scenę wychodzą Bożena Rudkiewicz 
i Ryszard Krassowski. Piękni, eleganccy, ze 
swobodą prowadzą koncert. Widać, że scena to 
ich żywioł. Przyszło mi wtedy do głowy, że war-
to byłoby znów sportretować Rysia. Była przed 
sześciu laty jego sylwetka w „Inspiracjach”1, ale 
sześć lat w życiu słuchacza ZUTW to ogromny 
szmat czasu i wiele się wydarzyło. 

W zakończeniu tamtego artykułu napisa-
łam: Mogliśmy go oklaskiwać w spektaklu po-
święconym piosence francuskiej, kiedy z ogrom-
ną swadą i obyciem scenicznym zapewniał: 
„Cukierki dla panienki mam”. Słyszałam kiedyś 
tę piosenkę w wykonaniu Mariana Opani – Ry-
szard dotrzymuje kroku! 

1  ”Inspiracje” nr 8, styczeń 2006 r. oraz Almanach

laseczką, że aż się nie chce wierzyć, iż Ryszard, 
z małżonką Wacławą z zawodu lekarzem 
(chirurgiem dziecięcym) przeżył już 50 lat. 
Ta piękna miłość, jak o niej mówi Ryszard 
w wywiadzie przeprowadzonym przez Konrada 
Stanglewicza z Radia Zachód w październiku 
2011 r., zaczęła się już w ósmej klasie, a na 
dobre zaiskrzyło w szkole średniej. Ceremonia 
zaślubin odbyła się 3 maja 1958 roku. Termin 
wybrany był nieprzypadkowo – historycznie 
dzień ważny dla Polski, co wiąże się z Ryszarda 
maksymą na życie: służba Bogu i Polsce. 

Od siebie dodam, że w niektórych regionach 
uważa się, iż para, która ślub bierze w maju, 
nie przetrwa w związku zbyt długo. Małżeń-
stwo państwa Krassowskich można podawać za 
przykład obalający ten mit. Serdeczność Mał-
żonki, a także jednego z dwóch synów – Jacka 
z pasją fotografi ka mogliśmy poznać na wielu 
wspólnych wycieczkach. 

Następnym punktem w scenariuszu była 
piosenka z Kabaretu Starszych Panów „In-
wokacja ”: (…) Bez Ciebie jestem bezradny, jak 
piesek co wypadł z sań (…)Bez Ciebie jestem 
malutki i wytłuc może mnie grad(…) Przy Tobie 
będę subtelny, jak woń łubinu wśród pól. Przy 
Tobie będę tak dzielny, jak ten co zginął nam 
król. Ryszard śpiewał to zszedłszy ze sceny 
i – kierując wzrok do coraz to innej pani – wy-
woływał cichą nadzieję, że dla niej wyłącznie 
przeznaczone są te słowa… A on jest elegancki 
i szarmancki wobec wszystkich pań, zawsze ma 
kwiaty lub „cukierki dla panienki ”, o czym śpie-
wał na scenie, a zwiewną panienką była w ten 
wieczór jednego aktora Irenka Marciszonek. Nie 
omieszkał elegancko zaakcentować zasług dla 
20-letniego rozwoju ZUTW obecnej na sali pani 
prezes Zofi i Banaszak i jedną zwrotkę zaadap-
tował śpiewając: Cukierki dla Zosieńki mam…

Spektakl „Wesołe jest życie...” zakończył 
refl eksyjnym wierszem J. Brela w przekładzie 
Wojciecha. Młynarskiego „Diabeł przybył” 
w którym jedna ze zwrotek brzmi: tej ziemi 
prawie każdy kąt cudowne skrywa arsenały (...) 

wystarczy zapalony lont a świat się zmieni 
w chmurkę białą. (...) Z najbardziej szanowa-
nych warg największe bzdury słyszy się (...) za 
marny grosz się schyla kark sprzedając dobre 
imię swe. 

Z BożENą RutKIEWICZ fot. ANDRZEJ KoZAK
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Pięknie opisałaś, Halinko, Teatr Jednego 
Aktora, a „Cukierki…” w jego wykonaniu nadal 
są pełne smaku. Tytuł spektaklu przywołał 
wspomnienie cyklu audycji telewizyjnych – 
„Pogoda dla seniora”. Pomysłodawczynią była 
redaktor Dorota Knop-Dolata, która zaprosiła 
do współpracy Ryszarda Krassowskiego, a do 
udziału w audycjach – fachowców z różnych 
dziedzin oraz grupę słuchaczy ZUTW. Audy-
cje poruszały różne problemy dotyczące ludzi 
w trzecim wieku, a każdą z nich rozpoczynał 
występ Rysia i Mietka Cichewicza, którzy 
z łobuzerskim wręcz wdziękiem, tańcząc, śpie-
wali „Wesołe jest życie staruszka…”. Program 
kończyła rozmowa pani redaktor z Ryszardem 
Krassowskim, fi lmowana w ogrodzie, podczas 
spaceru po zielonogórskim rynku, na ławce 
w parku. Rysiu komentował i puentował to, 
co było tematem programu. Z przyjemnością 
słuchałam jego spokojnych wyważonych opinii. 
Cieszyło mnie, że on – człowiek III wieku – 
występuje w roli, jaką dawno, dawno temu 

spełniali właśnie ludzie wiekowi – dzieli się 
swoją mądrością i doświadczeniem życiowym. 
W zakończeniu audycji dotyczącej zachowania 
sprawności umysłu, podczas której padło wiele 
przydatnych rad, Rysiu zacytował Tadeusza 
Kotarbińskiego: „Trudniej jest być mądrym, niż 
być głupim, ale łatwiej jest umyślnie zmądrzeć, 
niż umyślnie zgłupieć”. 

W dyskusji nad pierwszym tematem – „Jak 
przygotować się do starości” – Ryszard zwrócił 
uwagę na fakt, że o ile dziecko uczymy przydat-
nych w życiu umiejętności, to u progu III wieku 
brakuje wskazówek. A są potrzebne. Wśród 
materiałów do „Inspiracji” znalazłam tekst 
z 2005 roku. Ryszard wziął wówczas udział 
w konkursie „Mam pomysł na aktywne życie 
w trzecim wieku”. Napisał:

Często, gdy wchodzimy w okres życia zwany 
trzecim wiekiem, słyszy się pytanie, co robić, aby 
zachować młodość. To źle postawione pytanie. 
Tego po prostu nie da się zrobić. Pytanie powin-
no brzmieć: Co zrobić, aby przygotować się do 
wejścia w trzeci wiek. (…)

Wszyscy wiemy, że nasza aktywność za-
wodowa kiedyś się kończy i przechodzimy na 
emeryturę. Trzeba zawczasu pomyśleć, czym 
zastąpimy tę lukę w naszym życiu. Wyczytałem 
kiedyś, zdaje się, że u psychoanalityka Freu-
da, że człowiek może twórczo pracować przez 
30 lat, następnie może dalej działać twórczo, 
jednak pod warunkiem, że zmieni całkowicie 
swoje zainteresowania. Zastanówmy się nad tą 
myślą – zamiast utyskiwać nad tym, że nasze 
życie zawodowe się skończyło. Zajmijmy się 
czymś nowym, o czym często myśleliśmy, ale na 
co zawsze nie starczało nam czasu. Może okazać 
się, że dopiero teraz dokonacie czegoś, co zostawi 
po nas trwały ślad. Może dopiero teraz przeko-
nacie się, jaki świat jest piękny, rejestrując go na 
fotografi i, namalowanym własnoręcznie obrazie 
czy opisując historię swej rodziny, swej ulicy 
czy miasta. Może wyhodujesz ciekawą odmianę 
rośliny w swoim ogródku… Dalej, świat należy 
do odważnych!

fot. BoLESłAW PoLARCZyK
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Codzienne życie nie jest łatwe, aktywna część 
naszego życia to ciągła walka. Może teraz, na 
emeryturze, należy spojrzeć na życie inaczej. 
Zaprzestać ciągłej walki – szukać w nim nie 
tego, co złe, ale tego, co piękne. Patrzeć na ludzi 
nie pod kątem ich wad, ale zalet. Jeśli się wam 
to uda, to gwarantuję – powiecie, że życie jest 
piękne, a ludziom i całemu otaczającemu was 
środowisku będzie się z wami dobrze żyło.
Halina Maszner: Uniwersytet Trzeciego 
Wieku to miejsce, gdzie Ryszard realizuje 
swoje pasje, odłożone na lata emerytury. Wiele 
o ciekawej osobowości, jaką jest, dowiadujemy 
się z radia i telewizji, gdzie jest zapraszany, 
ale i sami chętnie go zapraszamy, także na 
okolicznościowe, uroczyste spotkania w klu-
bach. Ja np. organizując „Walentynki 2011” 
w Klubie Fotooko, zaprosiłam Rysia wiedząc, 
że upiękni, doda uroczystości koloru wierszem, 
stosowną piosenką czy słowem. Umie być duszą 
towarzystwa. W czerwcu 2011 r., na zrobionej 
z rozmachem uroczystości zakończenia roku 
akademickiego ZUTW w Przylepie, odtańczył 
na placu z Janinką Skrynkowską tak ognisty 
taniec, że miło było patrzeć. 

Rysio mimo wielu obowiązków nie zapomina 
o „swoich” klubowiczach „Ciekawych świata” 
w sytuacji, gdy trzeba odwiedzić kogoś chorego, 
np. w szpitalu. Ciekawe jest jego stwierdzenie, 
że wszyscy odwiedzający nasze miasto zachwy-
cali się jego położeniem, przyrodą, a on zachwy-
cił się ludźmi, którzy podobnie jak on pragnęli 
zbudować tu własny dom. 
B.K. Pamiętam wypowiedź Rysia, że najłatwiej 
mają ci ludzie, którzy umieją i lubią działać 
w grupie, w zespołach ludzi. On sam jest takim 
człowiekiem i dzięki temu, jak mówi, w ZUTW 
czuje się bardzo dobrze. Stworzony przez nie-
go klub „Ciekawi świata” to niemal drużyna 
wędrownicza; Rysiu znakomicie potrafi zain-
spirować wiele osób do pracy na rzecz klubu. 
Przydało się doświadczenie harcerskie. 
H.M. Ryszard przez całe swoje życie jest harce-
rzem. Jako młody chłopiec złożył przyrzeczenie 

harcerskie, które mówi: „Mam szczerą wolę 
całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść 
chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu 
Harcerskiemu”; w swoim życiu stara się bardzo 
tego przyrzeczenia przestrzegać. Ma stopień 
harcmistrza. W 1989 roku był założycielem 
Harcmistrzowskiego Kręgu Instruktorskiego 
Czerwona Szpilka, którym kierował końca 2003 
roku. Szczególnie interesował się problematyką 
wychowawczą. Jest aktywnym członkiem Krę-
gu Seniorów.
B.K. Audycję Radia Zachód, którą wspomniałaś, 
rozpoczęła stara piosenka harcerska, zaśpie-
wana przez Rysia: Bratnie słowo sobie dajem, 
że pomagać będziem wzajem, druh druhowi, 
druhnie druh. Hasło znaj: Czuj duch! Harcerz 
śpiewa! A Ryszard muzykę kocha. W ZUTW od 
razu zapisał się do chóru „Moderato”, którego 
członkiem był przez pięć lat. W repertuarze 
chóru zabrakło mu akcentów zielonogórskich – 
wygrzebał, jak mówi, w śpiewnikach stosowne 
piosenki, opracował scenariusz i poprowadził 
koncert podczas Winobrania. Scenariusz opub-
likowano w wydawnictwie „Wędrujemy” nr 1 (2) 
Klubu PTTK przy wyższej Szkole Zawodowej 
w Sulechowie. 

Mam w pamięci taki piękny drobiazg. 
Grupa słuchaczy ZUTW w 2006 roku gościła 
na Cyprze, realizując program współpracy 
europejskiej Socrates Grundtvig – Aktywność 
Estetyczna i Artystyczna w Srebrnym Wieku. 
Zwiedzaliśmy amfiteatr w Kurion zbudowany 
prawdopodobnie w II wieku p.n.e., współcześnie 
zrekonstruowany na podstawie zachowanego 
materiału archeologicznego. Przewodniczka 
mówiła o znakomitej akustyce. Panowie – Ry-
szard i Bernard Grupa – wpadli na pomysł, by 
zaśpiewać „Hej, Winobranie”. Obok znakomi-
tych panów było też kilka dobrych żeńskich gło-
sów, więc wypadło pięknie, o czym świadczyły 
oklaski grupy turystów… 
H.M. Ryszard to mężczyzna o bezliku cech, wcie-
leń, pasji. Z zawodu meteorolog, z zamiłowania 
harcerz, turysta, niezrównany organizator, 
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w tzw. międzyczasie potrafi być konferansje-
rem, zagrać rolę amanta, przetańczyć całą noc, 
wyśpiewać jakiś morał, czy wierszem rozbawić 
towarzystwo… i być rzetelnym mężem, ojcem 
dwóch synów, dziadkiem i pradziadkiem uko-
chanej prawnuczki.
B.K. Jest człowiekiem, który nie znosi bez-
czynności. Po przejściu na emeryturę zapisał 
się do ZUTW i znów, jak mówi syn, pracuje 
po całych dniach – pisałam przed sześciu laty. 
I to się nie zmieniło. Lubi podejmować trudne 
zadania. Podczas spektaklu, na pytanie Bo-
żeny Rudkiewicz o największą salę, w jakiej 
wystąpił, odpowiedział, trochę żartobliwie, że 
była to wypełniona po brzegi Sala Kongresowa 
w Warszawie, podczas VII Zjazdu ZHP w roku 
1981, a za najpoważniejszy występ teatralny 
uznał główną rolę w sztuce „Jasełka polskich 
harcerzy” w roku 1946. W gruncie rzeczy lubi 
występy publiczne, nie tylko „na wizji”. Dał 
się poznać w latach 1962-76 jako autor coty-
godniowych doniesień o pogodzie w numerach 
sobotnio-niedzielnych „Gazety Zielonogórskiej”; 
w rubryce „Zefirek” ukazało się ich ponad 400. 
Prowadził w Radiu Zachód, w latach 1994-
2001, „Gawędy o pogodzie” – było ich blisko 400. 
Ta jego działalność to popularyzacja wiedzy 
z dziedziny meteorologii i klimatologii. Tak się 
szczęśliwie złożyło, że meteorologia uprawiana 
zawodowo wciągnęła go głęboko i przyniosła 
satysfakcję. Wypływa to zapewne z cech cha-
rakteru – mówi o sobie: „Jak się za coś biorę, 
to z pasją”. 
H.M. Ryszard lubi podejmować trudne zadania. 
Swoje życie zawodowe związał z Państwowym 
Instytutem Hydrologiczno-Meteorologicznym 
(obecnie: Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej). Po skończeniu szkoły średniej i nie-
udanym starcie na leśnictwo, które było jego 
marzeniem, wystartował na roczny kurs tech-
ników meteorologów w Warszawie. Pierwszą 
pracę podjął jako pomoc synoptyczna w Mor-
skim Biurze Prognoz w Gdyni, potem była 
służba wojskowa na stacji meteorologicznej 

Z SyNEM JACKIEM, fot. ALEKSANDRA DIttRICH

fot. JACEK KRASSoWSKI

R. KRASSoWSKI Z, oD LEWEJ, BożENą RuDKIEWICZ,  
IRENą MARCISZoNEK I JADWIGą SZyMAńSKą DuDEK,  
fot. HANNA NoWICKA
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może być ciekawe”. Przepracował 38 lat, wysoko 
oceniany przez przełożonych.

O Rysiu trudno napisać w jednym krótkim 
artykule. Gdy przejrzałam płyty z nagraniami 
z jego wystąpień w radio i telewizji oraz arty-
kuły w różnych publikacjach i w prasie, do-
szłam do wniosku – jest to materiał na książkę. 
B.K. To może chociaż kilka zdań. Podoba mi 
się u Rysia konsekwencja działania. Tworząc 
klub turystyczny wyobraził go sobie w taki 
sposób, żeby – dając szansę uczestnictwa wielu 
słuchaczom – przynosił osobiste zadowolenie 
jego twórcy. Zwiedzamy ciekawe miejsca w na-
szym województwie, zdobywając dużą wiedzę 
z różnych dziedzin (zawsze ktoś z klubowi-
czów opracowuje temat, są też przewodnicy na 
miejscu), jest dobry posiłek (w jednej z audycji 
telewizyjnych Ryszard mówił: „W tym wieku 
jedzenie jest jedną z ważniejszych przyjemności 
życia”), są przygotowane śpiewniki, żeby – na 
dłuższej trasie – można było pośpiewać. W zi-
mie „Ciekawi świata” wędrują w stronę kul-
tury, szczególnie – kultury muzycznej. Byłam 

w Drawsku, którą kierował do końca służby. 
Był nawet kandydatem na szefa służby meteo-
rologicznej artylerii Wojska Polskiego, ale gdy 
w czasie rozmowy w dowództwie dowiedziano 
się, że jego siostra wyemigrowała do Stanów 
Zjednoczonych, sprawa upadła. Po powrocie 
do pracy w PIHM został organizatorem stacji 
aerologicznej we Wrocławiu (pomiary górnych 
warstw atmosfery). Musiał dobrze się spisać bo 
już po niespełna roku znalazł się w czterooso-
bowej ekipie badaczy zajmujących się porówna-
niem radiosond używanych na świecie. Badania 
odbywały się w Szwajcarii i trwały miesiąc. 
Po powrocie (1956 rok) pracował jednocześnie 
w dwóch placówkach – na stacji aerologicznej 
i w lotniskowym biurze meteorologicznym we 
Wrocławiu. Gdy okazało się, że stacja meteo 
w Zielonej Górze ma poważne problemy (w la-
tach 1945-1960 zmieniło się 6 kierowników) 
Ryszard przyjechał do Zielonej Góry. Zobaczył 
skłócona załogę, walące się budynki i… przy-
jął zaproponowaną mu funkcję kierownika 
z myślą: „Trzeba wszystko zacząć od nowa, to 
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na kilku spektaklach, które zawsze poprzedza 
wprowadzenie, przygotowane przez Mirosławę 
Branicką-Polarczyk. 29 grudnia 2010 roku, 
w zimowej aurze, wybraliśmy się do Teatru 
Wielkiego w Poznaniu na „Skrzypka na dachu”. 
Ryszard przygotował dla wszystkich karteczki 
z tekstem „Anatewki”, posłuchaliśmy nagrania, 
posłuchaliśmy piosenki w wykonaniu Rysia, 
a potem już wszyscy śpiewaliśmy wzruszające 
wersy: Anatewka, Anatewka, / pełna łez /
pięknych słów / Anatewka. Wszystkich tu / bez 
wyjątku znam.
H.M. Dodam jeszcze, że on wszystkie teks-
ty – piosenek, wierszy czy innych wystąpień 
opanowuje pamięciowo. Zapytałam, po co to 
robi – odpowiedział: – Kiedy idę ulicą i spoty-
kam kogoś ze słuchaczy ZUTW, który wita mnie 
serdecznym uśmiechem, dochodzę do wniosku, 
że warto codziennie przed gimnastyką uczyć się 
kolejnych tekstów piosenek i wierszy, chodzić 
co tydzień na próby zespołu i denerwować się 
przed występem.
B.K. Łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi. Ania 
Blacha napisała kiedyś: 

Podobno babę stworzył Bóg, jak mówią słowa 
piosenki, Adama sam Stwórca, ale kto dla kogo 
jest, tego nie wie nikt. Ale ja wiem, że ty jesteś dla 
nas – dla utewiaków razem wziętych. (…) Ech, 
jak ja widzę i słyszę wykonanie na scenie „Taki 
jestem zimny drań”, to wiem, że najbardziej 
kocha się… no właśnie – drani, a oczami wyob-
raźni tańczę na tej scenie, choć jestem tylko cie-
niem. A uroczy skecz, gdy ty i tak idziesz z kim 
innym…(…) Twoje białe włosy i rude kasztany 
to także moja przestrzeń życia, choć mijaliśmy 
się nie znając przyszłości. Skąd mogłam przy-
puszczać, jadąc kiedyś pociągiem ze Szczyrku 
z panem wsiadającym w Katowicach, z którym 
przegadałam całą drogę o pieskach, że jedzie też 
do Zielonej Góry. Tematu nie wyczerpaliśmy. 
Moje oczy musiały być okrągłe ze zdumienia, 
gdy po latach – na UTW – rozpoznałam pana 
z pociągu…

Przyroda pociąga go, jak każdego harcerza, 
każdego wędrowca. Zainteresował się zawodowo 
klimatem Zielonej Góry, a ponieważ krążyły 
informacje, jakoby miasto miało szkodliwy 
wpływ na zdrowie mieszkańców, co było ponoć 
powszechnie wiadome mieszkańcom Grünber-
gu, zapytał o to znajomego lekarza – Niemca. 
Ów zdementował ten pogląd, tłumacząc, że 
przed wojną populację miasta ograniczał dostęp 
do wody, której zasoby w studniach głębinowych 
były zbyt małe, by miasto mogło się dalej rozwi-
jać. Ryszard to skomentował: – Oczywiście – las 
w koło to dobre warunki klimatyczne. 
H.M. Drzewa lubi, ale zaskoczył mnie refleksją 
w audycji radiowej, że kiedyś bardzo lubił brzo-
zy, jednak od pewnego czasu woli buki i dęby, 
bo brzoza brzydko się starzeje, a buk na starość 
ma nadal piękną skórkę.
B.K. Pytany w audycji radiowej o to, jakie cechy 
charakteru uważa za najbardziej pozytywne 
i negatywne, bez namysłu powiedział: praw-
domówność jest pozytywna, natomiast zawiść 
bardzo niedobra, bo psuje stosunki między 
ludźmi. Dodał jeszcze, że kiedy człowiek patrzy 
wokół siebie i stara się dostrzegać dobro, to 
życie staje się ciekawe. Bardzo mi odpowiada 
takie podejście do życia.
H.M. Ryszard to osoba o niespożytej energii 
i woli działania na różnych polach aktywności 
i w każdym okresie swojego życia. Stawiając so-
bie ambitne zadania, osiąga cele dla dobra ogółu. 
Można by to określić roztropnością w działaniu. 
Niedawno oglądałam program gdzie grono pro-
fesorów, m.in. prof. Jerzy Bralczyk i prof. Piotr 
Sztompka, prowadziło dyskusję na temat: 
„Roztropność jako dobro wspólne”. Padały tam 
zdania, że roztropność to umiejętnością dobiera-
nia właściwych środków prowadzących do celu. 
Roztropność to umiejętność korzysta z rozumu, 
który powinien dostarczać elementów osądu czy 
też kryteriów oceny. Osoba roztropna potrafi też 
zasięgnąć rady u innych. To wszystko można 
powiedzieć o Ryszardzie Krassowskim.



44 INSPIRACJE  /  styczeń – marzec 2012  /  nr 1 (41)

swojego autorstwa, którego pierwsza zwrotka 
brzmi: Wiwat akademia / i kobieta boska / bo 
taka jest nasza / dr WIerzchołowska. 

Świętowały z nami panie z Zarządu ZUTW: 
pani Prezes Zofia Banaszak, Jadwiga Korcz-
Dziadosz i Elżbieta Józefowicz. Pani Prezes 
wraz z panią Danusią wspomniały, jak zaczęła 
się współpraca – pani Danusia, przechodząc 
na emeryturę, chciała dalej dzielić się swoją 
rozległą wiedzą. Za to my dziś z całego serca 
dziękujemy i mamy nadzieję na następne 10 lat. 
Naszą wdzięczność wyraziliśmy w „Bukiecie 
serdeczności”:

Halina Maszner 

Dziesięciolecie w dwudziestoleciu

Rok 2012 biegnie usłany licznymi okazjami 
obchodów z okazji 20-lecia ZUTW. Wachlarz 
imprez jest rozległy. Od radosnych wspomnień 
każdego z klubów i zespołów do przygotowań do 
Kongresu UTW w Warszawie. Jednym z waż-
nych miejsc comiesięcznych spotkań są semina-
ria dotyczące wybranych zagadnień z literatury 
powszechnej, prowadzone od roku 2002 przez 
panią Danutę Wierzchołowską, doktora nauk 
humanistycznych, wieloletniego nauczyciela 
akademickiego. W roku 2012 przypada 10-lecie 
pracy pani doktor na ZUTW. W ciągu tych lat 
prowadziła nas pani Danusia poprzez głębie 
nagromadzonych przez wieki zagadnień za-
wartych w literaturze. To fascynująca, niełatwa 
wiedza. Cyprian Kamil Norwid ujął to tak: Ktoś 
powie, że czytać każdy umie, zaprawdę mało kto 
czytać potrafi. I tego „czytania” uczy nas w spo-
sób niezwykle ujmujący pani Danusia. Waga 
zagadnień dotyczy spraw ludzkich i nieludzkich, 
bo przecież to, co nieludzkie, także jest ludzkie. 

Uczestnicy seminarium to zintegrowana 
grupa osób połączonych pasją wspólnej o książ-
kach rozmowy. Pasji wyzwolonej, zaszczepionej 
i stale ugruntowywanej przez panią Danusię. 
Dziesięciolecie postanowiliśmy zaznaczyć 
specjalnym odświętnym akcentem, do czego 
niełatwo było przełamać skromność pani Da-
nusi. Przekonaliśmy chyba miłością, czego 
także tak pięknie nas uczy, bo czasem chce się 
przekazać serdeczność dodając do słów choćby 
bukiet kwiatów. 

Uroczyste seminarium odbyło się 9 lutego. 
Radosna atmosfera przy kawie i jubileuszo-
wym torcie wyzwalała wspomnienia i reflek-
sje uczestników, pani Danusia także mówiła 
o swoich wrażeniach ze spotkań. Adriana 
Witkowska odczytała okolicznościowy wiersz 

ZofIA BANASZAK, JADWIGA KoRCZ-DZIADoSZ I DANutA WIERZCHołoW-
SKA, fot. REGINA CHoCHA

fot. REGINA CHoCHA
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Barbara Konarska

Nasze życie wystawiennicze

W połowie lutego spotkałam przypadkowo Irenę Karnicką. 
Bliżej poznałyśmy się, pracując wspólnie w zarządzie 

ZUTW i chociaż teraz widujemy się niezbyt często, zawsze cieszą 
nas takie spotkania. Rozmawiałyśmy o Gabrysi Freyer – Irena 
mówiła, jak wspaniale jej się z nią pracowało, martwiła się 
stanem jej zdrowia. Nie wiedziałyśmy wówczas, że tak niewiele 
dni życia jej pozostało…

Od Gabrysi przeszłyśmy do rozmowy o innych koleżankach 
i kolegach. W pewnym momencie Irena powiedziała: – Popatrz, 
ilu wspaniałych ludzi poznałyśmy w ZUTW!

Mamy szczęście, bo wchodząc do tej społeczności, nawią-
zaliśmy bliskie – koleżeńskie, a nawet przyjacielskie kon-
takty z wieloma osobami, wspaniałymi dzięki zaletom serca 
i umysłu. Towarzy-
szymy koleżankom 
i kolegom w waż-
nych dla nich chwi-
lach, cieszymy się 
wzajemnie swoimi 
sukcesami. Wspól-
n ie  św iętujemy 
jubileusze, szcze-
gólnie – uroczyście 
obchodzone osiem-
dziesiąte rocznice 
urodzin. Odbywają 
się w różnych klu-
bach, w styczniu, 
w Oksymoronie, 
znów był taki jubi-
leusz – Lidki Engel, 
połączony ze skrom-
niejszą rocznicą 
Ewy Kwaśniewicz. 
Lidka urządzi ła 
małą wystawkę swoich zdjęć, na których występuje „od pie-
luszki do babuszki”, jak zatytułowała prezentację. Swoją drogą 
te dawne zdjęcia były świetnej jakości!

Droga Pani Danusiu
Pani rozległa wiedza huma-
nistyczna budzi w nas za-
interesowania i pragnienie 
udziału w tym wszystkim, co 
człowiek stworzył przez wie-
ki, z czym zmierzył się swoją 
myślą i wyobraźnią. Stwarza 
nam Pani klimat do włas-
nych poszukiwań, prowokuje 
do pytań stawianych sobie 
i wszelkim przejawom ludzkiej 
myśli. Z przyjemnością gra-
niczącą z podziwem pod Pani 
przewodnictwem zagłębiamy 
się w karty różnych książek 
szukając przesłania, czasem 
napotykając kawałek własnego 
losu. Wymiana myśli w gronie 
różnych osobowości potęguje 
doznania, otwiera na nowe 
interpretacje, przywołuje za-
dumę nad kondycją człowieka. 
Dzięki Pani owocne są nasze 
starania, aby starość nie była 
pusta i bezmyślna , aby nasze 
horyzonty sięgały poza własne 
mieszkanie, własne bóle, dole-
gliwości i troski.

Dziękujemy Pani za 10 lat 
prowadzenia nas poprzez bo-
gactwo myśli, wrażeń, refl eksji 
zawartych w wybranych pozy-
cjach literackich z nadzieją na 
następne lata, serdecznie życząc 
Pani samych dobrych splotów 
okoliczności. Niech entuzjazm 
i miłość do wszystkiego co ludz-
kie w nas i w całym wspólnym 
dorobku człowieka przynosi 
radość Pani i wszystkim, któ-
rych spotyka Pani na swojej 
drodze – młodym i starszym…

WyStAWA „NASZE oBRAZy NA… JuBILEuSZ

WyStAWA „NASZE oBRAZy NA… JuBILEuSZ, 
ZofIA BANASZAK, fot. BoGuMIłA HyLA – DąBEK
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Jak każdy człowiek, którzy zajmuje się jakąś 
dziedziną twórczości artystycznej, mamy swoje 
niezwykłe chwile, kiedy odbywa się prezenta-
cja dorobku twórczego. Salony ZUTW już nie 
wystarczają – część osób znajduje miejsca pre-
zentacji w innych placówkach kultury, a także 
w innych miastach. W Zielonogórskim Ośrodku 
Kultury prezentują się nasi plastycy – byłam 
na pięknej wystawie Longiny Pyrzanowskiej 
i Barbary Cap. W karczmie „Sami swoi” 
oglądaliśmy grafiki Kazimierza Dziadosza, 
a Anna Blacha miała spotkanie malarsko-
poetyckie. Fotografowie wystawiają w różnych 
miejscach, ostatnio „Witraże” Reginy Chochy 
gościły w Krośnie Odrzańskim, a „Niezwykłe 
miejsca Ziemi Wałbrzyskiej” Bolesława Polar-
czyka i „Barwy jesieni w Parku Mużakowskim” 
Mirosławy Branickiej-Polarczyk – w Świebo-
dzińskim Domu Kultury. Nie sposób wymienić 
wszystkich. Najwięcej ich oczywiście w sie-
dzibie ZUTW. W Sali Słonecznej – plastycy, 
w korytarzach – plastycy i fotograficy, w Sali 
Klubowej – fotograficy. Wystawy zmieniają się 
jak w kalejdoskopie. Po barwnej jesieni Mirki 
Branickiej-Polarczyk – ściszona zima Ewy 
Kwaśniewicz, Po barwnej „Innej Zielonej Górze” 
klubu FOTOOKO – czarno-białe „Życie ulicy”, 
Klubu FOTOX, a w korytarzu „Nasze zabawy 
z fotografią” Klubu FOTOKADR. 

Rzadko która wystawa naszych fotografików 
ma oddźwięk medialny, poza – rzecz jasna – 
MM-ką, która – dzięki pracy w niej naszych 
koleżanek i kolegów – skrupulatnie informuje 
o ważniejszych wydarzeniach w ZUTW. Zain-
teresowanie wystawą klubu FOTOOKO „Inna 
Zielona Góra” było więc wyjątkowe. Nawet 
MM-kę tym razem reprezentował szef – Ma-
rek Pakoński, a wywiady z wystawiającymi 
przeprowadziła Beata Tokarz z „Gazety Wy-
borczej”. „Nasi” MM-kowicze prezentowali się 
na wystawie. Gościom podobało się, że zdjęcia 
są nie takie… pocztówkowe. Wdzięczność win-
niśmy dr Leszkowi Krutulskiemu, który cierp-
liwie wyjaśnia nam tajniki fotografii i który 
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AutoRKA WyStAWy Z MężEM

ZofIA BANASZAK, LEoPoLD KoLBIARZ I ANNA SZoREK, 
fot. StANISłAW MAtuSZEWSKIWyStAWA ANNy SZoREK
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zainspirował nas do twórczych poszukiwań 
innych ujęć miasta. Marek Pakoński zaś powie-
dział: Szczęśliwe to miasto, w który ludziom się 
chce. Tak, jak się chce ZUTW i tak, jak się chce 
fotografom skupionym w klubie Fotooko. Myślę, 
że tę myśl można spokojnie odnieść do bardzo 
wielu poczynań klubów i sekcji ZUTW. 

Zespoły plastyczne „Kontrapost”, „Pastele” 
„Alla Prima” i „Termopile” uczciły XX-lecie 
ZUTW zbiorową wystawą, zatytułowaną „Na-
sze obrazy na… Jubileusz” w salonie wy-
stawowym Biblioteki Wojewódzkiej w dniu 
7 listopada 2011 roku. Po tym wydarzeniu 

wróciły do zwykłej praktyki wystawienniczej. 
Zespół plastyczny „Kontrapost” prezentuje po 
kolei członków grupy na wystawach indywidu-
alnych. Byłam w styczniu na wystawie Anny 
Szorek, zatytułowanej „Nęci kolorów gra”. Na 
ścianach barwny dorobek ponad dziesięciu lat 
członkostwa w ZUTW i pracy pod kierunkiem 
Leopolda Kolbiarza. Ania uszczęśliwiona, że 
wykorzystała szansę, by pomalować swój świat, 
jak w piosence – „na żółto i na niebiesko”. Przy-
jaciele z gratulacjami, piękny, jak zawsze, stół, 
mnóstwo kwiatów. W lutym wystawa zbiorowa 
grupy „Pastele” pod intrygującym tytułem 
„Widziane z bliska”. Malarze pokazują obiekty 
trochę tak, jak w fotografii makro, niektórzy 
wchodzą w bliski kontakt z malowanym obiek-
tem na tyle, że widać głównie fakturę i grę 
barwnych odcieni. Ciekawe. 

Nie zawsze możemy skorzystać z zaproszeń, 
by z bukietami kwiatów świętować wraz z twór-
cami, nie zawsze stać nas na taki namysł, jaki 
towarzyszył Zbigniewowi Rajche, który opisał 
odziedziczony po matce obraz znajdujący się 
w jego domu, choć często byłoby to bardzo wska-
zane. Przyglądamy się temu, do czego doszli po 
latach pracy w sekcjach ZUTW, a obejrzane 
obrazy czy zdjęcia zapadają w pamięć i – czasa-
mi – odzywają się echem jako inspiracja własnej 
twórczości. 

Kiedy masz wokół siebie ludzi, przez których 
czujesz się akceptowany – rozkwitasz, nie boisz 
się dorastać do swoich marzeń. Inspirujesz się 
ich wiedzą, pomysłami, talentem. To oddziały-
wanie jest obopólne i przynosi wspaniałe efekty! 
Witold Gombrowicz powiedział kiedyś: Bywa, 
iż sobą zdumiewam siebie. Zapewne było to au-
toironiczne, ale można czasami tak czuć się na 
serio, kiedy osiągniemy coś, co przez wiele lat 
życia wydawało się nieosiągalne. Życzmy sobie 
wzajemnie, by nasze lata w ZUTW pozwalały 
nam przekraczać kolejne bariery i zdumiewać 
sobą – siebie.
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Zofia Tumielewicz

Gość w Oksymoronie

9 listopada 2011 r. klub literacki „Oksymoron” 
zorganizował spotkanie autorskie ze znanym 
lubuskim poetą i artystą plastykiem Władysła-
wem Klępką. Spotkanie poprowadziła redaktor 
„Inspiracji” Barbara Konarska. W trakcie roz-
mowy padły pytania o dzieciństwo artysty, jego 
drogę do dorosłości, karierę zawodową i roz-
liczne zainteresowania, szczególnie najbliższe 
mu – poezję i malarstwo.

Z uwagą i dużym zainteresowaniem wy-
słuchaliśmy strof wierszy, wybranych spośród 
wielu tomików, takich jak „Siedmiokrąg”, 
„Lato zimorodka”, „Za wiatrem, za wodą” , 
„Zielone światło”. Autor przedstawia w nich 
swoje widzenie świata, umiłowanie przyrody. 
Zauroczony klimatem małych miasteczek i wsi 
niejednokrotnie wraca do krainy dzieciństwa. 
Wiersze lapidarne, pełne uroku i mądrości, 
często związane są z przyrodą. Słychać w nich 
szum lasu, śpiew ukochanych ptaków. Włady-
sław Klępka uprawia różne gatunki literackie, 
pisze sonety i limeryki, akrostychy, fraszki, 

„supełki”, a przede wszystkim haiku, w których 
jest mistrzem.

W trakcie rozmowy padło pytanie: – Wiemy, 
że tłumaczy Pan z języka czeskiego, ale skąd 
umiejętność tłumaczenia z języka gruziń-
skiego? 

Czyżby pan Władysław miał gruzińskie ko-
rzenie? – pomyślałam w duchu. Nic z tych rze-
czy. Przyczyną okazał się zakład, zawarty przed 
laty z kolegą. Przez krótki czas miał się nauczyć 
języka gruzińskiego, a kolega – węgierskiego. 
Nasz gość dopiął swego, kolega – niestety – nie. 
Dzięki temu zakładowi mogliśmy wysłuchać 
kilku pięknych wierszy gruzińskich poetów, 
dowiedzieć się co nieco o – egzotycznym dla 
nas – języku, a nawet zobaczyć próbkę pisma 
w podpisie pana Klępki. 

Po wysłuchaniu ciekawych wierszy, czy-
tanych przez autora, wielu słuchaczy kupiło 
tomiki jego poezji. Byliśmy szczęśliwi, że 
pan Władysław poświęcił nam czas i sprawił 
wyśmienitą ucztę duchową. Na przystanku 
autobusowym spotkaliśmy się ponownie. Nasz 
gość umilił nam czas oczekiwania recytując 
zabawne limeryki.

To był naprawdę udany wieczór.

Władysław Klępka – plastyk-poeta (ur. 1942 Krężnica Jara koło Lublina). Edukację plastyczną uzyskał 
w Lublinie (ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych) oraz na plenerach instruktażowych i in-
dywidualnie (m.in. u prof. Antoniego Michalaka). Do Zielonej Góry trafił w 1979r., gdzie objął opiekę 
plastyczną nad Sekcją tkactwa Artystycznego ”Penelopa” (1984) przy WDK (obecnie RCAK). W 2003 
r. został opiekunem nieprofesjonalnej grupy plastycznej „Babie Lato” przy Zielonogórskim ośrodku 
Kultury. Najważniejsze wystawy: Kazimierz Dolny, Kielce, Kożuchów, Krosno odrzańskie, Lublin, Puławy, 
Rzeszów, Sulechów, Warszawa, Zielona Góra, żary oraz Cottbus, frydlant i Strassburg.

Debiutował przekładami z języka gruzińskiego na łamach „Poezji” w 1978 r. otrzymał Nagrodę 
Kulturalną m. Puławy (1978) . Jego wiersze tłumaczono na jęz. niemiecki. 1985 – pierwsze publikacje 
literackie (miesięcznik “Poezja”). Debiut wydawniczy – 1996 r. – tomik miniatur poetyckich “Węzeł 
serdeczny”. Wydał zbiorki wierszy „Węzeł serdeczny” (1996), „Lato zimorodka” (1997), „Świetlisty 
cień Rafaela” (1999), „Bordiura z akantem” (2000), „Zielonym do góry” (limeryki, 2004), „Za wiatrem 
za wodą – haiku, tanka” (2006), „Pan Wyka” (2008), „Zielone światło” (2011). opracował antologię 
lubuską „Wokół haiku” (2002). Członek Związku Literatów Polskich od 2007 r.

W 2009 roku otrzymał medal – Lubuski Animator Kultury
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Władysław Klępka

Elegia na śmierć kosa

Dziewięć sił po siedmiokroć
przeciska się przez zieleń
w zaciemnioną obecność

Kos jest w śpiewie gdy koty
wabią czernidło zmierzchu
żeby zamknąć połowy

Jeszcze tu pozostało
lotne pióro ciąg zdarzeń
jasna noc blady księżyc

Złotousty dziś słowik
toczy perełki żalu
mija chwila wieczności

Księżyc w rwącym strumieniu
myje ręce po sprawie
cisza zapada w sedno

***

Moc z tobą zawsze szła jak w transie
oper, symfonii z fletem primo
Znaczące dzieła są w seansie
Amadeusza kiedy mimo
Rozjazdów ciągłych w Europie
ton wciąż wybrzmiewa – jest na topie

Supełki

filtruje słońce
z barwnej łąki
wiersze

słowo spisane
jest brzemienne 
w wiarę

na śmierć poety
zawisa śpiew
ptaków

Od Redakcji: 
Wiersze z tomu „Zielone światło” 
publikujemy za zgodą autora.

AutoGRAf WłADySłAWA KLęPKI

WłADySłAW KLęPKA I BARBARA KoNARSKA,  
fot. ZBIGNIEW RAJCHE

fot. ZBIGNIEW RAJCHE
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Adriana Witkowska

teraz każda chwila  
liczy się podwójnie 
Popołudnie 11stycznia 2012 roku i kolejne spot-
kanie w „Oksymoronie”, tym razem z poetką 
Bronisławą Raszkiewicz, promującą swój nowy 
tomik poezji pt. „Czułe spojrzenie”. Jak zwykle – 
oczekiwanie na spotkanie z interesującą osobo-
wością. W sposób bardzo naturalny i serdeczny 
poprowadziła to spotkanie nasza koleżanka, 
Katarzyna Rabiej. Byliśmy świadkami rozmo-
wy, która toczyła się między autorką wierszy 
a przybyłymi gośćmi. Rozmowie towarzyszyły 
nastrojowe piosenki w wykonaniu Barbary 
Bartusz. Był „Zegarmistrz światła” Tadeusza 
Woźniaka, jedna z moich ulubionych piosenek 
Bułata Okudżawy – „Aleksander Siergiejewicz 
Puszkin” (Co było – nie wróci…) i „Piosenka 
bez tytułu” Adama Drąga (Popatrz niebo się 
kłania…) z optymistycznym refrenem: Jesz-
cze się tyle stanie / Jeszcze się tyle zmieni / 
Rosną nam nowe twarze do słońca. Przede 
wszystkim jednak były wiersze Broni. 

Charakterystycznym rysem spotkania była 
spontaniczność przebiegu wieczoru. Kasia 
przedstawiła nam poetkę jako osobę w pełni li-
teracko „zrealizowaną”, uhonorowaną wieloma 
wyróżnieniami i nagrodami, w tym nominacją 
do „Lubuskiego Wawrzynu” za 2007 rok. W jej 
opinii poetka poezję widzi wszędzie. Wiersze 
ujmują prostotą, przez co łatwo trafiają do czy-
telnika. Nawiązują do emocji i przeżyć, które 
dotykają nas w życiu. Na poparcie tych słów 
zacytowała fragment wiersza, opublikowanego 
w debiutanckim tomiku „Niech zostanie w mo-
ich wierszach” pt. „Matka”: pamiętam matki 
dłonie spracowane ciepłe pachnące mlekiem. 

Kilka osób znało już wiersze z nowego to-
miku i czytały te, które były im szczególnie 

bliskie. Ja wybrałam wiersze „Zegar” (zegar 
jak moje serce / często głupieje / szeleści liśćmi 
mówi o życiu / moim i twoim (…) wciąż bije / 
zielone chwile) i „Drabina” (widzę jak moje ży-
cie / w białej sukni / i słomianym kapeluszu / 
ustawia drabinę (...) do nieba), które odebrałam 
jako gonitwę człowieka z czasem, upływającym 
zbyt szybko, choć autorka powiedziała: „śmierć 
jest przywilejem, który nam się należy od życia”. 
To wiersze aż do bólu prawdziwe, przemawiają 
do nas szczerością uczuć. Wiemy z całą pew-
nością, że to, co nam autorka przekazuje, jest 
jej własnym życiowym doświadczeniem, a wier-
sze swoistą próbą zmierzenia się z losem, jak 
w wierszu „Szept drzew”: Jak wzburzona fala / 
wynurza się z wody moje życie / przemoczone 
troskami / a każdy dzień suszy je na łodzi  
czasu. 

Kolejne wiersze czytała Barbara Konarska: 
Patrzę w niebo / na płynące obłoki / znów lecą 
gęsi, i klucze żurawi / lecą gdzieś daleko / gdzie 
będzie im lepiej / rok za rokiem / wszystko 
się powtarza („Znów 
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lecą gęsi”). Basia, komentując ten i następne 
wiersze, dostrzegła ogromny ładunek zgody 
na to, co w życiu Broni się wydarza. Zbigniew 
Rajche natomiast – z podziwem dla pamięci 
kilkuletniego dziecka, jakim w 1939 roku była 
Bronia – mówił o wierszach, będących wspo-
mnieniem doświadczenia wojny: Na ulicy dwa 
czołgi / dwa wozy pancerne / żołnierze / gotowi 
do strzału / przed nimi mężczyźni / i kobiety 
z dziećmi / Idą / jak w hipnozie / gotowi na 
śmierć / i wejście do nieba („Do nieba”). 

Słowa wiersza „To już jesień”: zabiło moje 
serce / to już jesień / krzyczało/teraz każda 
chwila / liczy się podwójnie stały się wstępem 
do dalszych refleksji poetki: „W każdym momen-
cie, w blasku słońca, w liściu, w niebie, szukam 

Bronisława Raszkiewicz debiutowała w 2001 r. tomikiem: „Niech zostanie w moich wierszach”. Ko-
lejne to „Światło słowa” (2006 r.), zbiór opowiadań – „Dotyk życia” (2006 r.), „Welon na wiśniach”, 
nominowany do Lubuskiego Wawrzynu (2007 r.) i „Czułe spojrzenie” (2012 r.)

drogi i światła, które mnie poprowadzi. Piszę 
z potrzeby serca, jak artysta malarz maluje 
obraz, tak ja w swoich wierszach piszę o tym, 
co jest ważne w życiu – dla mnie i drugiego 
człowieka”. Poetka z wdzięcznością wspominała 
tych, którym zawdzięcza start w poezji; jedną 
z nich był jej „Anioł” – Kasia Rabiej – i zachęcił 
do pisania... Na zakończenie spotkania poetka 
podziękowała nam za wysłuchanie jej refleksji 
słowami wiersza „Nowe ujście”: Otulona rzeką / 
nieustannie szukam / nowego ujścia. 

Autorka przyjmowała kwiaty, podziękowa-
nia i uściski, a potem zasiadła do wpisywania 
dedykacji w tomikach. Skończył się wieczór, 
ale słowa wierszy jeszcze długo będą brzmiały 
w naszej pamięci...

BRoNISłAWA RASZKIEWICZ,  
fot. REGINA CHoCHA

Z KAtARZyNą JARoSZ-RABIEJ, fot. ZBIGNIEW RAJCHE fot. ZBIGNIEW RAJCHE
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Halina Sawa

Spacerkiem po Lwowie

Gawęda Danuty Filipowskiej  
i Ewy Kwaśniewicz

W Sali Klubowej ZUTW tuż przed zachodem 
słońca w mroźny styczniowy dzień (25.01. 
2012 r.) spotkali się miłośnicy Lwowa i Kresów. 
Wieczór ma być szczególny. Swoimi wrażeniami 
z wycieczki do Lwowa podzielą się dziś Danuta 
Filipowska i Ewa Kwaśniewicz – słuchaczki 
UTW z grupy literackiej OKSYMORON. Obra-
zy naszego kolegi, słuchacza UTW – malarza 
i poety Kazimierza Dziadosza, przedstawia-
jące zabytki Lwowa, tworzą piękną ramę dla 
opowieści. 

Wycieczki były niezależne i obie nasze ko-
leżanki, jak mówią, nie mają związków senty-
mentalnych z Lwowem, jednakże wspomnienia 
i wrażenia Danusi i Ewy, przywiezione pamiąt-
ki, fotografie – jakże podobne, sentymentalne, 
wymowne. 

Prezentacja Lwowa na ekranie rozpoczęła się 
od zdjęć przyrody z alejami kwitnących kaszta-
nowców w kolorze białym i dorodnych kwiatów 
bzu z piosenką „Moje serce zostało we 
Lwowie” w tle, co wprowadziło obecnych 
na spotkaniu w sentymentalny nastrój . 

Ewa Kwaśniewicz – jak zawsze ele-
gancka, przekazująca dobre emocje – 
z ogromnym przejęciem rozpoczęła 
gawędę wierszem Kazimierza Wierzyń-
skiego „Księżyc”. Krótko opowiedziała 
o podróży bez przeszkód, zakwatero-
waniu w zabytkowym Hotelu George 
w centrum miasta i wyżywieniu – po-
siłki smaczne, obfite, świetne naleśniki 
i owoce. – Głównym celem wycieczki było 
zwiedzenie Lwowa i zabytków związa-
nych z historią Polski – powiedziała, 

dodając, że niespodziewanie dla samej siebie 
połknęła wirusa Lwowa.

Serdeczność Danusi Filipowskiej zawarta 
jest w elegancji uśmiechu. Wiedzę historyczną 
o Lwowie przekazuje w sposób łatwy i zrozu-
miały. Dostojnie czyta wiersz Ireny Piątkow-
skiej, dedykowany Ninie, „Nasze Miasto”. We 
Lwowie mieszkała trochę na uboczu, blisko bu-
dowanego na Euro 2012 stadionu, w wieżowcu – 
internacie, w dobrych warunkach. Wyżywienie 
też miała dobre, a kolacje z winem i muzyką; 
w pamięci pozostała kapela „Lwowska Fala”.

Do czytanych wierszy Lidka Engel dołączyła 
swój poetycki spacer po Lwowie, zadedykowany 
„Wypędzonemu Przyjacielowi”. 

Danusia i Ewa zabrały nas w tym momen-
cie na wycieczkę do Lwowa. W ciekawy sposób 
przedstawiły historię, zabytki oraz wspaniałą 
architekturę i dorobek Lwowa. Pełno tu bru-
kowanych ulic – mówiły – zaułków, kolorowych 
kamieniczek. Dla Polaków to często miasto 
obarczone mitem kresowości, z towarzyszący-
mi mu tęsknotami – Lwów to przecież miasto 
o trudnej historii, ale jednocześnie współczesne 
miasto Ukrainy. Jest jednym z najbogatszych 
w zabytki miast na świecie; ponad pięćdziesiąt 
procent zabytków dzisiejszej Ukrainy znajdu-
je się we Lwowie. Równocześnie zaniedbane 

KSIążę DANIło ZAłożyCIEL LWoWA, fot. EWA KWAŚNIEWICZ
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budynki poza centrum stanowią niesamowity 
kontrast w zestawieniu ze wspaniałymi zabyt-
kami Starego Miasta.

Mogliśmy razem ze wspominającymi odbyć 
wirtualny spacer po Lwowie i ciekawych histo-
rycznie jego miejscach, a nawet poczuć zapach 
marcepanu z cukierni Zalewskiego. Spacer ten 
umożliwił nam, wyświetlając film i zdjęcia wy-
konane przez Ewę i Danusię, zawsze życzliwy, 
uśmiechnięty Bolesław Polarczyk.

Ewa opowiadała o zabudowie, która zachwy-
ca, kaplicach, dziedzińcu domu królewskiego, 
operze, uroczych latarniach, o cerkwiach i koś-
ciele polskim na zaniedbanej ulicy, o cmenta-
rzach i spotkaniach na ulicy z ubogimi ludźmi. 
Danusia barwnie opisywała kaplicę Boimów 
(Kaplicę Ogrójcową) – manierystyczną kaplicę 
grobową lwowskiej rodziny kupieckiej Boimów 
z XVII wieku, która od roku 1969 stanowi  
oddział Lwowskiej Galerii Obrazów oraz Cer-
kiew WNMP na Starym Mieście, na wieży któ-
rej znajduje się słynny dzwon Kiryło, 2-metro-
wej średnicy. Wspominała Czarną Kamienicę 
w rynku, uważaną za jeden z najcenniejszych 
zabytków budownictwa mieszczańskiego (twór-
cą jej elewacji był prawdopodobnie Andrzej 
Podleśny), aptekę „Pod Czarnym Orłem”, 
cmentarze…

Doznane wrażenia zostały pogłębione, gdy 
ujrzały majestatyczny pomnik Adama Mickie-
wicza. Najpiękniejszy pomnik Mickiewicza na 
świecie powstał w 50. rocznicę śmierci poety 
w 1904 r. Stoi w centrum miasta. Wysoka gra-
nitowa kolumna, przy której znajduje się wyko-
nana ze spiżu postać wieszcza. U stóp pomnika, 
22 listopada 1920 r., Lwów jako jedyne miasto 
w Polsce został odznaczony przez marszałka 
J. Piłsudskiego Orderem Virtuti Militari.

Gmach Opery Lwowskiej, porównywany 
z operą paryską i wiedeńską, wspaniałością 
fasady przyćmiewa krakowski Teatr Słowa-
ckiego. Wnętrze opery zachwyca wszystkich. 
Każdego oszałamia dekoracjami, zdobieniami, 

wspaniałą niepowtarzalną kurtyną autorstwa 
Henryka Siemiradzkiego.

Rynek Lwowski był świadkiem wielu wyda-
rzeń historycznych na przestrzeni wieków, ota-
czają go 44 kamienice prezentujące wszystkie 
style: od renesansu po modernizm. W czterech 
narożnikach rynku znajdują się fontanny-
studnie z początku XIX wieku. Przedstawiają 
postacie mitologiczne. W 1998 r. Rynek wraz 
z całą starówką został wpisany na Listę Świa-
towego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

Cmentarz Łyczakowski to najbardziej znany 
i jeden z najpiękniejszych cmentarzy. Położony 
na malowniczym wzgórzach wśród pięknego 
starego drzewostanu, tworzącego szereg alei, 
jest miejscem spoczynku wielu wybitnych, za-
służonych dla Polski i Ukrainy ludzi kultury, 
nauki i polityki. Są liczne grobowce naszych 
wielkich rodaków m.in. Stefana Banacha, Ar-
tura Grottgera, Marii Konopnickiej, Gabrieli 
Zapolskiej. 

Ogromne wrażenie wywarł Cmentarz Orląt 
Lwowskich – obrońców Lwowa, poległych w woj-
nie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. 
Na cmentarzu pochowanych jest 2859 pole-
głych. Jeden z nagrobków ma kolor czarny – to 
z niego pobrano ziemię do Grobu Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie. Odbudowę zniszczo-
nego cmentarza rozpoczęto w 1989 r. a 24 
lipca 2005 r. zakończono i uroczyście otwarto 
cmentarz z udziałem prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego.

Lwów urzekł Danusię i Ewę mnóstwem 
parków, skwerów i zieleni. Wszędzie słychać 
język polski. Zdaniem wielu ludzi Lwów jest 
jak przyrodni brat naszego Krakowa. Piękna 
starówka zachęcała do odwiedzenia kawiarni. 
Danusia piła tam w przepięknej filiżance super 
dobrą kawę (cena też była super!). Odwiedziły 
lwowskie targowisko, na którym było wszyst-
ko – ikony, obrusy, bluzki haftowane i starocie, 
które przypominają nam jak cenne potrafią być 
„dusze” starych przedmiotów. 
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Jadwiga Lidka Engel

Wypędzonemu Przyjacielowi

Spod kopca Unii Lubelskiej
z Wysokiego Zamku
spłynęła z wiosennym deszczem
tęsknota.
Pobiegła alejkami Parku Stryjskiego
wonią kwitnących bzów owiana.
Rozdzwoniła się wieżami kościołów,
na cokole pomnika wieszcza Adama
przysiadła zadumana.
Szła ulicami starego miasta
milcząca podziwem.
Przystanęła wsłuchana w głos
radiowej Lwowskiej Fali
gdzie Tadzio Faliszewski śpiewał,
gdzie Szczepciu z Tońciem bałakali
o swoim Lwowi.
Nie budząc
pogładziła kamienne grzbiety lwów
drzemiących przy ratuszu,
nad Pohulanką zawisła,
okna domu rodzinnego
uśmiechem dzieciństwa
rozświetliła.

I pozostało w pamięci
miasto „Semper fidelis”
miasto nasze,
jedyne.

Nie były w stanie opisać wszystkiego, co 
zobaczyły. Wróciły zmęczone, ale pełne wrażeń 
i bogatsze w wiedzę historyczną o stronach, 
które są bliskie sercom Polaków. Bo – gdzie 
ludziom tak dobrze jak tu, tylko we Lwowie!

PoMNIK tARASA SZEWCZENKI , fot. EWA KWAŚNIEWICZ

oPERA LWoWSKA , fot. EWA KWAŚNIEWICZ
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Jadwiga Lidka Engel

Spotkanie
22 lutego 2012 r. w klubie „Oksymoron” 
odbyło się niecodzienne spotkanie, któ-
re ja nazwałabym „ucztą duchową”. Na 
zaproszenie Basi Konarskiej odwiedziła 
nas osoba wyjątkowa, poetka, aktorka, 
pianistka – pani Halinka Bohuta-Stąpel. 
Spotkanie poprowadziła Basia.

Na wstępie Halinka, odpowiadając 
na zadane przez Basię pytania, nakre-
śliła swój dość skomplikowany rodowód 
i opowiedziała o swej drodze życia, też 
nietuzinkowej. Były też pytania o wiersze, 
które Basia wybrała z kilku tomików 
Halinki, prosząc o ich odczytanie. Jest to 
poezja „inna”, czasami wymykająca się 
z utartych kanonów poetyckich, bezpru-
deryjna, wyrazista i komunikatywna. 
Czasami gorzka, czasami skrząca się dowcipem.

A po wierszach przeniosła nas Halinka w świat kabaretów, odgrywając kabaretowe scenki, 
których jest autorką, scenki pełne humoru, urozmaicane grą na pianinie. Do dwóch scenek za-
prosiła Zbyszka, swego długoletniego znajomego, który wczuł się doskonale w swoją rolę.

Śmiechu było co niemiara, ze spotkania wyszliśmy z tomikami poezji autorstwa Halinki, roz-
bawieni, roześmiani, pełni podziwu dla osoby tak wszechstronnie utalentowanej. Na zakończenie 
zaproponowała naszym dwóm osiemdziesięciolatkom podwiezienie do domu swoim samochodem. 
Czyż nie wspaniała to dziewczyna? Dziękujemy!

HALINA BoHutA-StąPEL, fot. ZBIGNIEW RAJCHE

BARBARA KoNARSKA I HALINA BoCHutA-StąPEL,  
fot. ZBIGNIEW RAJCHE



57INSPIRACJE  / Byliśmy tam

Adriana Witkowska

„Jesteś piękne – mówię życiu”

Na początek, trochę przewrotnie, o moich 
emocjach ze spotkania poświeconego poezji 
Wisławy Szymborskiej, bo od pożegnania się 
z aktorkami scen warszawskich, recytujących 
poezję naszej noblistki. Z góry zaplanowałam, 
że muszę zdobyć ich autografy, zobaczyć je z bli-
ska (zwykła „babska” ciekawość) i podziękować 
za mistrzowską interpretację wierszy. Tak też 
się stało. Niczym pensjonarka zaczaiłam się na 
artystki po występie. Nie zawiodły moich ocze-
kiwań. Dumna z faktu, że zdobyłam autografy 
na pocztówkach wykonanych przez słuchaczy 
ZUTW, poszłam „za ciosem” i namówiłam Elę 
Stalec, by przy tej okazji wykonała kilka zdjęć 
aktorkom, które bardzo chętnie wzięły udział 
w zaimprowizowanej na poczekaniu sesji zdję-
ciowej. 

W pełni usatysfakcjonowana wracałam 
z „łupem” do domu. Wieczorem dopiero przyszły 
refleksje, które należało uporządkować. Reflek-
sje dotyczyły głównie interpretacji wierszy. Tak 
się składa, iż na moim nocnym stoliczku leżą 
wiersze naszej noblistki; często zaglądam do 
nich i są mi bardzo bliskie. Poezja ta, niczym 
balsam, dotyka najgłębszych nut człowie-
czeństwa. Pozostawia u odbiorcy tę mądrość 
życiową, która pozwala godnie, z lekką ironią 
i humorem, doświadczać kolei losu. Mówi, jak 
przeżywać emocje, których nie szczędzi nam 
każdy dzień, ostrzega przed zasadzkami w ży-
ciu w obliczu jego kruchości, uczy tolerancji. 

Do udziału w VII Zielonogórskim Salonie 
Poezji Andrzej Buck, Dyrektor Biblioteki 
Wojewódzkiej, zaprosił spektakl Teatru Po-
wszechnego w Warszawie, zatytułowany Jesteś 
piękne – mówię życiu, w którym trzy aktorki: 
Joanna Żółkowska, Paulina Holtz i Anna 
Moskal słowami Wisławy Szymborskiej opo-
wiadają o życiu i przemijaniu. Przedstawienie 

w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza, na 
które złożyło się 37 wierszy Wisławy Szymbor-
skiej, zadowoliło najbardziej wybredne gusta 
widowni. Po raz pierwszy w takiej scenerii 
i ciekawej interpretacji usłyszałam dobrze mi 
znane i nieznane wiersze. Aktorki po mistrzow-
sku, operując świetną dykcją, nadały wierszom 
autorki jeszcze lepszy wyraz. Dramaturgia 
spektaklu służyła wytworzeniu nastroju sprzy-
jającego głębokiemu wniknięciu w niezwykłą, 
metaforycznie przedstawioną materię życia – od 

narodzin, poprzez miłość do śmierci. Apogeum 
programu nastąpiło dla mnie, gdy Joanna 
Żółkowska, usiadłszy w siadzie skrzyżnym 
na stoliku, niczym kot, z niepowtarzalną mi-
miką, recytowała wzruszający wiersz pt. Kot 
w pustym mieszkaniu. To było jak kwintesencja 

ANNA MoSKAL, JoANNA żółKoWSKA, PAuLINA HoLZ,  
fot. ELżBIEtA StALEC

fot. ELżBIEtA StALEC
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życia i śmierci... Wszystkie wiersze zresztą, 
dotykając tak wielu dziedzin życia i budząc tak 
wiele emocji, stały się swoistym przewodnikiem 
po życiu i jego krętych drogach...

Wisława Szymborska w odczycie wygłoszo-
nym po odebraniu Nagrody Nobla, który zaty-
tułowała „Poeta i świat”, powiedziała:

Świat, cokolwiek byśmy o nim pomyśleli 
zatrwożeni jego ogromem i własną wobec nie-
go bezsilnością, rozgoryczeni jego obojętnością 
na poszczególne cierpienia – ludzi, zwierząt, 
a może i roślin, bo skąd pewność, że rośliny są 
od cierpień wolne; cokolwiek byśmy pomyśleli 
o jego przestrzeniach przeszywanych promienio-
waniem gwiazd, gwiazd, wokół których zaczęto 
już odkrywać jakieś planety, już martwe? jeszcze 
martwe? – nie wiadomo; cokolwiek byśmy pomy-
śleli o tym bezmiernym teatrze, na który mamy 
wprawdzie bilet wstępu, ale ważność tego biletu 
jest śmiesznie krótka, ograniczona dwiema sta-
nowczymi datami; cokolwiek jeszcze pomyśleli-
byśmy o tym świecie – jest on zadziwiający.

Ale w określeniu „zadziwiający” kryje się 
pewna logiczna pułapka. Zadziwia nas przecież 
to, co odbiega od jakiejś znanej i powszechnie 
uznanej normy, od jakiejś oczywistości, do której 
jesteśmy przyzwyczajeni. Otóż takiego oczywi-
stego świata nie ma wcale. Nasze zadziwienie 

Zbigniew Rajche

Noblistka

Wisława z nad Wisły
Dama skromnej postury
Szła przez życie
Krokami wielkoluda
I zostawiała za sobą
Galaktyki usiane gwiazdami
Miłości, pokoju i dobroci.

Garść pereł z których każda
Warta więcej od opasłych tomów
Rzuciła pod nogi okrutnemu świata 
Który tak kochała

A potem odeszła
I zostawiła nas
Zdumionych i zadumanych
A jednak szczęśliwych
Bo żyliśmy w Jej epoce
I oddychali tym samym
Co Ona powietrzem. 

Zielona Góra 3 lutego 2012
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Bogumiła Hyla-Dąbek

Kazimierz Dziadosz i jego  
kresowa architektura w grafice

Nie wiem dlaczego, ale jestem mocno emocjo-
nalnie związany z Kresami i tylko tam czuję 
się naprawdę szczęśliwy – to słowa Kazimierza 
Dziadosza1. Jego prace ozdobiły ściany karczmy 
„Sami Swoi” i tam, 25 listopada, odbyło się 
uroczyste otwarcie wystawy. 

Miałam okazję być z artystą i jego małżon-
ką w Truskawcu, we Lwowie i widziałam, jak 
Kazio każdą wolną chwilę poświęcał na ryso-
wanie i malowanie, jakie piękne powstawały 
dzieła, ile cudownych zabytkowych budynków, 
kamieniczek, pijalni przedwojennych – jeszcze 
polskich – uwiecznił, że o krajobrazach nie wspo-
mnę. Każde dzieło Kazimierza Dziadosza, moim 
zdaniem, ma duszę i tak też o swoich pracach 
opowiada sam autor. Z pasją przedstawia nie 
tylko, co widzimy, ale i całą historię tego obiek-
tu. Mieliśmy możliwość przekonać się o tym 
na otwarciu wystawy, na które przybył tłum 
słuchaczy ZUTW, ale nie tylko. Przyszli, jak to 
ktoś ładnie powiedział – na pewno przyjaciele 
i wszyscy, którym coś w duszy gra. Wszyscy 
zebrani z przyjemnością słuchali, jak Kazio 
opowiada, że to zabytkowa pijalnia, do której 
przychodził Jan Kiepura, a to piękna Lwowska 
Opera, a to Katedra św. Jura, na plebanii któ-
rej nocował papież Jan Paweł II. Czuło się, że 
tęskni za kresowymi krajobrazami i ich starą 
architekturą.

1  W rozmowie  z Mirosławą  Bogdan,  która  została 
opublikowana w „Inspiracjach” nr 4 (27)

jest samoistne i nie wynika z żadnych z czym-
kolwiek porównań. 

Zgoda, w mowie potocznej, która nie zasta-
nawia się nad każdym słowem, wszyscy uży-
wamy określeń: „zwykły świat”, „zwykłe życie”, 
„zwykła kolej rzeczy”... Jednak w języku poezji, 
gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne 
i normalne nie jest. żaden kamień i żadna nad 
nim chmura. żaden dzień i żadna po nim noc. 
A nade wszystko żadne niczyje na tym świecie 
istnienie. 

Wygląda na to, że poeci będą mieli zawsze 
dużo do roboty.

Dla widzów, zebranych 20 listopada 2011 r. 
w Sali Dębowej, potrzeba poezji była oczywi-
sta, co wyrazili długimi oklaskami. Słuchacze 
ZUTW po raz kolejny mieli możliwość uczestni-
ctwa w spotkaniu promującym poezję, zapropo-
nowanym przez Bibliotekę. Dziękujemy!

PS. Półtora miesiąca później, 9 lutego 2012 
roku, znów słuchaliśmy wierszy poetki – po-
święcono zmarłej 1 lutego 2012 roku Wisławie 
Szymborskiej kolejny Zielonogórski Salon Poezji. 
I znów zamyśliliśmy się nad przekazaną w wier-
szach prawdą o życiu i dziwiliśmy się „niepojętym 
przypadkom”, jakimi my – ludzie – jesteśmy. 
Dobiegło kresu życie, pozostały wiersze, wciąż na 
nowo zaskakujące, wciąż bliskie…

KAZIMIERZ DZIADoSZ Z żoNą JADWIGą
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fot. BoGDAN JAN SPRINGER
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Kazimierz Dziadosz

Moje fascynacje Kresami

Tak naprawdę Kresy są w nas i każdy przeżywa 
je na własny sposób… Geneza fascynacji Kresami 
w moim przypadku jest nieco skomplikowana. 
Urodziłem się bowiem i wychowałem w Krośnie 
nad Wisłokiem, ojca nie znałem; zginął w niemie-
ckim obozie gdy miałem 5 lat, a właśnie rodzinne 
korzenie ojca wiodą mnie wprost do Lwowa. 

Pamiętam moje pierwsze spotkanie ze Lwo-
wem: w czasie zwiedzania wraz z żoną tego 
pięknego miasta miałem wrażenie déjà vu! 
W taksówce podałem kierowcy odruchowo sta-
rą polską nazwę ulicy, przy której mieszkał 
w dzieciństwie i młodości mój ojciec. Mimo tego 
taksówkarz wiedział, wprawdzie poinformo-
wał nas, że teraz ta ulica to nie Śniadeckich, 
a Techniczna, ale zawiózł nas na ulicę położoną 
w bliskim sąsiedztwie Politechniki Lwowskiej. 
Piękna secesyjna kamienica stała przed nami. 
Wchodząc na klatkę schodową na piętro po 
starych schodach z drewnianymi poręczami – 
wypolerowanymi od dziesiątków lat spodniami 
młodych mieszkańców, którzy na pewno zjeż-
dżali po tych poręczach – czułem się jednym 
z nich. I jeszcze Jadzia zrobiła mi fotografię na 
schodach przy poręczy, po której wiele lat temu 
zjeżdżał mój ojciec. Tuż obok tej kamienicy stoi 
gmach Politechniki Lwowskiej. W 1914 roku 
ojciec studiował tutaj na wydziale architektury. 
Myślę, że gdyby ocalały z zawieruchy I i II wojny 
rysunki ojca, które jako student architektury 
musiał wykonywać, na pewno znalazłbym wiele 
ilustrujących piękną architekturę Lwowa, które 
ja po 80-ciu latach wykonałem po swojemu, by 
móc pokazać je obecnie. Cieszę się, że los mi na 
to pozwolił. Ale gdyby nie te straszliwe wojny, 
byłbym na pewno lwowianinem, ojciec uczyłby 
mnie rysunku wspaniałych obiektów, a może 
idąc śladami ojca byłbym też architektem. A do 
Sambora miałbym też blisko – zaledwie 80 km. 
Jednak o Zielonej Górze pewnie bym nic nie wie-

dział – bo by dla nas, Kresowian, nie istniała. 
Takie to losy człowiecze!

Niektóre z prezentowanych na wystawie gra-
fik architektury Lwowa wykonane zostały jeszcze 
w 1991 roku, kiedy mój teść – Władysław Korcz, 
historyk – przygotowywał do druku kolejną 
swoją pracę pt; „Zarys dziejów Lwowa” i poprosił 
mnie o kilka szkiców architektury Lwowa. Po-
zostałe prace wykonałem podczas późniejszych, 
kilkakrotnych pobytów we Lwowie – rodzinnym 
mieście mego ojca i dziadków, w Samborze – 
rodzinnym mieście mojej żony i moich teściów, 
Truskawcu – pięknym uzdrowisku, gdzie byli-
śmy wielokrotnie z żoną i gromadą słuchaczy 
ZUTW na leczeniu sanatoryjnym. Powstałe tam 
grafiki są uzupełnieniem tych moich kresowych 
rysunków.

Wystawa trwała dwa tygodnie i cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. Część prac pozostanie 
w Karczmie SAMI SWOI, podkreślając klimat 
lokalu poprzez przywołanie architektury pięk-
nego Lwowa. 

Podczas grudniowej promocji książki prof. 
Stanisława Nicieji „Ogród snu i pamięci. Dzieje 
Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie w la-
tach 1786-2010” i spotkania zorganizowanego 
w Muzeum Ziemi Lubuskiej, zaszczycony zo-
stałem dedykacją Profesora w kupionej książce: 
Szanownemu Panu Kazimierzowi Dziadoszowi – 
Lwowiakowi po mieczu. Jestem wdzięczny Panu 
Profesorowi za ten wpis. 

Jędrzej Majka, autor pięknego albumu „Kre-
sy” we wstępie pisze: Tak naprawdę Kresy są 
w nas i każdy przeżywa je na własny sposób. 
Błękit Dniestru, zieleń Polesia, złoto liści na wi-
leńskiej Rossie – tych kolorów się nie zapomina. 
I choć dziś ziemie te znajdują się w granicach 
niepodległej Ukrainy, Białorusi i Litwy, nie prze-
stały być dla nas ważne. Wciąż do nich wracamy, 
wciąż za nimi tęsknimy.

Najpiękniej jednak tęsknotę naszej duszy 
Kresowian za tym, co tam pozostało oddaje 
wiersz kresowej poetki Maryli Wolskiej, którego 
jako członek literackiego klubu OKSYMORON 
i nieuleczalny romantyk nie mogę nie zacytować:
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Maryla Wolska 

Na dnie zwierciadła

Kocham czar wspomnień, smutny wdzięk dawności,
Woń starych dworów, pustki i lawendy,
Rozwory wielkich szklanych drzwi – bez gości,
Myśl, że tak wiele przeszło życia tędy,
Życia, co płynąc, jak dym się ulatnia –
I żem nie pierwsza tu i nie ostatnia…

I zdaje mi się, że w powietrza strudze,
Co przez pokoi płynie pustkę wonną,
Dech się czyjś ostał, jakieś szczęście cudze, 
Żal, czyjś tęsknotą gnany tu pozgonną,
Coś, co jak zapach uwiędłego kwiatu
Miejsc się kochanych nie puszcza i trwa tu.

LWóW – PoMNIK ADAMA MICKIEWICZA

LWóW – KAPLICA BoIMóW LWóW – KAPLICA tRZECH ŚWIętyCH LWóW – KoPułA KoŚCIołA DoMINIKANóW

WSZyStKIE RySuNKI KAZIMIERZ DZIADoSZ
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Ewa Kwaśniewicz

Moje spotkanie z Kresami

Na spotkanie z profesorem Stanisławem Nicieją, 
autorem publikowanego w „Gazecie Lubuskiej” 
cyklu „Moje Kresy”, zostałam wydelegowana 
przez Basię Konarską, więc poszłam. Wróciłam 
nie ta sama, zauroczona tematyką kresową 
i autorem książki „Ogród snu i pamięci. Dzieje 
Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie i ludzi 
tam spoczywających w latach 1786-2010”, której 
drugie wydanie profesor promował 12 grudnia 
2011 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Profe-
sor to ambasador polskich Kresów, który nosi 
w sercu kawał odrąbanej Polski. Tak właśnie 
przedstawił swojego gościa dyrektor Muzeum 
dr Andrzej Toczewski.

Sala Witrażowa wypełniona była po brzegi. 
Przyszli ludzie związani z Kresami albo przez 
urodzenie, albo rodzinnie, miłośnicy Lwowa 
i Profesora oraz tacy jak ja, których korzenie 
są zupełnie gdzie indziej i dla których Lwów 
i Kresy są tylko ciekawymi nazwami histo-
rycznymi. Od pierwszych słów Profesor zdobył 
serca i przykuł uwagę słuchaczy. Pracuje nad 
książką o Kresach, w której umieści wszystkie 
opisane m.in. w naszej Gazecie, miasta. Cykl 
ma ogromny oddźwięk, po każdym odcinku 
przychodzi mnóstwo listów, maili i fotografii, 
często zawierają one informacje nieznane mu 
do tej pory. Ma to być wieloksiąg, o wszystkich 
200 miastach zostawionych na Wschodzie, 10 
tomów, w każdym opisanych 20 miast. Niektóre 
miejscowości przez powojenne lata podupadły, 
inne rozwijają się dynamicznie. Jest to ogromna 
praca, nie tylko historyka, ale przede wszystkim 
archiwisty i jak sam przyznaje, za późno się do 
niej zabrał. Trudno dotrzeć dzisiaj do niektó-
rych informacji, mnóstwo osób już nie żyje, ale 
to, co zamierza, doprowadzi do końca.

Fascynacja Kresami, a przede wszystkim 
Lwowem, trwa od 1977 roku; właśnie wtedy, 

jadąc na wakacje do Bułgarii, zatrzymał się 
w nim przejazdem. To zmieniło jego życie, 
uległ fascynacji miastem, no i Cmentarzem 
Łyczakowskim, do którego wracał potem wielo-
krotnie. Zrobił tysiące zdjęć i pisał… W końcu 
materiał był tak duży, że w 1988 roku ukazało 
się pierwsze wydanie książki1. Dzięki niej 
poznał osobiście wielu słynnych lwowiaków, 
m.in. Adama Hanuszkiewicza, Jerzego Jani-
ckiego, Irenę Dziedzic, Andrzeja Kurylewicza 
czy Janusza Morgensterna. Dostawał od nich 

1  Stanisław Sławomir Nicieja: „Cmentarz Łyczakow-
ski we Lwowie 1786-1986”. Wyd. 1 Wrocław Osso-
lineum, 1988 

PRof. StANISłAW NICIEJA
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nowe materiały, przez lata uzbierało ich się tak 
wiele, że zdecydował się na drugie wydanie, 
które właśnie nam zaprezentował. Książka, jak 
mówi jej autor, jest napisana po nowemu, tak 
aby dotrzeć do nowego, młodego czytelnika. Jest 
zachętą do odwiedzania cmentarzy i parków, 
pisze w niej nie tylko o Łyczakowie, ale też 
o szczecińskim cmentarzu „Ku słońcu”, angiel-
skich cmentarzach-ogrodach, o Campo Santo 
w Genui i o innych europejskich cmentarzach 
krajobrazowo-parkowych.

W poprzednim wydaniu książki umieścił 
trzy tysiące nazwisk, w tym 4800, ciągle 

odkrywa nowe historie, także dzięki takim spot-
kaniom, jak to. Spośród kilkuset tysięcy osób, 
pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim 
na przestrzeni ponad 225 lat jego istnienia, 
profesor Nicieja w krótkich notatkach biogra-
ficznych przypomina kilkaset. I jest to – jak 
sam pisze – skromny, ograniczony bazą źródło-
wą, którą dysponowałem, ale w moim odczuciu 
reprezentatywny, wykaz osób spoczywających 
na Cmentarzu Łyczakowskim. Są tam m.in. 
nazwiska Stefana Banacha – geniusza matema-
tycznego, Władysława Bełzy – poety, Antoniego 
Jeziorańskiego – generała w powstaniu stycz-
niowym, Wandy Monné-Młodnickiej – rzeźbiar-
ki, narzeczonej i muzy Artura Grottgera, Adolfa 
Ignacego Teliczka – kupca, przemysłowca, 
właściciela fabryki wędlin, Ludwika Zalewskie-
go – sławnego lwowskiego cukiernika. 

Historię tworzą nie tylko wielkie postacie, 
wybitni politycy, naukowcy czy artyści, ale 
przede wszystkim zwykli ludzie, jakich tysiące 
jest pochowanych, m.in. na Cmentarzu Łycza-
kowskim. Powinniśmy wiedzieć kim byli nasi 
dziadkowie, czy pradziadkowie, albo starać się 
tego dowiedzieć wtedy, kiedy jeszcze nie jest 
na to za późno. Za dziesięć lat jest planowane 
następne wydanie książki, bo nowe informacje 
ciągle napływają.

Na zakończenie wieczoru dyrektor Toczew-
ski powiedział, że Profesor łączy ludzi tam 
kiedyś mieszkających z ich potomkami, żyją-
cymi tu i teraz. A ja powiem od siebie, że łączy 
też z tymi, którzy pochodzą z zupełnie innych 
stron Polski, tak jak profesor Nicieja i ja, oboje 
bowiem urodziliśmy się w Strzegomiu, a ro-
dzice Profesora pochodzili z Wadowic. Potem 
do autora tej super ciekawej książki ustawiła 
się ogromna kolejka z prośbą o autograf, ja 
niestety się nie „załapałam” i mam egzemplarz 
bez autografu. Zainteresowanych odsyłam do 
obydwu wydań książki i do wywiadu z jej au-
torem umieszczonego w 299 numerze „Gazety 
Lubuskiej” z 24/25/26 grudnia 2011 roku.

fot. ALICJA BłAżyńSKA
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Stanisław Sławomir Nicieja urodzony w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Studia historyczne ukończył 
w 1973 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w opolu, w 1977 r. Za pracę „Julian Leszczyński-Leński” 
otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych, praca „Adam Próchnik – historyk, polityk, publicysta”, 
wydana przez PWN, oddział Wrocław, była postawą do przyznania tytułu doktora habilitowanego 
w 1982 roku. W roku 1989 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1991 r. tytuł profesora zwy-
czajnego. od 1973 roku jest zatrudniony w Instytucie Historii – najpierw Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w opolu, a od 1994 roku uniwersytetu opolskiego. W latach 1986-1994 był kierownikiem Zakładu 
Historii Najnowszej i Biografi styki, w latach 1993-1996 dyrektorem Instytutu Historii uniwersytetu opol-
skiego, w latach 1996-2002 rektorem uniwersytetu opolskiego.

CMENtARZ łyCZAKoWSKI, fot. EWA KWAŚNIEWICZ

JEDEN Z PoMNIKóW NA CMENtARZu 
łyCZAKoWSKIM, fot. EWA KWAŚNIEWICZ
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Ewa Kwaśniewicz

Złote Gody literatów
Półwiecze zielonogórskiego oddziału  
Związku Literatów Polskich (1961-2011)

Obchody pięćdziesięciolecia oddziału ZLP w Zie-
lonej Górze miały bardzo uroczysty charakter, 
towarzyszyła im sesja naukowa zorganizowana 
przez Uniwersytet Zielono-
górski i Wojewódzką i Miej-
ską Bibliotekę Publiczną pt. 
„Miejsce i Tożsamość. Lite-
ratura lubuska w perspek-
tywie poetyki przestrzennej 
i antropologii” i wystawa w 
Bibliotece Wojewódzkiej pt. 
„Obecni nie tylko w książ-
kach”. Gości zgromadzonych 
w holu Biblioteki dnia 16 
listopada powitał jej dy-
rektor, dr Andrzej Buck 
i dokonał otwarcia wysta-
wy; towarzyszyła temu 
prezentacja multimedialna 
członków oddziału ZLP 
i ich dorobku. W gablotach 
prezentowano publikacje 
wszystkich członków od-
działu, byłych i obecnych, 
m.in. Janusza Koniusza, 
Bolesława Solińskiego, Jolanty Pytel, Kata-
rzyny Jarosz-Rabiej, Krzysztofa Koziołka. 
Z okazji jubileuszu zostały wydane dwie książki 
„I wspomnisz, i pomyślisz o mnie…” – pamiąt-
kowa księga wierszy członków Związku Litera-
tów Polskich w Zielonej Górze 1961-2011 pod 
red. Janusza Koniusza i Roberta Rudiaka oraz 
„Na winnicy. Leksykon literatów lubuskich” 
w opracowaniu Alfreda Siateckiego.

Na widowni Sali Dębowej zasiedli literaci, 
dziennikarze, pracownicy kultury, władze mia-
sta i województwa, a wśród nich grupa poetek 
niezrzeszonych z Zielonogórskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku i gość honorowy Andrzej 
K. Waśkiewicz, poeta, dziennikarz, krytyk lite-
racki, kiedyś członek oddziału, obecnie miesz-
kający w Gdańsku, w dalszym ciągu blisko 
związany z naszym środowiskiem literackim. 
Jak na imprezę literacką przystało uroczystość 
rozpoczął wiersz Papuszy, czyli Bronisławy 
Wajs, odczytany przez aktorkę, prywatnie żonę 
prezesa oddziału Eugeniusza Kurzawy, Lidię. 

Potem jej recy-
tacje oddziela-
ły poszczególne 
części uroczy-
stości.  Całość 
prowadził Euge-
niusz Kurzawa, 
poeta, dzienni-
karz, od szesna-
stu lat prezes za-
rządu oddziału 
zielonogórskiego. 
Poprosił o przed-
stawienie historii 
literatów zielono-
górskich Janusza 
Koniusza, jedynego 
obecnego na sali 
„ojca założyciela”.

W i e l k ą  r o l ę 
w tworzeniu środo-
wiska literackiego 

na Środkowym Nadodrzu odegrało Lubuskie 
Towarzystwo Kultury, wydając książki i współ-
organizując imprezy literackie. Zaowocowało 
to powołaniem przez Zarząd Główny – 13 paź-
dziernika 1961 roku – oddziału ZLP. Pół 
wieku temu, 5 listopada tego roku, odbyło się 
w Zielonej Górze uroczyste zebranie członków 
nowoutworzonego oddziału. Należeli do niego 



66 INSPIRACJE  /  styczeń – marzec 2012  /  nr 1 (41)

zielonogórzanie: Tadeusz Kajan, Janusz Ko-
niusz i Bolesław Soliński, gorzowianie: Wło-
dzimierz Korsak i Zdzisław Morawski oraz 
wschowianin Eugeniusz Wachowiak. Pierw-
szym prezesem został Bolesław Soliński, po nim 
funkcję tę pełnili Janusz Koniusz i Zdzisław 
Morawski. W dwa lata po utworzeniu oddziału 
zielonogórskiego powierzono mu organizację 
VI Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północ-
nych, który był pierwszą i największą imprezą 
pisarską na Ziemi Lubuskiej; Zielona Góra była 
też gospodarzem XIII Zjazdu w 1970 roku. Oby-
dwa zjazdy promowały miasto i województwo 
i popularyzowały literaturą lubuską. Przez 
kilka lat oddział nie mógł przekroczyć magicz-
nej liczby 13 członków. Jedni przybywali inni 
wyprowadzali się do Warszawy, Poznania czy 
Lublina. W latach siedemdziesiątych pojawił się 
krytyk literacki, poeta Andrzej K. Waśkiewicz, 
do oddziału należeli też: krytyk twórczości 
radiowej Michał Kaziów oraz poetka cygańska 
Bronisława Wajs Papusza. 

Po utworzeniu nowego ZLP, jesienią 1983 r., 
nie wszyscy członkowie poprzedniego związku 
(rozwiązanego w stanie wojennym) zgłosili ak-
ces do organizacji. Pierwszym prezesem został 
wybrany Zbigniew Ryndak, po nim prezesami 
byli Janusz Koniusz i Alfred Siatecki. Alfred 
Siateczki jest pomysłodawcą „Lubuskiego 
Wawrzynu Literackiego”, który od 1993 roku 
otrzymują autorzy najlepszych poetyckich i pro-
zatorskich książek roku.

Eugeniusz Kurzawa mówił o ścisłej współ-
pracy z oddziałem ZLP w Gorzowie, który 
powstał w 2004 roku i z Wojewódzką i Miejską 
Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze. Obecnie 
oddział liczy 30 członków, są oni autorami 282 
książek: 15 powieści, 30 zbiorów opowiadań, 
172 tomików poetyckich, 44 tomów szkiców, 
monografii, esejów oraz 21 leksykonów i słow-
ników. Najmłodszy członek Krzysztof Koziołek 
(rocznik 1978) ma szansę być obecnym na 
jubileuszu stulecia oddziału. Medalami „Glo-
ria Artis” zostali odznaczeni Janusz Koniusz, 
Alfred Siatecki i Eugeniusz Kurzawa. Głos 
zabrali: wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz 
Lesicki i prezes Zarządu Głównego Marek 
Wawrzkiewicz. „Wielki Laur Honorowy” Za-
rządu Oddziału Związku Literatów Polskich 
w Zielonej Górze otrzymali Janusz Koniusz 
i Eugeniusz Wachowiak, „Laury Honorowe” 
prezes wręczył: Andrzejowi K. Waśkiewiczowi, 
Marii Wasik – byłej, długoletniej dyrektorce 
WiMBP, Małgorzacie Kwiecień – dyrektorce 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kargowej, 
organizującej konkurs literacki im. Eugeniusza 
Paukszty, Janowi Tyrze – dyrektorowi Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Żarach, która orga-
nizuje konkurs „O Laur Dziewina” i Janowi 
Muszyńskiemu – byłemu dyrektorowi Muzeum 
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Dyplomy me-
cenasów otrzymali Elżbieta Polak – marszałek 
województwa lubuskiego, Marian Babiuch – 
prezes Elektrociepłowni w Zielonej Górze i Jan 
Kulczyk – prezes zielonogórskiego oddziału 
PGNiG SA.
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Imprezę zakończył kolejny wiersz Papuszy, 
a potem był szampan i wielki tort w kształcie 
książki, jak na jubileusz literatów przystało 

Prawie dwa miesiące później, 12 stycznia 
2012 roku, też w Bibliotece Wojewódzkiej – 
tym razem w klubie „Pro Libris” w ramach 
„Czwartku Lubuskiego” – odbyła się promocja 
wspomnianych na początku książek jubileuszo-
wych1. Było to jednocześnie doroczne spotkanie 
naszych literatów podsumowujące bardzo waż-
ny, bo jubileuszowy rok ubiegły. Po przywita-
niu przez prezesa Robert Rudiak dziękował 
sponsorom, głównie Bibliotece Wojewódzkiej, 
jej pracownikom, którzy wspierali organizacyj-
nie jubileusz. Pani Lidia Kurzawowa czytała 
wiersze poetów, którzy już odeszli: Bronisławy 
Wajs – Papuszy, Ireny Dowgielewicz, Bolesława 
Solińskiego, Zdzisława Morawskiego, Marii 
Przybylak, Jana Grossa, Gustawa Łapszyń-
skiego i Kazimierza Furmana.

Alfred Siatecki opowiedział o pracy nad swo-
im słownikiem. Od 32 lat stara się gromadzić 
wszystko o literatach mieszkających na Środko-
wym Nadodrzu. W czasach kiedy Gazeta Lubu-
ska recenzowała książki miejscowych pisarzy, 
było łatwiej zebrać interesujące go materiały. 
Dzisiaj jest o wiele trudniej, części książek nie 
można kupić w księgarniach, nie ma ich też 
w bibliotekach, nie są recenzowane. Trudno do 
nich dotrzeć. Prezentowane wydanie jest już 
piątym wydaniem tego słownika. Czwarta edy-
cja została znacznie poszerzona przez nazwiska 
wszystkich pisarzy z tego terenu, począwszy 
od XII wieku, bez względu na język i narodo-
wość. W tym wydaniu jest umieszczonych 67 
nazwisk, są to obecni członkowie oddziału, ci, 
którzy wypisali się ze Związku Literatów Pol-
skich lub przenieśli się do gorzowskiego oddzia-
łu Związku. Książka została wydana w ilości 

1  Na  winnicy.  Leksykon  literatów  zielonogórskich. 
Oprac.  Alfred  Siateczki.  Zielona  Góra:  Muzeum 
Ziemi  Lubuskiej,  2011;  I wspomnisz  i pomyślisz 
o mnie.  Pamiątkowa  księga  wierszy  członków 
Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze 1961-
2011 pod red. Janusza Koniusza i Roberta Rudia-
ka. Zielona Góra: Wydaw. Organon, 2011 

300 egzemplarzy, dostali ją wszyscy członkowie 
i wszystkie biblioteki miejskie i powiatowe 
z terenu województwa lubuskiego. Dyrektor 
Biblioteki Wojewódzkiej Andrzej Buck miał za-
strzeżenie do nie najszczęśliwszego klucza, tzn. 
członkowstwa ZLP, poza słownikiem znaleźli się 
ci pisarze, którzy to ZLP nie należą, a przecież 
literat to nie tylko członek ZLP.

Takich zastrzeżeń do księgi pamiątkowej 
wierszy nie było. Redaktorzy uwzględnili 
wszystkich członków ZLP piszących wiersze, 
było ich 67. Janusz Koniusz powiedział, że nie 
jest to antologia nie ma tu wartościowania, 
niektórzy dzisiaj są lepsi, a inni gorsi, zmienia 
się też z czasem odbiór wierszy. On dobierał 
wiersze starszych poetów, Robert Rudiak poe-
tów młodszego pokolenia. W książce znalazły 
się utwory egzystencjalne, filozoficzne, nie ma 
wierszy o codzienności, o sprawach błahych, 
jest za to dużo mądrych wierszy; środowisko 
prezentuje średni ogólnopolski poziom. Pani 
Maria Wasik podkreśliła ogromną wagę 
obydwu pozycji dla bibliotekarzy, szczególnie 
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Anna Blacha

Pani Zima
Mróz wielki za oknem 
Śnieg sypie miękko i cicho…

Gdy nadejdzie czas odwiedzin Pani Zimy, zdumieni oglądamy świat, który nie przypomina ani 
wiosny, ani lata, ani niedawnej jesieni! Pani Jesień zabrała swoją purpurę i złoto, zostawiła sza-
rość i obdarte z liści drzewa, znikł urok bogatej pory roku. Ciężkie chmurzyska przewalają się 
na niebie, przyspieszają zmrok i chęć powrotu do domu… Nie widzimy, kiedy przekazują sobie 
atrybuty władzy – tajemniczą różdżkę, która zmienia pory roku. Pani Zima niby oddaje nam słoń-
ce, które wstaje coraz wcześniej, coraz wyżej jest na niebie, przybywa dnia, ale do ciepła lata jest 
jeszcze bardzo daleko. Wraz ze swoimi pomocnikami – wiatrem, zimnem, mrozem – obdarowuje 
nas puchem śnieżnych płatków – przytulają się do wszystkich i wszystkiego… 

Śnieg puch swój ułożył
Na gałązkach na pniach
Nowe miasto wyczarował
Zmienił bielą szarość dnia 

leksykonu literatów zielonogórskich. Książka 
poetycka też jest bardzo potrzebna, ale bra-
kuje prezentacji całego środowiska, prozaików 
też. Tym bardziej, że na konferencji naukowej 
towarzyszącej jubileuszowi tematyka prozy 
też była pomijana. Doktor Mieczysław Wojecki 
zaproponował stworzenie geografi cznego szlaku 
wybitnych literatów lubuskich, pomysł wzbudził 
duże zainteresowanie. 

Na zakończenie prezes E. Kurzawa poprosił 
obecnych literatów o przedstawienie swoich 
planów na bieżący rok. Są różne; planują wydać 
nowe tomiki poetyckie, powieści, wyjechać za 
ocean, napisać książkę reporterską, książkę 
o szabli, zajmować się tłumaczeniami, pisać 
bajki dla dzieci, a przede wszystkim ciągle 
tworzyć, tworzyć…

PS. Przy pisaniu artykułu korzystałam z książki 
„Na winnicy”.

ALfRED SIAtECKI I EuGENIuSZ KuRZAWA, fot. oLGA PoNDEL
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Jedno zaklęcie Pani Zimy i rano możemy nie poznać swojej okolicy. Nieraz pokrywa lasy, łąki, 
ogrody szadzią, która zachwyca. Takiego lasu nie zobaczymy nigdy w innej porze roku. Może też 
pozawieszać lodowe sople wszędzie, niby na świątecznej choince, będą się mienić kolorami tęczy, 
a wieczorem – czasami – pozwoli oglądać zorzę polarną – cudowne zjawisko północnych krain.

Gdy wicher z zimnem i mrozem zatańczą walca lub oberka, biorą z Panią Zimą wszystko we 
władanie; biada temu kto wyjść z domu musi. Burze śnieżne dobrze jest przeczekać przy kominku, 
gdy płonie ogień i śpiewa swą melodię świerszcz – nasz zimowy gość. Pani Zima najchętniej wy-
biera się na połoniny, w góry, lasy i bezkresne przestrzenie Oceanu Lodowatego – tam ma swoje 
mieszkanie, stamtąd do nas przybywa. Zwiedza świat w swych kryształowych saniach ozdobionych 
mieniącymi się diamencikami zastygłych kropli. 
Gdy ma dobry humor – słonko przyświeca – to 
pozwoli zobaczyć na śniegu rozsypane zimowe 
korale w kolorach tęczy. 

Jest władczynią bogatą, ma rozległe włości – 
dwie lodowe podbiegunowe krainy – północ i po-
łudnie. Ubrana w śnieżny płaszcz podbity futrem 
z białych niedźwiedzi, otulona szalem z białej 
mgły w szalonym zaprzęgu wichru pilnuje swojej 
krainy. Jest królową, daje nam tyle piękna, a ro-
ślinki otulone jej śnieżnym puchem bezpiecznie 
czekają do nadejścia wiosny. Groźna jest dla tych, 
którzy nie szanują jej praw, ale to już inna historia. 
My otrzymaliśmy od Pani Zimy kwiaty malowane 
na szybach – przedziwnej urody, lecz

Nie zerwę ich 
Nie wstawię do wazonu. 

Odwiedziliśmy Panią Zimę nad Odrą, bo zaprosiła nas na niezwykłą sesję zdjęciową. Rzeka 
niby ta sama, ale jej nurt pokryty krą, pokazał nam niezwykłe zjawisko jakim była zamarzająca 
woda. Kry płynęły szybko, tworząc różnej wielkości tafle. Wyglądały jak sobótkowe wianki, tylko 
brakowało świeczek. Kilkanaście minut zachwytu pozwoliło nam uwiecznić możliwości Pani Zimy. 
Skinienie różdżki i świat nie jest taki sam…
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Krystyna Bałunda

Światło

Potrzebuję mądrości,
a nie tylko inteligencji
czy zdrowego rozsądku.

Potrzebuję prawdy, 
by roztropnie postępować,
a decyzje były słuszne.

Potrzebuję światła, 
aby wypełniło mój umysł i serce,
aby patrzeć jasno przed siebie.

Światło wskazuje mi drogę.

Anna Blacha

Lista obecności 

Krzyk pierwszego dnia,
słodkie bezpieczeństwo, znany dom,
szczęście, gdy jest ten sam.
Schody pamiętają pierwszy krok,
kolana wytarły cały kurz,
usta smakują każdy kamyk.
Mijały dni, noc nie straszyła.
Nie tylko być, by  podpisywać
listę obecności każdego dnia,
ale pełną piersią łapać oddech
I żyć, żyć, żyć!

fot. KRyStyNA NAWRoCKA

fot. DANutA fILIPoWSKA
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Anna Blacha

Dlaczego?

Stanęłam na rozstaju
Przywiodło mnie tu 
Echo słów, że
Nie zbuduję nowych dróg.
Którym traktem dalej iść…
Najlepiej prosto przed siebie
Tam brzozy mgłami owiane
Senne marzenie malowane…
Dlaczego tak późno…
Już jesień zabiera wszystko
Dymy ścielą się nisko
Zabierają zapachy trawy 
Skoszonej rano
Nie ma już skowronka
Tego wysłannika niebieskiego 
Ale jestem w promieniu słońca
W słowie wiatrem niesionym 
W melodii lasu świerkowego
W pytaniach strumieni płynących
W swych korytach spienionym nurtem
W kroplach wody zastygłych w lodzie
Gdy usta nigdy nie spytają, a
Echo nie odpowie…
Dlaczego …ego…ego…ego..
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Romualda Dobrzyńska 

Nocne przemyślenia

Bóg dał nam wszystkim ziemię
ludziom, zwierzętom, ptakom,
a człowiek – wiecznie coś zmienia,
więc wokół pełno biedaków.
Leżąc w tę noc – cichą, ciemną – 
myślę, że jestem szczęśliwa.
Wiem, Boże, że mi zawierzyłeś
los istot nieszczęśliwych.
Dzięki Ci Panie za wszystko!
I nawet za to, co boli,
bo wtedy wiem, co czuje
bezdomny i głodny w niedoli.
Każde cierpienie Ci złożę
za myśli, które mi dajesz
i uśmiech, który czuję,
gdy ptaki mi śpiewają.

Jadwiga Lidka Engel

Leśne ścieżki

Wędruję jesiennymi ścieżkami młodości
Za mną plątanina dróg
Tych dobrych i tych gorszych
Nade mną szumią sosny
Obdarzają cieniem sycą wonią żywicy
Jeszcze wczoraj maleńkie
Pielęgnowałam ochraniałam
Teraz górują
W ich szumie słyszę:
Twój czas ucieka mija bezpowrotnie
My trwamy
Nieszczęsne
Na nie też przyjdzie pora
Padną pod ciosami pił siekier
Na ich miejsce przyjdą następne
Ktoś inny będzie czuwał ochraniał pielęgnował
Ktoś inny pójdzie leśną ścieżką
Komuś innemu zaszumią nad głową
Życie zatoczy koło

Jaskółka

jestem ptakiem
kocham wolność i przestrzeń
znakiem czarnej błyskawicy
kreślę nieba błękit
kocham człowieka
nie zawsze cz wzajemnością
z ufnością
wznoszę swój dom obok niego
rokrocznie żegnam człowieka
jeśli czeka z tęsknotą
z dalekich dróg powrotów
w darze przyniosę wiosnę

fot. DANutA fILIPoWSKA
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Katarzyna Jarosz-Rabiej

***
Marysi Kuleszyńskiej – Kozak

Kobieta z podbitym okiem płacze przez sen
Coś jej się śni
Na pewno coś niedobrego
Bo kobieta płacze coraz głośniej
Pies tuli się do jej nóg
Liże popękane pięty
Jakby chciał ją pocieszyć w jej nieszczęściu
Mężczyzna chrapie
Za oknami dzieje się noc
Księżyc pilnuje zimy

Marysi Kuleszyńskiej – Kozak

Kobieta z podbitym okiem płacze przez sen

Jakby chciał ją pocieszyć w jej nieszczęściu

Zielona Góra – moja miłość

Zaznaczone kropką na mapie
Winnicą pachnie
Poniemieckie miasteczko
Gdzie się w złotych prześwitach
Owoc klaruje
Sroki na śniegu odciskają krzyżyki
Spod odrapanych tynków usiłuje wychynąć
Barokowy napis – Grünberg
Miasteczko mojego dzieciństwa
Ciasny pokój, cztery ściany, sufi t, lampa
Na stole codzienny talerz zupy
Łyżka, widelec
Pogrzebacz pod kafl owym piecem
Po latach
Wspomnienia
Album pożółkłych fotografi i
W szufl adzie laurki wnucząt
To wszystko
I jeszcze do szczęścia ten wiersz
Prócz męskich ramion
W których po raz kolejny, ten sam sen
O miłości
A księżyc z wierszy Janusza Stycznia
Zagląda do naszego domu przez okno

fot. BoGDAN JAN SPRINGER
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Barbara Konarska

all inclusive

kusi cię egzotyka z reklamowej papki
niezwykłość z kroplą luksusu
przygoda z odrobiną stresu
kontakt z Innym bez zobowiązań
wybierasz pakiet all inclusive

wraz z kęsem wieczornej kanapki 
przeżuwasz bezmyślnie
obóz Foca gdzie Bośniaczki… 
Vukovar gdzie pacjenci…
Srebrenicę Darfur Halabdżę Lhasę
i wiele innych słów
jedzenie nie rośnie ci w ustach
gdy Orlando Zapata Tamayo…
płacz gwałconych nie głuszy tanecznej muzyki
łykiem wina kwitujesz bezimienną 
ciszę grobów

do twojego samolotu nie wsiadają terroryści
ciała dyskretnie uprzątane na twojej plaży 
to nie boat people
na twojej ścieżce nie wybucha mina pułapka
damy w bieli to atrakcja starego zamczyska

schodzisz do basenu
czeka drink z parasolką

Dzwonom podzwonne

Maryni Orlickiej

Organiściaki namawiają: – pohuśtaj się z nami
dziewczynka chwyta linę
wspólnie budzą serce dzwonu
wzywają na Anioł Pański
Twarz starej kobiety rozjaśnia uśmiech
pamięć przywołuje chwilę
gdy dźwięk dzwonu popłynął nad polami 
dobrej wsi dzieciństwa
wypięknił czas brunatnego zła
Dzwony modlitwy dzwony chwały
dźwięczą obietnicą życia
dzwony na trwogę są jak rozkaz solidarności 
w obliczu nieszczęścia
Dziś w zgiełku miast odzywa się nagranie 
płaskie bez głębi
ani chwały w nim ani impulsu 
by zgiąć kolana biec z pomocą
Dla tych co się odcięli od świata zamknąwszy 
zmysły
dźwięk w powietrzu czystym i jasnym
jest nie do wyobrażenia
tylko nad polami pamięci starych ludzi 
w niebiosach kędyś trwa 
tamten głos
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ten jeden gest
który dzisiaj
zmieni mój świat
bo nad ranem zniknie sen
i oczy twoje 
już nie będą miały blasku

Więc jeszcze raz 
podaj mi rękę
i pójdźmy razem przed siebie
W oddali spójrz
księżyc błyszczy nad stawem
ty i ja będziemy
spacerować razem
Nie bójmy się ciemności
i wiatru co w szuwarach gra

Dylemat

Opuściły mnie wiersze poetyckie słowa
usnęły metafory prawa głowy połowa
ta w której myśli utkane wierszami 
pośród gwiazd wędrują razem z marzeniami

Lewa strona głowy wciąż się ze mną wadzi
dramatycznie logiczne rachunki prowadzi
wciąż zapchana bywa liczbami różnymi
pitami podatkami pismami ważnymi

Jak pogodzić strony mojej biednej głowy
do połowy logicznej twórczej od połowy
lewa strona myśli liczbami zarabia
prawa duszą czuje myślenie zostawia

Pozostanę zatem z lewoprawostroną
będę ważyć słowa formą niezmienioną
pozostawię myśli dla ich własnej woli
niech wybiorą same bo głowa pozwoli

Maria Kuleszyńska-Kozak

Księżyc i ja

Za oknem pełnia 
moją duszę wypełnia kochaniem
a obok brzmi płyta CD
i etiuda Chopina
więc jak tu spać 
gdy myśli moje i ty 
na różnych krążą orbitach
i nasze palce
wędrują po pustych przestrzeniach

Dzisiaj nie wiem
czy to był błąd że uwierzyłam 
w kolor twoich oczu
to nie miało tak być
ale serce zabiło mocniej
I czekam na gest

Dylemat

Opuściły mnie wiersze poetyckie słowa
usnęły metafory prawa głowy połowa
ta w której myśli utkane wierszami 
pośród gwiazd wędrują razem z marzeniami

Lewa strona głowy wciąż się ze mną wadzi
dramatycznie logiczne rachunki prowadzi
wciąż zapchana bywa liczbami różnymi
pitami podatkami pismami ważnymi

Jak pogodzić strony mojej biednej głowy
do połowy logicznej twórczej od połowy
lewa strona myśli liczbami zarabia
prawa duszą czuje myślenie zostawia

Pozostanę zatem z lewoprawostroną
będę ważyć słowa formą niezmienioną
pozostawię myśli dla ich własnej woli
niech wybiorą same bo głowa pozwolifo

t.
 E

W
A

 K
W

A
ŚN

IE
W

IC
Z



76 INSPIRACJE  /  styczeń – marzec 2012  /  nr 1 (41)

Ewa Kwaśniewicz

Porządki

Schowałam wspomnienia
Do komody
Leżą posegregowane
W dolnej szufl adzie 
Te rodzinne
O mamie tacie braciach
Pierwszych słowach córki
Narodzinach wnuczki
Cieple ojcowskich oczu
W środkowej
Wakacje podróże
Ciepłe morze góry
Poznawane miasta
W następnej ludzie
Przyjaciele znajomi
Szkolne sympatie
Przypadkowe spotkanie
I te które zostają
Na dłużej w najwyższej miłość
Westchnienia przytulanie
Spojrzenia dawanie i branie
Wyjmuję jedno wspomnienie 
Dziennie oglądam przytulam
Ale najczęściej otwieram 
Najwyższą szufl adę

Koncert w katedrze

Łagodne dźwięki skrzypiec
Płyną wysoko muskają
Gotycki sufi t przytulają się 
Do kolumn zaglądają za ołtarz
Otulają mózgi
Z wiszącego krzyża spogląda
Na nas Chrystus
Światło lamp rozjaśnia twarze
Za oknami witraży gaśnie dzień
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Pachnie ogień 

Piękny sen śniła cyganka 
O oczach jak półksiężyc wschodzący
Na błękitnym niebie
Po cygańskiej nocy błądząc
Zaczarowanego konia ujrzała

Księżyc swym blaskiem jak lunatyka 
Prowadził wśród gwiazd nagle
Niebo zmieniło się w magiczną drogę
Koń kopyta wspiął potem ukłonem 
Zaprosił cygankę na swój grzbiet

I pomknęli w brzuch nocy
Wśród dzwonków kryształowych
Nucących dźwięki cygańskie
Ory, ory szabadabada amore, 
hej amore szabadabada

Noc srebrem okrasza spódnice
Włosy gwiazdami otumania 
Gna rumak nieokiełznany
Wolnością opętany
Widzą świat taborów zapomniany
Co w łzach już się nie mieści

W nicość dziś wędrują 
Wołają braci cyganów daremnie
Wszakże śpiewają dotąd tak 
Jak tamci śpiewali 
Ory, ory szabadabada amore, 
hej amore szabadabada

Lecz tamto już wspomnieniem zostało
Dla cyganki która piękny sen miała
Tabor… za taborem i świat Romów
I kogoś woła
I pachnie ogień i księżyc śpi 
Na polanie 

Obudzona – wszystkiego przypomnieć nie zdoła
Widzi konia co na trawie się pasie
Niedaleko stajni

Krystyna Nawrocka

NIE MA PŁACZU jest tylko deszcz
co zatapia jedwabne motyle
i jedną nutę nadziei
spisaną na piasku

szybko nikną słowa
spłukane falą 
jak te marzenia
co jutro nieprawdą

jak ten sen
co się otrzepał z kształtu

motyle zabrane w podróż
sięgają pod błękit
dociekać tęsknotą

jeszcze śmieje się słońce
choć z zimna marznie

dziś śnią te same sny
inaczej zasypiają oboje

Noc srebrem okrasza spódnice
Włosy gwiazdami otumania 
Gna rumak nieokiełznany
Wolnością opętany
Widzą świat taborów zapomniany
Co w łzach już się nie mieści

W nicość dziś wędrują 
Wołają braci cyganów daremnie
Wszakże śpiewają dotąd tak 
Jak tamci śpiewali 
Ory, ory szabadabada amore, 
hej amore szabadabada

Lecz tamto już wspomnieniem zostało
Dla cyganki która piękny sen miała
Tabor… za taborem i świat Romów
I kogoś woła
I pachnie ogień i księżyc śpi 
Na polanie 

Obudzona – wszystkiego przypomnieć nie zdoła
Widzi konia co na trawie się pasie
Niedaleko stajni

fot. EWA KWAŚNIEWICZ
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Maria Orlicka

Spotkanie po latach

Gdzie się podziali przyjaciele?
Wiatry rozwiały ich po świecie,
Starość zabrała wspólny los?
Może zgorzknieli w samotności
Lub rozmienili się na drobne?
Może sięgnęli tak wysoko, 
Że już nie mogą schodzić w dół?
Gdzie przyjaciele z tamtych lat,
Kiedy się nura w życie dało
I za zakrętem niespodzianym
Możliwe było wszystko nowe?
Wróćcie kochani choć na chwilę,
Wspólnie pomilczmy zadumani.
A potem – każdy w swoją stronę –
Z bagażem tego, co nam dano
Na chwilę tylko.

Synek

W dłoniach ojca się mieścisz
Szukasz matki ustami
By z jej piersi otrzymać
Wiatyk życia i trwania
Dzięki tobie świat błyszczy
I wygląda inaczej
-
Kiedy będziesz już duży
Czy przez ciebie zapłaczę?

Zbigniew Rajche

Oczy dziewczyny

Tajemne migotanie dalekich galaktyk
Jak dal każda rodzące niepokój poznania
Wabiący błysk latarni rzucony w Atlantyk
Jak krzyk niedokończony nagłego wyznania
Wilgotno-lepka słodycz akacjowych pąków
Dziewiczą rosą haftowana w drżenia
Głębina pryzmatu wśród błyskawic kątów
Mieniąca w tęczę szare, odbite wspomnienia

1961

fot. ZBIGNIEW RAJCHE
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Bronisława Raszkiewicz

Obraz w pamięci

Słońce pochyla głowę ku ziemi
z lasu wychodzi kobieta
z dzieckiem w ramionach
czai się jak łania
w jej czarnych oczach rozpacz
na ustach błędny uśmiech strachu
fi oletowa spódnica faluje wokół bioder
Sara milczy
do piersi tuli synka
mój ojciec prowadzi ją do kryjówki
w kominie

prze dwa tygodnie Sara spać nie może
myśli o bliskich
o swojej i o tej rodzinie
decyduje
odchodzi stąd z rana
jeszcze nie wie dokąd –
to kos drogę znaczy

Mała dziewczynka chowa w pamięci 
obraz kruchej postaci
po latach odsłania go by pokazać dzieciom

Saro – jesteś? Gdzie dziś jesteś?
Czy doszłaś do celu?
Czy twój synek przeżył?

Szept drzew

Jak wzburzona fala
wynurza się z wody moje życie
przemoczone troskami
a każdy dzień suszy je na łodzi czasu
i choć stygnie świat
wciąż płonie moje serce
wciąż kwitną w nim kwiaty
drzewa szepczą i śpiewają ptaki

Upalne lato przemija
nadchodzi oszroniała jesień
wysokie dźwięki skrzypiec
przenikają moje serce
wślizgują się coraz głębiej
i oplatają jak ciepły szal

Już trochę szaro
ale jeszcze nie ciemno
taka jesienna szaruga
spadająca z zegara
na dłonie czasu

a każdy dzień suszy je na łodzi czasu
i choć stygnie świat
wciąż płonie moje serce
wciąż kwitną w nim kwiaty
drzewa szepczą i śpiewają ptaki

Upalne lato przemija
nadchodzi oszroniała jesień
wysokie dźwięki skrzypiec
przenikają moje serce
wślizgują się coraz głębiej
i oplatają jak ciepły szal

Już trochę szaro
ale jeszcze nie ciemno
taka jesienna szaruga
spadająca z zegara
na dłonie czasu

a każdy dzień suszy je na łodzi czasu

wciąż płonie moje serce
wciąż kwitną w nim kwiaty
drzewa szepczą i śpiewają ptaki

Upalne lato przemija
nadchodzi oszroniała jesień
wysokie dźwięki skrzypiec
przenikają moje serce
wślizgują się coraz głębiej
i oplatają jak ciepły szal

fot. ZBIGNIEW RAJCHE
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Halina Sawa

Najlepszy przyjaciel Pies

Oczy gorące jak węgielki rozpalone
ciągle spoglądają niepewnie w tę stronę
jak rumak z kasztanową grzywą
potrząśnie ogonem 
łapę wyciągnie chciwą

Mlaśnie leniwie przeciągnie się czasem
zaszczeka grubym basem
oczekując troski miłości opieki
jest wierny swemu panu na wieki

Gdzie szukać pana zostawił mnie tak długo
słoneczko zachodzi czarną smugą
ja ciągle stoję na rogu apteki
może pan wróci zza dalekiej rzeki
przytuli i pogłaszcze kasztanową grzywę
obejmie pieszczotliwie
a jeśli nie? …
przyjaciel pies stęskniony zapłacze 
a gorące węgliki w oczach
wygasną z rozpaczy.

Elżbieta Stalec

Samotność 
(diagnoza)

Co mi w duszy gra? Gra mi o tym co nieuchronne
Stąpam po ziemi lubię cukier nie gardzę solą
Kocham i jestem kochana...
O miłości można dużo i z każdym przyjacielem
Ale o śmierci, która jest nieuchronna cicho sza
Myśl pozytywnie każdy ci to powie
O ironio uciekaj od prawdy i tego co boli
Uciekaj od siebie i swojego dziś
Tego oczekują moi przyjaciele i nieprzyjaciele
No i (myślę) mówię pozytywnie
Ale to nie duszy granie to twarz dla otoczenia
A dusza niech sobie gra solo
Dziś jedynie samotność akceptuje barwy mej duszy

fot. JóZEf KoNARSKI
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Zofi a Tumielewicz

Impresja morska

Tafl a morza srebrzy się blaskiem księżyca, połyskuje w dali 
opalem i jak uparty pielgrzym podąża ku nieznanym lądom. 
Fale nakładają się, by z westchnieniem osiąść na rozgrzanym 
piasku. Głaszczą go i muskają, by po chwili zagarnąć do swej 
toni. Morze z żalem oddaje z oddechem swoje skarby – muszle 
i kamienie, połyskujące w promieniach słońca. Słońce chyli 
się ku zachodowi, śle ostatnie pocałunki srebrzystym falom, 
żegnając się, jak czuły kochanek, z odchodzącym dniem.

Cudowna moc leków

Zgięci brzemieniem czasu,
Z nadzieją na zdrowie,
Z receptą w ręku
Stoją staruszkowie.

Na receptach leków sporo:
Na krzyż, kolana, głowę,
Serce, nadciśnienie
I na nocne moczenie.

Wychodzą szczęśliwi z apteki
Z wiarą, że choroby miną,
Tabletki zwalczą starość
I czas, który upłynął.

haiku

*
banał baśni,
brak budującej bajki –
bieda bajkopisarza

*
między wierszami
biały kruk się zawieruszył
perełka wiedzy

*
baranek z wilkiem
spożywają pospołu
mit niespełnionyfo
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Agata Halina Więcek

***

Moje ciało obudziło się
i zaśpiewało po długim milczeniu.
Czuję wzbierającą falę.
Słowa płyną wartkim strumieniem, 
nurt opowieści otworzył śluzę na oścież.
Stanę na skalnej półce, 
sprawdzę, jak daleko muszę skoczyć.

Powoli

Nie lubię tej fl irciary, 
która nazywa się życie,
za to, że mnie zbałamuciła.
Przekonywała mnie, 
że następny poranek będzie piękny,
że kolejne uderzenie zegara
przyniesie szczęście.
Wciąż czekam – 
nadejdzie dzień,
kiedy się zbiorę w sobie,
albo zbuntuję, albo ucieknę.
Twoje oczy, Córeczko, 
odpowiadają mi
„powoli”, „wesprzyj się na mnie”.

Danuta Wesołowska

Rozmowa

– I cóż ci przyszło, kobieto, z odkrywania 
prawd?
Ciężko ci?
– No tak, bo ty wiesz…
– A ja? Cóż
Stoję w kolejnym grudniu
W swojej oborze
I przeżuwam, przeżuwam, przeżuwam
I lato tu mam, i słońce.
A wszystko w sianie zaklęte.
Czekałam na ciebie
Przyszłaś, jak co roku.
Mimo swoich prawd odkrytych,
Kobieto…

fot. EWA KWAŚNIEWICZ
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Adriana Witkowska

Oczekiwanie

Ostrożnie stawiając kroki
By nikomu nie wejść w drogę
Chyłkiem przemierza ulice
Z trudem zbiera swe myśli
Poplątane w kołtunie życia
Czy starczy jej sił
By unieść dalej
Sens swego życia?
Opuszcza powieki
By nikt nie dojrzał w jej oczach 
Bezmiaru rozpaczy
Życie jak zdarta płyta 
Fałszuje jej rzeczywistość
Pamięta tylko złe chwile
Te dobre uciekły
Wraz z mijającym czasem
Zbiera swe uczucia
Jak zwiędłe liście z parapetu 
Życie bez zapachu, bez smaku
Przeprasza, że żyje
Czeka na telefon
Który nigdy nie zadzwoni
Pyta siebie – dlaczego?
Wie, że nikt jej nie odpowie. 

Balans 

Nie tylko pierwszy krok
w życiu grozi upadkiem.
Człowieczy los to
nieustanny balans
na linii życia.
zmagając się z przestrzenią naszych
Pragnień i ambicji 
często przeceniamy
swoje możliwości.
Stawiając nieostrożny krok 
lecimy w przepaść.
Światły umysł
w starciu z nędznym ciałem – 
czy znajdę równowagę?

fot. BoGDAN JAN SPRINGER
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Danuta Wesołowska

Ile to już lat idziemy 
przez ten świat, czyli 
CZAS NA WNIoSKI

Tyle przeczytanych książek, tyle własnych do-
świadczeń, całe zeszyty zapisanych mądrości, 
aforyzmów, przysłów, tyle – być może – podróży 
po świecie, ale czy odbyłeś już tę najważniejszą: 

podróż w głąb siebie, swego JA, swojej świado-
mości? Odpowiedz sobie SAM. Ja zapraszam 
do przygody bycia z samym sobą. To jeszcze 
jeden głos w dyskusji o ŻYCIU, który to temat 
jest rzeką. Nad tą rzeką usiądźmy na chwilę…

Ile to już lat idziemy? Przeciętnie – sześć-
dziesiąt pięć. To dużo, czy mało? Niech każdy 
sam to oceni. Tak czy owak, 65 lat to bardzo 
dobry wiek na wyciągnięcie wniosków. Wnioski? 
A po co? A choćby po to, by czas, który nam po-
został wykorzystać mądrzej niż dotychczas. Nie 
potrafi my mądrze wnioskować? Skorzystajmy 
więc z wniosków kogoś, kogo uznamy za guru. 
Guru pragnie mieć każdy, często nawet o tym 
nie wiedząc. Szczęśliwy, kto w swoim życiu 

spotkał guru (może nawet kilku), mistrza. 
Razem zjawiliśmy się na tym świecie, czemuż 
by więc nie dzielić radości, ale też i cierpień? 
A więc dzielmy się dobrą wiadomością – dobrą, 
bo sprawdzoną przez wieki, przez różne fi lozofi e 
i religie. 

Świadkiem naszej historii jest Tiziano 
Terzani, włoski dziennikarz, wieloletni ko-
respondent światowych czasopism. W swoich 
książkach opowiada nam o złudzeniach i uto-
piach minionego wieku. Myślę, że ten właśnie 
autor, niezmordowany globtroter, jest dla nas 
bardzo przekonujący. Kiedy Terzani przekroczył 

sześćdziesiątkę, dopadła go choroba naszych 
czasów – rak. Postanowił odnaleźć sens choroby, 
cierpienia, śmierci. Rozrachunek z życiem to 
jego książka „Nic nie zdarza się przypadkiem”, 
wydana we Włoszech w 2004 roku, w Polsce – 
w 2008. 

Kiedy przytrafia się nam jakieś trudne 
doświadczenie, najczęściej jesteśmy nieprzygo-
towani, mimo że tyle to już lat idziemy przez 
ten świat. Jeśli chcemy sobie oszczędzić szoku, 
zróbmy wreszcie coś, zadziałajmy, zamiast – jak 
to robimy najczęściej – teoretyzować. Umiejęt-
ność spojrzenia na siebie z ZEWNĄTRZ jest za-
wsze pożyteczna. I można się tego NAUCZYĆ. 
Pytajmy więc siebie: czy trzeba jakiejś traumy, 
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by się zacząć cieszyć życiem? Tak, tylko trzeba 
potraktować traumę jako lekcję, podróż naszego 
życia, szczególnie wtedy, gdy trudne chwile są 
niedobrowolne, nieprzewidziane, bez żadnej 
mapy.

Być może życie jako takie, osoby i rzeczy wo-
kół nas jawią się WE WŁAŚCIWYM ŚWIETLE 
tylko wtedy, gdy dopadnie nas cierpienie? Kiedy 
rano wstajecie, uśmiechnijcie się do waszego 
serca, do waszych płuc, do waszej wątroby. 
Tak naprawdę wiele od nich zależy1 – twierdzi 

1  Cytaty: Tiziano Terzani – „Nic nie zdarza się przy-
padkiem” wyd. Świat książki 2008

słynny wietnamski mnich buddyjski. Święte 
pisma Indii zadają fundamentalne pytanie: 
KIM JESTEM? I my to pytanie zadajemy dziś 
sobie. Spróbujmy na jakiś czas stać się ANA-
MEM, bezimiennym. To dziwny eksperyment: 
przestać być tym, do kogo przywykliśmy, nie 
móc odwołać się do tego, kim byliśmy, czego 
dokonaliśmy, do miejsca, gdzie się urodzili-
śmy, albo do osób, które znamy, aby dokonać 
identyfi kacji, samookreślenia i ustanowić nowe 
stosunki, nawet najbardziej podstawowe, z oso-
bami, które spotykamy na naszej drodze. Jest to 
ćwiczenie, którego warto spróbować, choćby na 
wakacjach! Aby przybliżyć się do odpowiedzi 

warto poszukiwać bez uprzedzeń, strachu przed 
NOWYM czy ŚMIESZNYM… I wiedzieć, że 
donikąd nie ma drogi na skróty: ani do zdrowia, 
ani do szczęścia, ani do mądrości. Żadna z tych 
rzeczy nie może być natychmiastowa. Każdy 
musi szukać na swój sposób, przejść własną 
drogę.

Warto w życiu wiedzieć, że nasza znajomość 
świata i nas samych jest wciąż ograniczona i że 
za pozorami, za faktami ukryta jest prawda, 
która nam umyka, ponieważ jest nieuchwytna 
dla sieci naszych zmysłów, naszej wiedzy i tzw. 
rozumu. Wiele satysfakcji daje człowiekowi 

ujrzenie siebie w innym wymiarze, nie tylko 
jako zbioru zdrowych lub „oszalałych” komórek.

Jeśli chcesz poczuć bliską obecność bogów – 
jedź w góry. Tiziano Terzani wybrał Himalaje. 
W górach można spotkać np. starego, bardzo 
wykształconego Hindusa lub kogoś podobnego 
do ks. profesora Józefa Tischnera. Każdy z nas 
ma swoje Himalaje…

Życie to nieustanne ODKRYWANIE – twier-
dzi przy końcu swej DROGI sam T. Terzani.

PS. A może by napisać w jakimś nekrologu: 
„ZMARŁ, BO SIĘ NARODZIŁ”. To Azja, to 
Terzani, wielka dla mnie INSPIRACJA.
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Teresa Mróz

Sentencje
W 2011 r. na styczniowym spotkaniu Zespołu 
Pomocy Koleżeńskiej Teresa i Janusz Mrozowie 
prezentowali słuchaczom otrzymany przez In-
ternet plik pt. „Filozofia dla ludzi w podeszłym 
wieku”, z trafnymi spostrzeżeniami i życiowy-
mi radami 102-letniego Georga Carlina, jak np. 
„Nie przestawaj się uczyć. Nie pozwól umysłowi 
na nudę i bezczynność. Leniwy umysł to pra-
cownia diabła. A diabeł ma imię Alzheimer”, 
„Życia nie mierzy się ilością oddechów tylko 
ilością chwil, które nam zapierają dech w pier-
siach”. Ich uzupełnieniem były przedstawione 
na tym samym spotkaniu sentencje z pliku 
„BIBLIOTEKA” – mądre, krótkie, złote myśli 
różnych autorów. 

Członkowie Zespołu zafascynowani trafnoś-
cią i aktualnością niektórych sentencji zgodnie 
zdecydowali, że podzielą się nimi ze wszystkimi 
słuchaczami ZUTW. Wybrali ich 9 – po jednej 
na każdy miesiąc 2011 r. z wyjątkiem dwu-
miesięcznej przerwy wakacyjnej ZUTW. Szatę 
graficzną opracowali Teresa i Janusz Mrozowie, 
co miesiąc przygotowywali wydruk wybranej 

sentencji i od lutego 2011 r. umieszczali na tab-
licy ogłoszeń w jej prawym górnym narożniku 
obok okna kasy. 

Słuchaczom ZUTW spodobała się inicjatywa 
naszego Zespołu i mądrość wybranych złotych 
myśli. Prezentowanie sentencji jest kontynuo-
wane także w 2012 r.

Sentencje na 2011 r.
Luty 
Nie żyje się, nie kocha i nie umiera – na 
próbę.

[Jan Paweł II]
Marzec 
Mam mniej, niż się spodziewałem, ale 
może więcej oczekiwałem, niż należało?

[Seneka]
Kwiecień 
Sztuka życia – to cieszyć się małym 
szczęściem.

 [Phil Bosmans]
Maj 
Trzeba tak żyć, żeby można było mieć 
szacunek dla samego siebie.

 [Maksym Gorki]
czerwiec 
Na żadnym zegarze nie znajdziesz wska-
zówek do życia.

[Baltasar Gracian y Morales]

wrzesień

Więcej osiągniesz uśmiechem, niż wyrą-
biesz mieczem.

[William Shakespeare]
PaździerniK 
Ten, kto potrafi cieszyć się życiem, nie 
musi otaczać się bogactwami. 

 [***]
ListoPad 
Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się 
nudno, gdy umrzesz.

[Julian Tuwim]
Grudzień 
Największym darem jest widzieć piękno 
w codzienności. 

 [Julian Tuwim ]
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Barbara Konarska

Dlaczego lubimy 
złote myśli? 

W młodości otrzymywaliśmy z ust doro-
słych wiele „nauk moralnych” w for-

mie pouczających wierszyków czy sentencji. 
Wydawały się nam naiwne i często takie były, 
odstręczał ich mentorski ton. Dość wspomnieć 
Stanisława Jachowicza (1796 – 1857), twór-
czość którego odzwierciedlała surowe ideały 
wychowawcze, wzbogacone o szereg cnót miesz-
czańskich. Przez wiele lat popularne i lubiane, 
pomagały wychowywać dzieci, choć później 
zaczęto je krytykować za wyidealizowany obraz 
świata, w którym grzecznym dzieje się dobrze, 
a niegrzecznych spotykają nieszczęścia. Dla 
przypomnienia – jeden z jego wierszyków:

Zuzia i pokrzywka

Mama: – Naści, Zuziu, pokrzywkę. – Kiedy 
parzy, mamo! 
– Niegrzecznym – rzecze mama – dzieje się tak 
samo. 
Każdy ich unika, jak ty tego ziela; 
Bądź łagodną, uprzejmą, znajdziesz przyja-
ciela. 

Niektóre sentencje, jak np. ta o zgodzie, 
która buduje, pojawiały się w domach w postaci 
haftowanych ręczniczków, zdobiących kuchnie. 

Będąc przed kilku laty w Rydze, miałam 
okazję zwiedzać siedzibę gildii kupieckiej, gdzie 
nad wejściami do poszczególnych pomieszczeń 
znajdowały się pouczające maksymy, np. zapi-
sana przeze mnie: „Mów nie to, co podoba się 
ludziom, ale to, co przynosi pożytek wspólnocie”. 

Kiedy w 2006 roku zwiedzaliśmy Nikozję na 
Cyprze, nasze przewodniczki zaprowadziły nas 
do linii demarkacyjnej, która od czasu inwazji 
w 1974 roku dzieli wyspę na część cypryjską 
i turecką. Granica wyglądała tak, jakby tylko 
na chwilę zawarto rozejm. W strefi e buforowej 
stacjonowali żołnierze ONZ, zasieki z drutu 
kolczastego umocniono starymi beczkami 
i workami z piaskiem, a stojące tam budynki 
obracały się w ruinę. Nad punktem, w którym 
można przekroczyć granicę, przeczytaliśmy 
napis: Nothing is gained without sacrifi ces and 
freedom without blood (niczego się nie zdoby-
wa bez ofi ar, nie ma wolności bez przelanej 
krwi). 

Sentencje, cytaty, „słowa skrzydlate”, jak 
określili je poetycko Henryk Markiewicz i An-
drzej Romanowski, autorzy niezwykłej książki, 
prezentującej ogromny zbiór tego typu wypo-
wiedzi, towarzyszą ludziom od czasów staro-
żytnych. Wzbogaciły one sposób wysławiania 
się wybitnych mówców, chętnie sięgających 
do trafnie dobranego wyrażenia, podpartego 
autorytetem myśliciela, uczonego, artysty. Nie 
był to zresztą wyłącznie zabieg stylistyczny – 
aforystyczne w formie wyrażenie miało szanse 
stać się skrzydlatym słowem tylko wówczas, gdy 
jego przekaz myślowy był ważki, skłaniający 
do dalszej refl eksji, niosący pewną mądrość 
życiową.

Wielu z nas ma swoje prywatne zbiory afo-
ryzmów, skrzętnie gromadzonych przez lata. 
zapisywaliśmy je, kiedy współgrały z naszymi 
przemyśleniami w danym momencie życia, 
lub – wręcz przeciwnie – zmieniały tok myśle-
nia, otwierając nową perspektywę. To nie przy-
padek, że wielu piszących twórców poprzedza 
teksty mottem, którego treść – być może – za-
inspirowała powstanie artykułu, opowiadania, 
powieści. 

Na tytułowe pytanie – dlaczego lubimy złote 
myśli – odpowiedź jest prosta – lubimy myśleć. 
Jesteśmy wszak gatunkiem Homo sapiens. 

świata, w którym grzecznym dzieje się dobrze, 
a niegrzecznych spotykają nieszczęścia. Dla 
przypomnienia – jeden z jego wierszyków:przypomnienia – jeden z jego wierszyków:

Mama: – Naści, Zuziu, pokrzywkę. – Kiedy 

– Niegrzecznym – rzecze mama – dzieje się tak 

Bądź łagodną, uprzejmą, znajdziesz przyja-

Niektóre sentencje, jak np. ta o zgodzie, 
która buduje, pojawiały się w domach w postaci która buduje, pojawiały się w domach w postaci która buduje, pojawiały się w domach w postaci 
haftowanych ręczniczków, zdobiących kuchnie. haftowanych ręczniczków, zdobiących kuchnie. 

przypomnienia – jeden z jego wierszyków:

która buduje, pojawiały się w domach w postaci 

przypomnienia – jeden z jego wierszyków:przypomnienia – jeden z jego wierszyków:

Mama: – Naści, Zuziu, pokrzywkę. – Kiedy 

Niektóre sentencje, jak np. ta o zgodzie, 
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Krystyna Nawrocka

Gadulstwo, czy dotyczy mnie?

Gadać jak do wafla gadać jak do słupa, gadać 
jak do ściany, gadać do siebie, gadać do telefonu, 
bolą mnie uszy od gadania, gadać o niczym, 
gadać konkretnie, Gadać, gadać i gadać.

Gadulstwo, czy dotyczy mnie, czy tylko są-
siada? A Internet, w którym istota obecności 

Elżbieta Stalec

Spotkanie przyjaciółek –  
gadulstwo

Jednym słowem można uskrzydlić,
Słowem można zabić.
Pada wiele słów nieistotnych,
Mało słów, które są niezbędne.
Przyjaciółki mówią jedna przed drugą,
Mówią razem, nie słysząc się wzajemnie,
Przekrzykują się, trajkoczą
O czym? Nikt nie wie – gadają.
Słuchacz kręci głową w lewo, w prawo,
Wychwytuje niespójne słowa pojedyncze,
Słowa nic nieznaczące – myśli.
Ta przyjaźń nie jest mową serca.
Rozmowa z sercem, słuchanie z sercem
Dziś to wartości deficytowe,
Materializm pośpiech się liczy.
Serce – kto o nim dziś pamięta,
Kiedy jest tyle spraw „ważnych”:
Sukienka, buty, kosmetyczka, szef, w pracy,
A serce w skrytości niech się śmieje, smuci 
i płacze.

wyraża się słowem, daje pole do popisu gadul-
stwu, w necie piszemy i oczekujemy odpowiedzi, 
bez używania strun głosowych. Czy grozi nam 
zanik mowy? Może rozmowa na cztery ręce jest 
łatwiejsza, ponieważ możemy gadać, tzn. pisać 
to, co myślimy, przecież rozmówca nas nie widzi, 
nie zna. Przykład: na MM-ce pani, pan są ano-
nimowi, używają tylko nicka; jeśli popisują się 
głupotą lub nas obrażają to i tak nie wiemy kto 
to uczynił. Czy to jest lepsza forma gadania? Na 
pewno utrudnia poznanie drugiego człowieka. 

Piszemy co najmniej z pół godziny, ten sam 
tekst wypowiadalibyśmy minutę może dwie, 
a czas leci i ucieka nam. Czy ulec tym mechani-
zmom, czy jednak nadal gadać, pytać i słuchać, 
i słyszeć? Najbardziej słychać gadulstwo w au-
tobusie. Gadają, gadają, zazwyczaj o niczym 
ciekawym, ot po prostu, aby gadać. Powtarzają 
w koło te same tematy po kilka razy, gadają 
z wielkim zacięciem o rzeczach tak nieistotnych 
(choć im wydają się istotne); większość słucha-
jących już po kilku minutach zapomni, o czym 
było „gadane”. Dobrym przykładem jest gadanie 
polityków. Na pewno pamiętacie tego polityka, 
który was wkurzył niedorzecznym gadaniem. 
Czy pamiętacie o czym jeden z drugim gadał?
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Zbigniew Rajche

Doris Lessing o kotach
„Nikt dotąd tak prawdziwie i rzetelnie nie 
przedstawił wzajemnego przenikania się nieza-
leżnej natury kociej i ludzkiej ani nie udowodnił 
z tak zadziwiającą intuicją znaczącej roli kota 
w życiu człowieka”. Tyle z krótkiej notki na 
tylnej okładce książki wybitnej noblistki.

Przeczytałem 
tę książkę dwu-
krotnie. Pierwszy 
raz tak zwanym 
jednym tchem, dru-
gi – delektując się 
smakiem wzrusza-
jącego języka autor-
ki. Bo stosunek Do-
ris Lessing do kotów 
i nie tylko do nich, bo 
mieszkając w Afryce 
miała do czynienia 
z różnymi zwierzę-
tami, nawet bardzo 
groźnymi i na pewno 
mniej sympatycznymi 
od kociego rodu różnej 
wielkości, jest mi bar-
dzo bliski. Doris po prostu nie uważa zwierząt 
za istoty niższe albo w jakiś sposób gorsze od 
ludzi, mniej doskonałe, ale za istoty mądre i in-
teligentne „inaczej”. Uważa, że człowiek, mimo 
różnic między dwoma światami – ludzkim 
i zwierzęcym, może nawiązać z nimi kontakt 
oraz – co najdziwniejsze – uważa, że i zwierzęta 
starają się rozumieć ludzi, przekazują im swoje 
racje, pragnienia, a może i … przemyślenia.

Koty Doris nie były w jej domu zabawkami, 
jakimiś dodatkami, upiększającymi ściany 
salonów, ale zawsze były domownikami, człon-
kami rodziny. Miały swoje życie, swoje kłopoty 
i radości ale te kocie doznania jakby zazębiały 

się z doznaniami ludzkimi. Doris nigdy nie 
usiłowała narzucać im swojej woli. Zawsze sta-
rała się aby one po prostu rozumiały jej język. 
Szanowała ich przyzwyczajenia , potrzeby i 
nawyki, choćby bardzo różniły się od ludzkich. 
Jej kolejni współlokatorzy: rozpustna Szara, 
tajemnicza Czarna, twardziel Rufus, a nade 
wszystko wieloletni przyjaciel El Magnifi co, 
stanowili po prostu dobrze zgraną rodzinę.

Piękne są słowa kończące te niesamowitą 
książkę: Kiedy siadam z nim (to o El Magnifi -

co – uwaga moja) muszę jednocześnie 
zwolnic tempo, usunąć z myśli wszyst-
kie zmartwienia i pilne obowiązki. 
Jeśli mi się to uda to i on będzie 
w odpowiednim nastroju (nie będzie 
go dręczył ból ani niepokój) wówczas 
delikatnie da mi znać, że wie, jak 
bardzo staram się do niego dotrzeć, 
dosięgnąć samej istoty jego kocio-
ści, znaleźć to, co w nim najlepsze. 
Razem – człowiek i kot – próbujemy 
pokonać to, co nas dzieli.

z różnymi zwierzę-
tami, nawet bardzo 
groźnymi i na pewno 
mniej sympatycznymi 
od kociego rodu różnej 
wielkości, jest mi bar-

co – uwaga moja)
zwolnic tempo, usunąć z myśli wszyst-
kie zmartwienia i pilne obowiązki. 
Jeśli mi się to uda to i on będzie 
w odpowiednim nastroju (nie będzie 
go dręczył ból ani niepokój) wówczas 
delikatnie da mi znać, że wie, jak 
bardzo staram się do niego dotrzeć, 
dosięgnąć samej istoty jego kocio-
ści, znaleźć to, co w nim najlepsze. 
Razem – człowiek i kot – próbujemy 
pokonać to, co nas dzieli.

Elżbieta Stalec

Lekarstwo dla emeryta

Pełna majestatu Psotka
To moja ulubiona kotka
Ma czarne i białe łatki
Często siada na łopatki
Krzyż i nerki oblecze
I wszystkie bóle uleczy

SKAN oKłADKI

fot. ELżBIEtA StALEC
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Protokół nr 1
Z zebrania członków założycieli Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Zielonej Górze z 9 czerwca 1992 roku. 

Obrady otworzyła i prowadziła jako przewodnicząca zebrania mgr Zofi a Banaszak. Przedsta-
wiła zebranym następujący porządek obrad:

1. Przedstawienie i omówienie dotychczasowych prac nad tworzeniem i przygotowaniem 
do rejestracji Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze.

2. Wybór Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Zielonej Górze.

3. Zapoznanie zebranych z projektami:
a) Statutu UTW oraz jego uchwalenie
b) Wniosku o rejestrację oraz związanych z nim pozostałych dokumentów.

4. Wolne wnioski.
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez członków Stowarzyszenia Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Zielonej Górze. Realizując pkt. 1 porządku, przewodnicząca zebrania mgr 
Zofi a Banaszak zapoznała zebranych z dotychczasowymi staraniami, zmierzającymi do założenia 
Stowarzyszenia UTW. Złożyła informację o przebiegu konferencji naukowej Sekcji Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku przy Polskim Towarzystwie Gerontologicznym, która odbyła się w Warszawie 
w dniach 22-23 maja 1992 roku.

Następnie przewodnicząca udzieliła głosu mgr Aleksandrze Zjawin, która przedstawiła opra-
cowany projekt Statutu Stowarzyszenia UTW, podstawą którego jest statut międzynarodowego 
Zrzeszenia Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Poinformowała również zebranych, 
jakie dokumenty są niezbędne, aby zarejestrować Stowarzyszenie UTW w Sądzie Wojewódzkim 
w Zielonej Górze. Nadmieniła również, że wszystkie wątpliwe sprawy, związane z założeniem 
Stowarzyszenia UTW zostały przedyskutowane na wyżej wymienionej konferencji w Warszawie.

Po dyskusji i pytaniach skierowanych do referującej i przewodniczącej, zebrani uchwalili 
przyjęcie Statutu.

Przewodnicząca zebrania zaproponowała, aby założyciele Stowarzyszenia UTW wybrali Ko-
mitet Założycielski. Zebrani jednogłośnie przyjęli propozycję przewodniczącej i powołali Komitet 
Założycielski w następującym składzie: mgr Zofi a Banaszak, mgr Janina Drzymała, mgr Alek-
sandra Zjawin.

Protokolant: Jadwiga Kwiecińska     Przewodnicząca: Zofi a Banaszak

Kącik wspomnień 
z dziejów ZUTW

2. Wybór Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Zielonej Górze.

3. Zapoznanie zebranych z projektami:
a) Statutu UTW oraz jego uchwalenie
b) Wniosku o rejestrację oraz związanych z nim pozostałych dokumentów.

4. Wolne wnioski.
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez członków Stowarzyszenia Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Zielonej Górze. Realizując pkt. 1 porządku, przewodnicząca zebrania mgr 
Zofi a Banaszak zapoznała zebranych z dotychczasowymi staraniami, zmierzającymi do założenia 
Stowarzyszenia UTW. Złożyła informację o przebiegu konferencji naukowej Sekcji Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku przy Polskim Towarzystwie Gerontologicznym, która odbyła się w Warszawie 
w dniach 22-23 maja 1992 roku.

Następnie przewodnicząca udzieliła głosu mgr Aleksandrze Zjawin, która przedstawiła opra-
cowany projekt Statutu Stowarzyszenia UTW, podstawą którego jest statut międzynarodowego 
Zrzeszenia Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Poinformowała również zebranych, 
jakie dokumenty są niezbędne, aby zarejestrować Stowarzyszenie UTW w Sądzie Wojewódzkim 
w Zielonej Górze. Nadmieniła również, że wszystkie wątpliwe sprawy, związane z założeniem 
Stowarzyszenia UTW zostały przedyskutowane na wyżej wymienionej konferencji w Warszawie.

Po dyskusji i pytaniach skierowanych do referującej i przewodniczącej, zebrani uchwalili 
przyjęcie Statutu.

Przewodnicząca zebrania zaproponowała, aby założyciele Stowarzyszenia UTW wybrali Ko-
mitet Założycielski. Zebrani jednogłośnie przyjęli propozycję przewodniczącej i powołali Komitet 
Założycielski w następującym składzie: mgr Zofi a Banaszak, mgr Janina Drzymała, mgr Alek-

wiła zebranym następujący porządek obrad:
1. Przedstawienie i omówienie dotychczasowych prac nad tworzeniem i przygotowaniem 

do rejestracji Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze.
Wybór Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

b) Wniosku o rejestrację oraz związanych z nim pozostałych dokumentów.

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez członków Stowarzyszenia Uniwersytetu 
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Piotr Warcholak

Marokańskie refl eksje
Po co ta podróż?
W naszej ciekawości świata postanowiliśmy 
w 2011 wyjechać do Maroka, poza europejski 
krąg kulturowy. Wybraliśmy formę uciążliwą, 
bo wyprawę autokarową, ale naszym zdaniem 
ciekawą. Przez okno autokaru mieliśmy po-
wtórkę obserwowanych już wcześniej widoków 
Europy zachodniej i południowej. Trasa wypra-
wy wiodła bowiem przez Niemcy, Francję, Hi-
szpanię do Gibraltaru, a potem przez Cieśninę 
Gibraltarską do Ceuty.
O Maroku – co to za kraj?
Maroko jest krajem porównywalnym z Polską, 
położonym w północno-zachodniej Afryce. 

Liczy 32 mln mieszkańców, z czego około 74% 
stanowią Berberowie, 25% Arabowie, a 1% po-
zostali. Średnia długość życia mieszkańców to 
72 lata. Religią dominującą jest islam – ponad 
98%. Chrześcijanie stanowią 1,1% a wyznawcy 
judaizmu – 0,2%. Największym miastem jest 
Casablanka (3 mln mieszkańców), a Marakesz, 

Agadir, Tanger i Rabat mają po około 700 tys. 
mieszkańców. Maroko jest monarchią konsty-
tucyjną, zrzeszoną z UE. Aktualnym władcą 
jest Muhammad VI z dynastii berberyjskiej. 
Za oknem nieznane góry
Mnie, jako byłego górala interesowały góry 
Atlas, Średni i Wysoki. Atlas Średni porówny-
walny jest z polskimi górami, a Atlas Wysoki 
z Alpami. Oceniałem je, teraz już czysto teore-
tycznie, czy dałoby się je przejść z plecakiem. 
Wynik był pozytywny. Długie, w miarę łagodne 
zbocza i granie nie budziły lęku, przypominały 
nasze Beskidy, Gorce lub Bieszczady, tyle że 
pozbawione roślinności. Większą trudność spra-
wiałyby raczej nieznane warunki klimatyczne 
i kulturowe.

Pierwszym zarejestrowanym wrażeniem, już 
na przejściu granicznym do orientu, w Ceucie, 
były dziwaczne dla nas stroje ludzi za oknem, 
a raczej ich nakrycia głowy, przypominające 

abażury lamp elektrycznych. „Abażury” chodzi-
ły pojedynczo i grupami. Potem spotykaliśmy 
je na ulicach dużych miast, dzwoniących dzwo-
neczkami i sprzedających wodę i swoją cudacz-
ną prezencję. Zdjęcie z „abażurem” kosztowało 
min. 1 dirhama (ok 40gr). Odmowa zapłaty nie 
wchodziła w rachubę.
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Dominującym kolorem Maroka jest sepia. 
Ma ją gliniasty grunt łagodnych, pustynnych 
stoków Atlasu Średniego uprawianych rolniczo 
i piarżyste lub strome, skaliste zbocza Atlasu 
Wysokiego. Byliśmy tam w październiku, czyli 
jesienią, po okresie wegetacyjnym, więc nie 
mogliśmy oczekiwać zielonego otoczenia.

Bociani raj
Skoro pojawiały się stadka owiec i kóz, to 
musiała tam być dla nich wcześniej pasza, 
przynajmniej wiosną i latem. Nam ukazywały 
się jedynie nędzne kępki zeschłej trawy, którą 
raczej z nudów skubały owce i gdzieniegdzie 
osiołki, lub ich udoskonalone genetyczne krzy-
żówki – muły. Muł jest potomkiem klaczy i osła 
i dlatego zachował zwinność osła i siłę konia. 
Swoją drogą taki osiołek musi dysponować nie 
lada argumentem, żeby skłonić dumną smukło-
nogą klaczkę do macierzyństwa.

Najcięższe życie w Maroku mają psy. Nie 
widziałem żadnego spacerującego ze swoim 
panem. Te nieliczne, które widziałem, ciężko 
pracowały, pilnując WC na pustynnych par-
kingach, przywiązane na krótkim łańcuchu. 
Lepiej miały psy pilnujące owiec. Koty mają 
zdecydowanie najlepiej – są hołubione, noszone 
na rękach i to od czasów Mahometa. 

Wskaźnikiem obfi tości drobnej fauny była 
mnogość gniazd bocianich. Na jednym z przy-
drożnych hoteli było ich aż 25 – to jest więcej 
niż w naszym lubuskim Kłopocie, który został 
dumnie nazwany bocianią wioską. W Maroku 

bociany są wszędzie. Nad miastami szybują tak 
często, jak sroki nad Zieloną Górą.
W poszukiwaniu wody
Na długich, pochyłych stokach, trwały zbiory 
cebuli, którą podsuszano w pryzmach na gli-
niastych polach. Aby mogła obfi cie plonować, 
musiała mieć dostęp do wody, prawdopodobnie 
z deszczu. Urządzeń do sztucznych nawodnień 
jest niewiele, choć gdzieniegdzie występują i to 
bardzo przemyślane, przypominające akweduk-
ty. Są to półokrągłe, metalowe rynny osadzone 
z niewielkim spadkiem na stalowych podpo-
rach. Klasycznych deszczowni europejskich 
o tej porze roku już nie zauważyłem. Może pra-
cowały wcześniej. Moje zainteresowania zawo-
dowe nakazywały mi wyszukiwanie urządzeń 
wodnych. Skoro żyją tam ludzie, to wodę mieć 
muszą. I mają! Przez pustynne tereny płyną 
rzeki, które – poprzegradzane – tworzą duże 
zaporowe zbiorniki wodne. Ponadto Marokań-
czycy wykorzystują też stare arabskie patenty, 
magazynując wodę w zbiornikach podziemnych.
Drogi i bezdroża 
Królestwo Maroka ma główne drogi porówny-
walne z naszymi drogami szybkiego ruchu. Nie 
wszystkie drogi mają standardy autostrady. 
Jak na arabski, zasobny w ropę kraj przysta-
ło, wzdłuż głównych dróg pobudowano liczne 
stacje benzynowe z wyposażeniem nieustępu-
jącym podobnym europejskim obiektom. Do 
osad Berberów, oddalonych od dróg głównych, 
wiodą nadal drogi gruntowe lub bezdroża, 
które upodobał sobie nasz Adaś Małysz do 
treningów przed rajdem Dakar. Podstawowym 
środkiem transportu miejscowej ludności są 
osiołki i muły. Wielbłądy są raczej luksusem, 
tak jak najnowsze marki samochodów. Na dro-
gach dominują stare, kilkuletnie, sprawdzone 
w eksploatacji Mercedesy, które zdominowały 
marokańską motoryzację. Nowe modele aut nie 
są jeszcze modne.
Kolory Maroka
Stare berberyjskie twierdze, zwane kazbami 
dominują w krajobrazie miejskim. Mają kolor 
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pręgę na skorupie. Gotowane są w ziołowym 
rosole i podawane w porcelitowych misecz-
kach. Wybiera się je ze skorupek drewnianą 
wykałaczką i popija aromatycznym rosołkiem. 
Jedliśmy je dopiero w Casablance, u ulicznego 
sprzedawcy na nadmorskim bulwarze. Były 
bardzo smaczne. Przekonały nas do nich dwie 
młode dziewczyny, które twierdziły, że jedzą 
je codziennie, bo dobrze wpływają na okolice 
żołądka. Tam się gładziły dłonią.

Sąsiadująca z bulwarem plaża (wybrzeże 
Atlantyku) jest oddzielnym zjawiskiem kul-
turowo –rekreacyjno – sportowym. Pokryta 
szaro-czarnym piaskiem, gładzonym przez fale 
oceanu, jest potężnym, treningowym boiskiem 
piłkarskim o szerokości 100-200m i długości 
kilku kilometrów. Nasze „orliki” to miniaturki. 
W piłkę nożną gra tam równocześnie niezli-
czona ilość zespołów. Bramkami są wystające 
z piasku bazaltowe kamienie, lub plastikowe 
butelki, wypełnione piaskiem i wodą. Zawod-
nicy w różnym wieku i o różnym wzroście 
występują w koszulkach znanych europejskich 
klubów. Najwięcej było Messich w pasiastych 
koszulkach Barcelony. W składach drużyn 
piłkarskich trafiają się też zawodniczki. 
Dziewczyny, odziane w szare stroje – leginsy 
i koszulki bez barw klubowych, z piłką radziły 
sobie nieźle. 

Na końcu plaży, wśród liczniejszych bazalto-
wych skałek, urządzone są liczne herbaciarnie, 
oddzielone od siebie plastikowymi, okrągłymi 

pustyni, gdyż są wykonane z gliny, wzmacnia-
nej źdźbłami traw. Nowe budynki wykonywane 
w technologiach zbliżonych do europejskich, 
również są tynkowane pustynną gliną. Całe 
miasta kolorystycznie zlewają się z pustynią. 
Niektóre kazby, budowane 1000 lat temu, są 
nadal zamieszkałe, lub zasiedlane na nowo, pod 
turystów. W części ulokowano studia fi lmowe, 
w których kręcone są fi lmy o tematyce antyczno-
-historycznej. Byliśmy w kazbie, gdzie kręcono 
część scen do fi lmów: „Gladiator” i „Ostatnie ku-
szenie Chrystusa”. Widzieliśmy studia fi lmowe, 
gdzie kręcono fi lmy: „Aleksander”, „Kleopatra”, 
„Laurence z Arabii” oraz „Klejnoty Nilu”.

W starych centrach miast dominują suki – 
orientalne bazary, na których można kupić 
niemal wszystko. Kupcy marokańscy bezbłęd-
nie wychwytują narodowości potencjalnych 
nabywców i zwracają się do nich w ich języku. 
Uczestnicy naszej wyprawy zachęcani byli do 
kupna powiedzonkami typu: „Dobra. Zupa z bo-
bra” lub „Mucha rucha karalucha” wypowiada-
nych czystą polszczyzną. Przy zakupach obo-
wiązkowo należy się targować, ale do pewnych 
granic. Granice wyznaczają sprzedający, a po 
ich przekroczeniu stają się bardzo nieprzyjemni. 
Aby uniknąć kłopotów nie należy fotografować 
kobiet. Mężczyźni i dzieci za zrobienie zdjęć żą-
dają zapłaty i lepiej ją uiścić, aby się nie narazić 
na niepotrzebne przykrości. 
Dla ciała
Na słynnym Placu Zniszczenia w Mara-
keszu życie zaczyna się dopiero wieczorem. 
Przy dźwiękach orientalnej muzyki i popisach 
akrobatów i artystów teatrów ulicznych moż-
na tam zjeść wszystko, co oferuje orient. Do 
najbardziej atrakcyjnych ofert kulinarnych, 
jakie widziałem, należały gotowane baranie 
głowy, z rogami. Nie wiedziałem jak się je 
rogi, więc nie ryzykowałem. Zadowoliłem się 
szaszłykiem z baraniny. Żona wybrała drobio-
we, więc mieliśmy dwa dania. Jedną z atrakcji 
dla podniebienia były ślimaki marokańskie, 
mniejsze od naszych winniczków. Mają białą 
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taboretami. Biwakują tam całe rodziny, racząc 
się harirą – gęstą zupą, głównie z soczewicy, 
pieczonymi na miejscu plackami i obowiązko-
wo – herbatą miętową, pitą z wąskich szklanek. 
Herbata miętowa, nazywana żartobliwie Ber-
ber-Whisky, pita jest obowiązkowo przy każ-
dym spotkaniu i ma dwie odmiany smakowe: 
mniej i bardzo słodka. Nalewa się ją z imbryka 
do szklanki z pewnej wysokości, aby się pieniła 
w szklance. Im większa wysokość nalewania, 
tym większy szacunek dla gościa – konsumenta. 
Oczywiście wstąpiliśmy do tego egzotycznego 
baru na herbatę, ale chyba złamaliśmy miej-
scowe zasady savoir – vivre’u, gdyż to ja nale-
wałem herbatę mojej żonie. Oznak obrzydzenia 
na twarzach siedzącej obok miejscowej rodziny 
nie dało się zauważyć, ale chyba tylko przez ich 
grzeczność. Ze względu na obce naszym orga-
nizmom bakterie nie odważyliśmy się zamówić 
innych smakołyków i może straciliśmy możli-
wość zapoznania się z prawdziwymi smakami 
Maroka. Nasz SANEPID nie zaakceptowałby 
miejscowych warunków sanitarnych, podobnych 
do niedawnych w Polsce, kiedy to barmanki na 
wiejskich festynach, czy nawet w barach, myły 
kufl e po piwie w jednym wiadrze z wodą. Tam 
mycie naczyń wyglądało podobnie. Nie mogłem 
tego udokumentować, gdyż tam kobiet się nie 
fotografuje bez konsekwencji.

Podstawową atrakcją kulinarną Maroka 
jest tadżin i tego dania nie odmówiliśmy sobie 
w oryginale. Zjedliśmy go w przydrożnej jad-
łodajni, w przerwie na tankowanie autokaru. 
Była to jagnięcina duszona na wolnym ogniu, 
w warzywach i ziołach, w glinianym naczyniu 
o tej samej nazwie. Podobne dania, jedzone 
w hotelowej i potem w eleganckiej, turystycznej 
restauracji niczym nie przypominały oryginal-
nej, „przydrożnej ” potrawy, pomijając fakt, że 
były kilkakrotnie droższe.
Dla ducha
Na końcu plaży w Casablance, na skalistej wy-
spie, mieści się mała wioska, do której w czasie 
przypływów oceanu można się dostać pontonem 

po 5 euro od osoby, lub po pachy w wodzie. My 
mieliśmy szczęście, bo trafi liśmy na odpływ 
i jako jedyni z wycieczki byliśmy na wyspie 
piechotą, „suchą stopą”. Na wyspie mieszka 
praktykująca czarownica, o czym dowiedzia-
łem się później z książki „Dom Kalifa, rok 
w Casablance”, autorstwa angielskiego pisarza, 
podróżnika i fi lmowca, pochodzenia afgańskie-
go Thair Shaha. Wybierającym się do Maroka 
polecam lekturę tej książki. Gdybym ją przeczy-
tał przed wyjazdem, inaczej patrzyłbym na ten 
kraj i jego ludzi, a moja relacja z pobytu byłaby 
ciekawsza. Marokańczycy są bardzo religijni 
i przesądni. Czarownica wyspy i jej branżowi 
koledzy mają podobno dużo zleceń. Potwierdził 
to nasz arabski pilot.
Rzemiosło artystyczne
Maroko to kraj rzemieślników – artystów. Ich 
ceramiczne mozaiki i sztukaterie nie mają 
równych w świecie. Tej sztuki uczą się latami 
u swoich mistrzów i gdy osiągną samodzielność 
zawodową, są już uznanymi artystami. Zwie-
dzaliśmy kilka pracowni rzemiosła artystycz-
nego i byliśmy zachwyceni umiejętnościami 
pracujących tam rzemieślników, którzy z ma-
łych odłamków ceramicznych płytek tworzą 
z pamięci wymyślne mozaiki, nie patrząc na 
pierwotny szkic. Na brak zleceń nie narzekają. 
Liczący się dom musi mieć ceramiczne mozaiki, 
stiukowe sztukaterie i cedrowe sufi ty i drzwi. 
Puszcza cedrowa jest ścisłym rezerwatem 
przyrody i za wyrąb tych drzew grożą srogie 
kary, ale jakimś cudem materiał ten jest do 
nabycia. Przypomina to nieco nasze krajowe 
uwarunkowania.
Zabronione i dozwolone
Religia i prawo pozwala Marokańczykowi na 4 
legalne żony, jeśli go na to stać fi nansowo. Jest 
też druga strona tego udogodnienia – ma cztery 
teściowe i szereg obostrzeń „drobnym drukiem”, 
które zastępują nasz ZUS i pomoc społeczną 
razem wzięte. Tymi sprawami zajmuje się rodzi-
na. Religia zabrania spożywania alkoholu, ale 
uzależnionych nie brakuje. Bez grzechu można 

, pita jest obowiązkowo przy każ-
dym spotkaniu i ma dwie odmiany smakowe: 
mniej i bardzo słodka. Nalewa się ją z imbryka 
do szklanki z pewnej wysokości, aby się pieniła 
w szklance. Im większa wysokość nalewania, 

go Thair Shaha. Wybierającym się do Maroka 
polecam lekturę tej książki. Gdybym ją przeczy-
tał przed wyjazdem, inaczej patrzyłbym na ten 
kraj i jego ludzi, a moja relacja z pobytu byłaby 
ciekawsza. Marokańczycy są bardzo religijni 
i przesądni. Czarownica wyspy i jej branżowi 
koledzy mają podobno dużo zleceń. Potwierdził 
to nasz arabski pilot.

Podstawową atrakcją kulinarną Maroka 
jest tadżin i tego dania nie odmówiliśmy sobie 
w oryginale. Zjedliśmy go w przydrożnej jad-
łodajni, w przerwie na tankowanie autokaru. 
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dowożone są na grzbietach mułów, wąskimi, 
krętymi uliczkami, podobnymi do tych, jakie są 
w centrum starej Jerozolimy. W drodze powrot-
nej muły wynoszą gotowe wyroby, do sprzedaży 
na miejskich targowiskach i na całym świecie. 
Można tam kupić „babusze”, czyli skórzane 
kapcie z ostrymi noskami, które uzupełniają 
kompletny strój Beduina. 

Na skrzyżowaniach i załomach uliczek 
rozstawieni są dyżurni obserwatorzy, którzy 
sprawnie kierują ruchem na zatłoczonych, 
wąskich uliczkach. Muły mają pierwszeństwo. 
Kierujący ruchem pełnią również rolę kamer 
przemysłowych i tajnych agentów policji. Dzięki 
nim odnalazły się panie, które gnane odwiecz-
nym szałem zakupów zatrzymały się w którymś 
z licznych sklepików i straciły kontakt z grupą. 
Nasz arabski pilot na zgłoszenie o zaginięciu 
pań zareagował z fi lozofi cznym spokojem, że 
to żaden problem i że niebawem się znajdą. Jak 
powiedział, tak się stało, i dobrze ukrywana 
radość mężów tych pań była przedwczesna, ale 
panie te więcej się już nie gubiły.

Inaczej było prawdopodobnie z inną panią 
z niemieckiej wycieczki. Być może jest to nie-
prawdziwa historia wymyślona przez naszego 
pilota dla uatrakcyjnienia nam pobytu. Niemie-
cka grupa podróżowała równolegle z nami. No-
cowaliśmy w tych samych hotelach i mieliśmy 
podobny program, w tym wyjazd na Saharę. My 
na nocleg wróciliśmy do hotelu, a Niemcy mieli 
nocować w obozie Berberów na pustyni. Rano 

zapalić trawkę, ale handel nią jest zabroniony, 
choć oferty kupna kierowane były również do 
nas. Nie wykluczaliśmy policyjnej prowokacji.

W czasie naszego pobytu w Casablance 
piłkarze Maroka pokonali drużynę Senegalu 
w eliminacjach do Pucharu Afryki. Świętowa-
ło do świtu całe trzymilionowe miasto, często 
w dozwolonych jeszcze oparach marihuany. Fetę 
oglądaliśmy z hotelowego balkonu. Ci, co zeszli 
na ulicę, twierdzili, że można się było bezpłatnie 
nawdychać.
Mediny i suki
Staromiejskie zabudowy historycznych miast 
zwane medinami zawierają jądra orientu: są 
to targowiska, zwane sukami. Legalnie zapachu 
starego miasta mogliśmy się nawdychać w cen-
trum Fezu, gdzie zwiedzaliśmy starą garbarnię. 
Garbują tam skóry baranie, kozie i wielbłądzie 
tradycyjną, niezmienną od tysiąca lat metodą – 
w oparciu o gołębie odchody. Skóry moczone 
są w betonowych basenach, w rozcieńczonym 
gołębim guanie i poddawane dalszej obróbce 
w kolejnych basenach, aż do ich farbowania 
w naturalnych roślinnych barwnikach. Cały 
„ekologiczny” cykl produkcyjny wykonywany 
jest ręcznie, jak przed wiekami. Między base-
nami skóry przenoszone są na gołych plecach 
robotników. Początkowo do prac tych zmuszani 
byli więźniowie wzięci w jasyr w czasie wypraw 
krzyżowych i inni „złoczyńcy”. 

Nie wiem, kto tam dzisiaj i na jakich zasa-
dach pracuje, ale smród jest potworny. Każdy 
ze zwiedzających otrzymuje garść mięty, którą 
trzeba trzymać przy nosie, aby nie zanieczyścić 
i tak już niebezpiecznych, bo bardzo stromych 
schodów. Obok garbarni położona jest manu-
faktura, w której ze świeżo wygarbowanych 
i zabarwionych skór wytrawni rzemieślnicy 
produkują przeróżną galanterię skórzaną, 
którą można nabyć w miejscowych sklepikach 
w promocyjnej cenie, negocjowanej ze sprzedaw-
cami. Smród tam jest dużo mniejszy, ale sprze-
dawcy są bardzo nerwowi i negocjować należy 
bardzo ostrożnie. Surowe skóry do garbarni 
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nasz pilot zakomunikował, że na pustyni zagi-
nęła jedna z pań z niemieckiej grupy. Po kilku 
dniach przekazał nam radosną wiadomość, że 
owa dama z zaprzyjaźnionego kraju unijnego 
odnalazła się po trzech dniach w namiocie 
poganiacza wielbłądów i wszystko zakończyło 
się szczęśliwie. Mąż tej damy prawdopodobnie 
wyegzekwował od berberyjskiego przewodnika 
opłatę za nieuzgodnione użytkowanie, wszak 
w tym kraju wszystko ma swoją cenę. Wysokość 
odszkodowania pozostała tajemnicą handlową.
Woda na pustyni
My z kolei na Saharze zaliczyliśmy inną uni-
kalną atrakcję. W dniu 5 października 2011 r. 
w godzinach popołudniowych, w miejscu na-
szego pobytu, po raz pierwszy od 20 lat padał 
deszcz i do tego nawalny. Po godzinie deszczu 
podnóża wydm zamieniły się w rozlewiska, 
a obniżenia terenowe w rwące potoki. Obo-
zowisko Berberów, gdzie rzekomo zaginęła 
niemiecka dama zamieniło się w wyspę, a sto-
liki i krzesła ich pustynnej herbaciarni tonęły 
w wodzie. W drodze powrotnej nasze terenowe 
samochody musiały forsować płynące rzeki 
o szerokości kilkudziesięciu metrów. Deszczem 
zwilżona była tylko wierzchnia, 10-centymetro-
wa warstwa drobnego piasku. Pod powierzchnią 
terenu piasek był suchy i sypki, co ze znaw-
stwem demonstrowali berberyjscy przewodnicy, 
oczywiście odpłatnie, w dirhamach lub w euro. 
Zdarzenie to obala mit, że nie ma wody na 
pustyni. Jest jej tylko mniej i nie zawsze. Ludy 
pustyni nauczyły się sobie z tym radzić, lepiej 
niż mieszkańcy sytej Europy. Ogólnie mówiąc, 
woda w Maroku jest zewnętrzną oznaką za-
możności. Każdy liczący się hotel ma basen 
z fontanną, lub podobne urządzenie z bieżącą  
wodą. 
Fogary i oazy
Poza zaporowymi zbiornikami naziemnymi, 
takimi jak w Europie, w Maroku funkcjonują 
fogary. Jest to podziemny system zbiorników 
i kanałów, w których jest gromadzona woda 

w okresach, gdy występuje jej dostatek. Na-
stępnie jest ona przesyłana na tereny, gdzie 
jej brakuje. Fogary, jako zbiorniki podziemne 
mają tę zaletę, że straty wody na parowanie są 
nieistotne, a woda chroniona jest przed zanie-
czyszczeniami z powietrza. Wadą tych urządzeń 
jest problem z ich utrzymaniem. Kanały są 
wydrążone w gruncie gliniastym i ich ściany 
nie są niczym ubezpieczone przed zawaleniem, 
powodowanym tąpnięciami gruntu. 

Dotychczas fogary znałem jedynie z literatu-
ry. Wspominał o nich Prof. K. Dębski w swoich 
skryptach. Nie miałem pojęcia, jak naprawdę 
wyglądają. Budowali je Arabowie 1000 lat temu 
i niektóre funkcjonują do dzisiaj. Konserwo-
wane są starą, arabską metodą, czyli ręcznie, 
poprzez usuwanie namułów z dna kubełkami 
na kołowrotach. Nadal nie mam pojęcia jak 
zostały zbudowane i ilu ludzi oddało życie przy 
ich budowie. 

Fogar, który miałem okazję obejrzeć, ma dłu-
gość około 40 km i przesyła wodę z Gór Atlas, 
gdzie ma zagłębienie pod powierzchnią terenu 
wynoszące około 40 m. W miejscu, w którym go 
oglądałem, jest zagłębiony na 15 m pod terenem 
i ma średnicę 2-3 m. Wyklinowuje się on na 
powierzchnię terenu w oazie, kilka kilometrów 
dalej, dając początek niewielkiej rzece, której 
wodami nawadniane są tereny użytkowane 
rolniczo. Woda po polach doliny rzeki rozprowa-
dzana jest systemem płytkich, nieumocnionych 
rowów ziemnych. Rozrząd wody do poszczegól-
nych rowów odbywa się poprzez przestawianie 
kawałka pnia palmy daktylowej. Woda z fogara 
używana jest do picia i potrzeb gospodarskich 
przez mieszkańców osad rozmieszczonych 
wzdłuż jego trasy. Ludzie ci zajmują się utrzy-
maniem fogara w sprawności. Jego trasa wy-
gląda jak rząd dużych kretowisk, gdyż namuły 
wydobywane na powierzchnię wysypywane są 
wokół otworu, przez który transportowane są na 
powierzchnię. Ściany otworu wzmocnione są liś-
ciami palowymi. W pobliżu starej, portugalskiej 
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twierdzy morskiej Mazgan w miasteczku 
El-Jadida przyportowy, podziemny magazyn 
pszenicy, zbudowany przez Portugalczyków, 
Arabowie zamienili w XVII wieku na podziem-
ną cysternę wód opadowych i tak jest eksploa-
towany do dzisiaj. 
Sądy wodne i wodne atrakcje
W drodze powrotnej, już w Hiszpanii, zetknęli-
śmy się z jeszcze jednym dowodem genialności 
poarabskiej myśli hydrotechnicznej, tym ra-
zem organizacyjno-prawnej. Okolice Sewilli to 
region, gdzie uprawiane są m.in. pomarańcze 
(najwięcej w UE)..Plantacje potrzebują pre-
cyzyjnego, niezawodnego systemu dozowania 
wody. Jeżeli ten system zawodzi, część plan-
tatorów ponosi duże straty. Jeżeli dochodzi 
do konfl iktu, rozstrzyga go 7-9 osobowy skład 
sędziowski. Sędziów wybierają plantatorzy, 
z grona praktyków, bez udziału zawodowego 
prawnika. Rozstrzygnięcia tego sądu są osta-
teczne, a ogłaszane są jedynie ustnie. Nie było 
podobno jeszcze przypadku kwestionowania 
takiego wyroku. Tradycja tych sądów sięga 
czasów arabskiego panowania na Półwyspie 
Iberyjskim. Sądy wodne odbywają się w portalu 
bazyliki w Sewilli.
Niebieskie miasto
Ciekawym miejscem jest Chefchaouen, zwa-
ne biało-niebieskim miastem. Przy okazji jest 
to marokańska stolica haszyszu. Jest tam też 
plac, gdzie odbywały się aukcje homoseksu-
alistów. Miasto położone jest na pustyni, ale 
kolorystycznie od niej odbiega. Prawdopodobnie 
założyli je Maurowie i Żydzi, wygonieni z Hi-
szpanii w XIII wieku przez królów katolickich 
po zdobyciu Granady. Moją uwagę zwróciły 
liczne zakłady fryzjerskie, w których siedzieli 
mężczyźni z twarzami pokrytymi pianką do 
golenia. Obok nich krzątali się inni panowie 
z brzytwami w ręku, gotowi do akcji. Podobne 
sceny widziałem u nas w latach 50. 

Na kamiennym murze przy meczecie sie-
działo trzech starszych, dostojnych panów 

zajętych chyba wielce fi lozofi czną rozmową, bo 
ruch uliczny nie rozpraszał skupienia na ich 
obliczach. Wyglądali na mędrców rozstrzygają-
cych zagadnienia nie z tego świata. Nie wiem, 
czy haszysz miał w tym swój udział. Miasto 
w porównaniu z innymi o kolorze pustyni, było 
bajecznie kolorowe: dominowały biel, zieleń i ko-
lor niebieski. Podobno, przed wiekami, miasto 
to było niedostępne dla chrześcijan, być może 
było to odreagowanie wygnania Arabów z Eu-
ropy. Każdy chrześcijanin, złapany na jego te-
rytorium, tracił głowę lub, w najłagodniejszym 
przypadku, oprzyrządowanie rozrodcze. W ten 
sposób zapewniano miastu czystość religijną 
i rasową. Żydzi, jako współpokrzywdzeni przez 
chrześcijan, byli i są tolerowani w tym mieście.

Oglądając monumentalne budowle islamu, 
te niedokończone i te istniejące, stare i nowe, 
nie sposób uciec od myśli, że wciąż trwa wyścig 
religii, która z nich wybuduje swoje świątynie 
najbliżej Boga. Wieża Babel też miała być taką 
właśnie budowlą. Meczet Hasana II, niedawno 
zmarłego króla Maroka, sięga najwyżej na świe-
cie, bo jego minaret ma 211 m wysokości. Był 
ufundowany przez króla, przy wsparciu całego 
społeczeństwa w formie „dobrowolnych” datków.
No i po co to wszystko? 
Jak to się mówi, podróże kształcą i poszerzają ho-
ryzonty. Po naszej wyprawie już wiemy, że świat 
nie kończy się na Europie i jej dokonaniach.
fotoGRAfIE Do ARtyKułu PIotR WARCHoLAK
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Zbigniew Rajche

tajemniczy obraz
Jedną z nielicznych pamiątek, jakie odziedziczy-
łem po mojej Mamie, jest obraz. Mała akwarela 
w jasnej ramie przedstawiająca typowy lan-
dszaft lub jak kto woli – pejzaż. Nie jest to jed-
nak taki typowy kicz odpustowego pacykarza. 
Landszaft jest naprawdę ładny. Przedstawia 
rozległą zatokę lub bardzo szeroką rzekę, odbi-
ja się w niej niebieskie niebo pokryte białymi 
i szarymi obłokami, wśród których przeziera 
zachodzące słońce. Po wodzie płynie duża bar-
ka lub raczej dżonka z prostokątnym żaglem. 
Barka jest niska, przykryta dachem, w którym 
sterczy mały komin. Aż czuje się tam obecność 
ludzi, którzy zapewne cały żywot spędzają na 
tym stateczku. Pejzaż nie wygląda na europej-
ski. Na pierwszym planie jest skalisty brzeg 
pokryty dużymi głazami; jakby dla równowagi 
po drugiej stronie obrazu rośnie wysokie, smu-
kłe drzewo podobne do topoli, ale chyba nie jest 
topolą. Drugi brzeg zatoki (lub rzeki) ukazuje 
się jako wysokie wzgórze, a może nawet pasmo 
gór. Obraz jest w tonacji niebieskiej. Niebieskie 
jest niebo i tak samo niebieska woda, odbijająca 
błękit. 

Dziwny spokój wionie od tego obrazu. Jest 
melancholijny, a zarazem jakiś spokojny, pe-
łen powietrza i życia. Bardzo przy tym ludzki, 
optymistyczny. Obraz był własnością jakiejś 
niemieckiej rodziny w Polkowicach. Odziedzi-
czyliśmy go wraz z pierwszym mieszkaniem na 
nowej Ziemi, po repatriacji w 1946 roku ze Sta-
nisławowa… Zawsze zadziwiał mnie ten dziwny 
spokój na obrazie. Namalował go uzdolniony 
Niemiec nazwiskiem Karl Althaus w 1944 roku, 
co można przeczytać w prawym dolnym rogu. 
Kim był ten Karl, Niemiec, który w roku 1944, 
a więc u progu klęski swego narodu, kiedy 
cała Europa płonęła i waliła się w huku bomb 

i armat, zdobył się na namalowanie t a k i e 
g o obrazu?! Malował go z natury, czy z samej 
tylko wyobraźni? Skąd w jego duszy, w tamtym 
potwornym czasie, tyle spokoju i melancholii? 
Może był to jego osobisty protest przeciw wyciu 
bomb lub próba oderwania się od strasznej rze-
czywistości, a może przeczuwanej już, jeszcze 
straszniejszej przyszłości, walącej od Wschodu? 
Nigdy się tego nie dowiemy…

Lubię ten obraz, nie tylko dlatego, że jest 
ładny i ma w sobie ten łagodny, spokojny na-
strój. Lubię go też dlatego, że przez wiele lat 
związany był z osobą mojej Mamy i jej kolejnych 
mieszkań. Odkąd pamiętam, a więc od począt-
ku naszego bytowania w Polkowicach, obraz 
ten zawsze wisiał w pokoju Mamy. Moja siostra 
Zosia, urządzając potem własne mieszkanie, nie 
chciała tego obrazu. Teraz wisi w moim pokoju 
i zapewne pozostanie tam aż do mego odejścia…

Lubię patrzeć na ten obraz. Działa na mnie 
dziwnie kojąco. Każe jakby zapomnieć o otacza-
jącym mnie, niezbyt przyjaznym już, świecie. 
Może nieznany Karl przelał w swoje dzieło 
własne pragnienie spokoju w tamtych strasz-
nych, ponurych czasach lat czterdziestych i moc 
ta emanuje po dzień dzisiejszy? Czyżby był aż 
takim czarodziejem?

Obraz ma jeszcze inną dziwną właściwość. 
On się zupełnie nie starzeje! Przez ponad pół 
wieku wisi na oświetlonej ścianie i do dziś wy-
gląda tak samo. A może to wcale nie niezwykła, 
czarodziejska moc obrazu, a po prostu farby 
jakiejś Farbenindustrie były tak idealne?

W każdym razie obraz nieznanego Karla 
zawsze przypomina mi dawno zmarłą Mamę, 
Polkowice i lata mego startu w dorosłe życie.

fot. ZBIGNIEW RAJCHE
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Jadwiga Lidka Engel

Obrazki z przedwojennego 
Lwowa widziane oczyma dziecka

Wprowadzenie
Lwów lata 1936-1939 – to lata, do których mogę 
sięgnąć pamięcią.

Mam kolejno 4, 5, 6 lat. Mieszkam z rodzi-
cami w małej miejscowości, oddalonej o ok. 
40 km od Lwowa. Mój tato codziennie dojeżdża 
do pracy pociągiem, pracuje w lwowskiej dy-
rekcji kolei. We Lwowie, przy ulicy Stryjskiej 
mieszkają moi dziadkowie ze strony mamy: 
babcia Dusia (to od Magdaleny) dziadzio Zdziś 
i ich najmłodsza córka Wanda. Wanda uczy się 
w gimnazjum sióstr Urszulanek. Wzdłuż dru-
giej strony ulicy Stryjskiej ciągnie się rozległy 
piękny park, pełen egzotycznych, nieznanych 
mi drzew i krzewów, położony na pagórkach, 
poprzecinany wąwozami. Dziadków odwiedzam 
często. Zazwyczaj jadę z mamą do Lwowa w so-
botnie popołudnie, tam spotykamy się z tatą 
i zostajemy na niedzielę. Uwielbiam dziadzia 
Zdzisia, Jest wspaniały, kochający, kochany 
i mądry. Swój cały czas poświęca mnie. Lubi 
sprawiać dzieciom niespodzianki, zawsze 
czekam na nie z niecierpliwością. Pobyty we 
Lwowie to perełki chwil szczęśliwych, które 
spisałam w formie migawek-obrazków

Obrazek 1
Jadę z dziadziem tramwajem. Nie wiem dokąd, 
bo to niespodzianka, udajemy się do menażerii, 
bo we Lwowie nie chodziło się do ZOO, tylko 
do menażerii. Przed wejściem dziadzio kupuje 
wielką torbę bananów, będziemy karmić mał-
py. Jestem zachwycona. Już samo karmienie 
małp to coś niesamowitego, a ponadto banany 
to mój ulubiony owoc. Biedne małpy będą mu-
siały podzielić się ze mną tym przysmakiem. 
Pełna wrażeń, opchana bananami wracam na 

Stryjską. Jeszcze przed wejściem do tramwaju 
dziadzio kupuje mi precla. Lwowskie precle 
nie mają sobie równych. Są ogromne, pokryte 
białymi zastygłymi kroplami soli. Po słodkich 
bananach są jak antidotum.

Obrazek 2
W niedzielne przedpołudnie idę z dziadziem 
i mamą na lody do zaprzyjaźnionej cukierni. 
Tato umówił się na towarzyskie spotkanie 
z kolegami z biura. Wracamy tramwajem. Już 
wiem, że powinniśmy wysiąść na przystanku 
u wylotu ulicy Stryjskiej. Ulicą Stryjską tram-
waje nie jeżdżą, jest zbyt stroma i do domu 
trzeba iść kawałek pod górkę. Tym razem nie 
wysiadamy, zapowiada się więc niespodzianka. 
Jesteśmy w wesołym miasteczku. Zaliczam 
koniki, różne obrotowe wagoniki itp. drobiazgi 
dla małych dzieci Ale mnie się marzy diabel-
skie koło, ogromne i wysokie. Niestety dziecku 
musi towarzyszyć osoba dorosła. Mama odma-
wia kategorycznie i jest w ogóle na nie. Ale 
dziadzio ma serce miękkie i ulega prośbom. 
Mimo pokaźnej tuszy gramoli się do wagonika, 

fot. EWA KWAŚNIEWICZ

Obrazki z przedwojennego 
Lwowa widziane oczyma dziecka
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siadam obok, otoczona ciepłym ramieniem czuję 
się bezpiecznie. Koło rusza, wagonik pnie się 
w górę, jest cudownie, patrzę na miasto z wy-
sokości A potem zjazd i już jest mniej cudownie 
i z każdym zjazdem co raz mniej cudownie. Już 
tylko marzę, by koło stanęło. Z wagonika wysia-
dam zielono-szara i po chwili wszystkie smaki 
lodowe lądują na trawniku. Mama triumfuje: – 
A nie mówiłam, nie ostrzegałam… Ale dzia-
dzio ma inne zdanie: – Człowiek, a zwłaszcza 
dziecko, najlepiej uczy się na własnych błędach 
i porażkach. Jaki ten dziadziuś mądry. To była 
pierwsza i ostatnia moja jazda na diabelskim 
kole. Już nigdy w życiu!

Obrazek 3
W sobotnie popołudnie idę – tym razem 
z mamą – na bazar, na zakupy. W powietrzu 
unosi się zapach cynamonu, goździków i wani-
lii. Ormianie, Turcy, Żydzi, zachwalają swoje 
produkty, jest gwarno, słychać nawoływania 
w różnych językach, dialektach .Mama kupuje 
różne przyprawy, a dla mnie moje ulubione 
makagigi i turecką chałwę, przysmak najlepszy 
na świecie.

Obrazek 4
W letni niedzielny poranek nad Lwowem roz-
szalała się burza z piorunami i ogromną ulewą 
Jestem niepocieszona, bo miałam obiecany spa-
cer z dziadziem. Ale już koło południa chmury 
oddaliły się, wyjrzało słońce, zrobiło się ciepło. 
Jest decyzja: wychodzimy. Mama usiłuje ubrać 
mnie w przygotowaną na niedzielę błękitną 
sukienkę, białe pantofelki, ale dziadzio sprze-
ciwia się.

– Jest mokro, wszędzie kałuże i błoto, dziecko 
ubrudzi się i będziesz miała pretensje do niej 
i do mnie. Zostaję przebrana w zwykłą sukien-
kę z perkalu i brązowe sandałki. Schodzimy 

w dół do przystanku tramwajowego. Celem jest 
Wysoki Zamek. W tramwaju dziadzio opowiada 
mi o bobrach, że ścinają drzewa, robią tamy, 
budują z gałęzi domy zwane żeremiami. Poka-
zuje mi obrazki z sympatycznymi zwierzakami, 
ich budowle. Jest przygotowany, był przecież 
nauczycielem. Drapiemy się powoli pod górę 
szeroką dróżką, ale w połowie góry dziadzio 
podwija nogawki spodni i prowadzi mnie przez 
zarośla, wysokie trawy, kamienisto-gliniasty 
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stok. Zatrzymujemy się na zboczu. Z góry spły-
wają strumyki wody po niedawnej ulewie.

– Teraz będziemy bawić się w bobry – 
oznajmia dziadzio. – Będziemy budować tamy 
w poprzek strumyków, żeby utworzyć jezioro 
dla bobrów. 

Zabawa jest przednia, Znoszę gałązki, ka-
mienie, wyrywam trawę, wygrzebuję glinę. Mu-
simy się spieszyć, bo wody w jeziorku przybywa. 
Zaczyna wypływać z boków jeziorka. Poniżej 
budujemy nowe tamy, tworzymy nowe jeziorka. 
Jest cudnie. Zanim woda przerwie górne jezioro 
myjemy ręce upaprane gliną, z grubsza nogi, 
na tyle żeby nie budzić sensacji w tramwaju. 
Dokładniejsze mycie odbędzie się w łazience

Obrazek 5
Mam już 6 lat i po raz pierwszy idę z rodzicami 
do prawdziwego teatru To będzie spektakl dla 
dzieci, bajka o kwiecie paproci. Jest sobotni 
wieczór. Ubrana w strojną sukienkę z kokardą 
na upiętych warkoczach wchodzę po strasznie 
szerokich schodach, trzymając się kurczowo rąk 
rodziców Przeraża mnie feeria świateł, kolorów 
złota i czerwieni, wysokość pomieszczeń Sado-
wimy się w obitej czerwonym pluszem loży, vis 
à vis sceny. Widzę przed sobą jakieś postacie 
w dziwnych pozach, nieruchome. Jestem zawie-
dziona, gdzie tu kwiat paproci? I nagle to całe 
towarzystwo zaczyna unosić się i ginie gdzieś 
wysoko pod sufitem. Rodzice tłumaczą mi, że 
pierwsza kurtyna to taki duży obraz namalo-
wany przez sławnego malarza Siemiradzkiego, 
a prawdziwa kurtyna znajduje się za nim. 
Rzeczywiście, purpurowa kurtyna rozsuwa się 
na boki, a na scenie wyrasta prawdziwy las, 
przez który wędruje chłopiec, szukający kwiatu 
paproci. Bajka toczy się.

Obrazek 6
Dzisiaj czekamy na odwiedziny. Do dziadków 
ma przyjść siostrzeniec babci Dusi, brat cio-
teczny mojej mamy Tadzio Faliszewski Znam 

go tylko z opowiadania, jako tego wujka. który 
śpiewa w radiu. Jestem ciekawa, jak wygląda 
ktoś, kogo słuchamy śpiewającego. Spodziewam 
się ujrzeć nobliwego pana, tymczasem wchodzi, 
a raczej wpada młodzieniec, wita się ze wszyst-
kimi, a mnie chwyta pod ramiona i wyrzuca 
wysoko w górę, aż pod sufit. Jestem przestra-
szona, bo nie wiem, czy złapie mnie, czy spadnę 
z tej wysokości Na szczęście wszystko kończy 
się szczęśliwie i kolejne spotkania z wujkiem 
już mnie nie przerażają, raczej cieszę się na nie.

Dziś, gdy słyszę na starych nagraniach Tade-
usza Faliszewskiego, widzę małą dziewczynkę 
z rozwianymi włosami, unoszącą się wysoko 
pod sufitem lwowskiego mieszkania.

Obrazek 7
Jak wspominałam, często jeździłam lwowski-
mi tramwajami. Do tramwaju wchodziło się 
zawsze tylnym pomostem. Po prawej stronie 
siedział konduktor i sprzedawał bilety. Na 
framudze drzwi była wymalowana czerwona 
kreska i dzieci wchodzące do tramwaju musiały 
stanąć pod tą kreską. Te które nie dosięgały 
wzrostem do kreski, nie płaciły za przejazd, 
a więc nie dostawały biletu. Moim marzeniem 
było posiadanie takiego biletu. To był dla mnie 
bilet w dorosłość. Pomimo że usiłowałam wy-
ciągać szyję, nie doczekałam się wyjścia nad 
kreskę. Wybuchła wojna, skończyły się wyjazdy 
do Lwowa. Opustoszało mieszkanie przy ulicy 
Stryjskiej. Dziadzio Zdziś spoczął na cmentarzu 
Janowskim, jeszcze przed wybuchem wojny, Bab-
cia Dusia z ciocią Wandą, która zdała maturę 
w1939 roku, wyjechały na całe lato do Trem-
bowli, do najstarszej córki babci i tam zastała 
je wojna. Po skomplikowanych przejściach wo-
jennych cała rodzina z Trembowli wylądowała 
w Kanadzie. Babcia Dusia już nigdy do Lwowa 
nie powróciła, spoczywa na cmentarzu w Toron-
to. A ja w dorosłość weszłam bez upragnionego 
biletu z lwowskiego tramwaju, zachowując 
w pamięci perełki chwil szczęśliwych.
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Sławomira Bydałek

Niedźwiedzie 
na górskim szlaku
Był ciepły sierpniowy poranek 1961 roku. Po 
wczorajszej wspinaczce na Trzynaście Progów 
w Wąwozie Kraków odpoczywaliśmy nad brze-
giem Smreczyńskiego Stawu. Turystów jeszcze 
nie było. Rozkoszowaliśmy się więc ciszą i cie-
płem promieni słonecznych. Wtedy usłyszeliśmy 
wyraźny plusk wody na przeciwległym brzegu. 

– Pewnie zwierzęta przyszły do wodopoju – 
stwierdził mąż.

Nieco później z niedowierzaniem i przera-
żeniem zauważyliśmy płynące ku nam dwa 

niedźwiedzie. Zerwaliśmy się do ucieczki 
w stronę schroniska Ornak. Maż, uciekając, 
przystawał na chwilę, aby sfotografować misie, 
które po wyjściu z wody rozgrzebywały ziemię, 
wyraźnie czegoś szukając. Stale jednak podą-
żały naszymi śladami. 

W pobliżu schroniska poinformowano nas, 
że są to misie zasiedlone, goniące za turystami, 
którzy rzucają im słodycze. Lepiej jednak omijać 
je z daleka. Zdarzyło się, że jeden z nich, stając 
na dwóch łapach, oparł się o turystę, rozrywając 
mu odzież i dotkliwie raniąc.

Niedźwiadki sprowadzono z Rumunii; miały 
stanowić atrakcję polskich Tatr. Rosły szybko 
i zaczęły wyjadać owce góralom, którzy w od-
wecie – podobno – sami je uśmiercili. 

Na dowód naszego spotkania z misiami 
zostały zdjęcia, które „z duszą na ramieniu” 
robił mój mąż.

fot. Z ARCHIWuM RoDZINNEGo
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Elżbieta Stalec

Spotkanie po latach

W latach osiemdziesiątych przy ul. Kupieckiej 
w Zielonej Górze był sklep owocowo-warzywny 
z zawsze świeżymi owocami i warzywami, 
a zdarzało się, że i z cytrusami. Często, wra-
cając z pracy, rozbiłam w nim zakupy, gdyż 
był on usytuowany na trasie do przystanku, 
z którego odjeżdżałam do domu. Przy okazji 
wizyt w tym sklepie miałam pożywkę dla oczu, 
bowiem w sąsiedztwie, drzwi w drzwi, funkcjo-
nowała kwiaciarnia. Pieczołowicie dbano w niej 
o wystrój i sprowadzano zawsze świeże, piękne 

ELżBIEtA StALEC I KRyStyNA BAłuNDA  
NA SPotKANIu „oKSyMoRoNu”  
fot. ZBIGNIEW RAJCHE

kwiaty, zarówno cięte jak i doniczkowe. Kupu-
jąc warzywa czy owoce, chętnie zaglądałam do 
kwiaciarni – tak po prostu dla przyjemności.

Pewnego dnia weszłam z koleżanką do tejże 
kwiaciarni i już przy wejściu zwróciłam uwagę 
na wiszący kwiat doniczkowy, cały obsypany 
pięknymi, czerwonymi kwiatami. Przyglą-
dając się temu cudowi natury i jednocześnie 
głośno wyrażając swój zachwyt, szepnęłam do 
koleżanki: „Chętnie bym go kupiła. Szkoda, 

że taki drogi. Gdybym chociaż mogła zdobyć 
szczepkę ...”.

W tym momencie zza lady wyszła ekspe-
dientka, której dotychczas nie widziałam, gdyż 
siedziała na krzesełku ukrytym za dużym bu-
kietem róż i odezwała się: „Widzę, że bardzo się 
pani podoba ten kwiat”. Jednocześnie, życzliwie 
uśmiechając się, zerwała szczepkę, podając mi 
ją z życzeniami, aby roślinka przyjęła się. Za-
żenowana i zachwycona tym, co mnie spotkało, 
podziękowałam serdecznie za tak miły gest.

Szczepka, podarowana tak szczerze, przyjęła 
się bez problemu. Po niespełna roku mogłam już 
podziwiać piękne, czerwone kwiaty we własnym 
domu. Przez kolejne lata jeszcze wiele osób ob-
darowałam szczepkami tej niezwykłej rośliny, 

wspominając przy każdej okazji serdeczność 
nieznajomej pani ekspedientki.

Jakież było moje zdziwienie i miłe zaskocze-
nie, gdy tę samą osobę, po ponad dwudziestu 
latach, spotkałam na Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku. Podobne zainteresowania sprawiły, że 
jesteśmy w tym samym klubie „Oksymoron”. 
Zaprzyjaźniłam się z Krysią, która w codzien-
nych kontaktach potwierdza, że jest przemiłą, 
szczerą i wyjątkowo życzliwą osobą.
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Biegaliśmy po łąkach, jak to dzieci, chodziłam 
z Jankiem na dzwonnicę kościelną dzwonić na 
mszę. Próbowałam też jazdy konnej wierzchem, 
albo jechałam na wozie z sianem, z którego 
o mały włos nie spadłam. Biegaliśmy po torach 
(niezbyt bezpieczna zabawa), uciekając przed 
drezyną, razem też psociliśmy Heni, która nam 
matkowała… To były wówczas, dla dziewczynki 
z miasteczka, cudowne wakacje. Wakacje, które 
tak wryły się w moją pamięć, że mogę o nich 
opowiadać ze szczegółami po dziś dzień.

Henia zdała maturę, przestała u nas miesz-
kać i, jak się dowiedziałam, wyjechała z tatą 
i młodszym bratem (jej mama zmarła wcześ-
niej) na zaproszenie wujostwa do Nowego Jorku. 
Dzisiaj wiem, że czekali na pozwolenie wyjazdu 
ponad 10 lat. Nie wiem, czy moja rodzina miała 
z nimi kontakt. Mnie został po nich ślad w ro-
dzinnym albumie – zdjęcia. 

Bogumiła Hyla-Dąbek

Jak Internet łączy ludzi

To jedna z funkcji, jaką możemy przypisać 
Internetowi, który jest też często pomoc-

ny w podtrzymywaniu więzi międzyludzkich. 
Członkowie rodzin rozrzuceni po całym świecie 
mogą dzisiaj mieć ze sobą codzienny kontakt 
dzięki m.in. Internetowi. Ale ja nie o tym, bo 
na szczęście najbliższych mam blisko siebie, 
ja chcę opowiedzieć, jak po 50 latach, dzięki 
Internetowi, odnalazłam ludzi, którzy mi byli 
bliscy kiedyś, gdy byłam dzieckiem i z którymi 
znowu mam bliskie relacje.

Będąc dzieckiem mieszkałam w Szprotawie 
w domku z wielkim ogrodem. W naszym domu 
wynajmowała pokój Henia z Przecławia, która 
chodziła do liceum ogólnokształcącego. Przed 
nią mieszkał u nas też jej brat, Bronek, które-
go pamiętać nie mogłam z racji dużej różnicy 
wieku. Nie wiem, czy nasze rodziny znały się 
wcześniej i jak się poznały, ale odnosiłam wra-
żenie, że bardzo się lubiły.

Henia była starsza ode mnie o 10 lat; gdy 
przygotowywała się do matury, ja byłam dziew-
czynką ośmioletnią. Pamiętam, że bardzo mi się 
podobała. Miała piękny warkocz i, co tu dużo 
mówić, imponowało mi, że z nią rozmawiam, że 
czasami poświęciła mi trochę czasu. Może tym 
bardziej, że nie miałam rodzeństwa. Pamiętam, 
że odwiedzaliśmy jej rodzinę w Przecławiu, a jej 
tato z małym bratem Heni, Jankiem, przyjeż-
dżał w odwiedziny do córki i do nas.

Najbardziej jednak zbliżyły mnie do tej ro-
dziny spędzone u nich, w Przecławiu, wakacje. 
Kiedyś dzieci nie wyjeżdżały tak często, jak 
teraz. Były kolonie, ale po jednym turnusie, 
z którego przywiozłam wszy, już mnie więcej 
na nie nie wysłano. Więc gdy Henia zabrała 
mnie podczas wakacji do rodzinnego domu 
w Przecławiu, razem z jej bratem, który był 
tylko rok ode mnie starszy, poznawałam wieś. 
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Byłam coraz starsza, w wieku 14 lat znala-
złam się w Zielonej Górze. Minął okres nauki, 
założyłam rodzinę. Praca, wychowywanie dzie-
ci, codzienne obowiązki, przez wiele lat bardzo 
aktywne wakacje (praca na koloniach, obozach) 
mocno mnie absorbowały, ale nigdy o Heni i jej 
rodzinie nie zapomniałam. Najczęściej myśla-
łam o nich podczas wakacji właśnie, wspomina-
jąc te moje dziecięce, w Przecławiu. Adresu nie 
miałam, starszego brata, Bronka, właściwie nie 
znałam i nie wiedziałam gdzie go szukać. Często 
zaglądałam do albumu, gdzie były zdjęcia Heni 
i Janka oraz moje razem z nimi. Brakowało mi 
ich. Może dlatego, że pamięć o nich wiązała 
się z pamięcią o dobrym dzieciństwie, o mojej 
mamie i babci, które tak wcześnie odeszły.

Świat się zmieniał, nastały czasy kompu-
terów, Internetu i ja, w styczniu roku 2007, 
siedząc przed komputerem i przeglądając stro-
ny Polonii amerykańskiej napisałam tam, że 
bardzo chciałabym nawiązać kontakt z rodziną 
Kraśnickich, podając kiedy i skąd do Nowego 
Jorku wyjechali. Prawie rok nic się nie działo, 
aż tu pod koniec 2007 roku dostaję e-maila 
z pytaniem: „Kto nas poszukuje?”. Podpis: John 
F. Krasnicki. Pomyślałam, że John to może być 
Janek, mój towarzysz dziecięcych zabaw, a F. to 
może drugie imię – Franciszek – po ich tacie. 
Nie będąc pewna, napisałam: „Czy Pan jest 
może tym Jankiem, który ma siostrę Henię… 
itd.”. Nie omieszkałam wspomnieć o moich wa-
kacjach u nich, w Przecławiu. Po kilku dniach 
przyszła odpowiedź: „Tak, Bogusiu, to ja”. 

Radość ogromna. Są, znalazłam! Po tylu 
latach! Ciekawość, co u nich? Od Janka dowie-
działam się, że nadal mieszka w Nowym Jorku, 
pracuje w banku na bardzo odpowiedzialnym 
stanowisku, że tworzy drzewo genealogiczne 
swojej rodziny, opisuje jej dzieje, czemu po-
święca bardzo dużo czasu. A Henia? Jest już 
na emeryturze, razem z mężem mieszkają na 
Florydzie, ale co roku przylatują do Polski, pra-
wie na pół roku, do domu w Białymstoku, który 
odziedziczył jej mąż po zmarłych rodzicach. Ta 
informacja od Janka ucieszyła mnie najbardziej. 

W styczniu 2008 roku byłam już w Białym-
stoku, żeby się z Henią zobaczyć. Wiedziałam, że 
nie odlecieli jeszcze na Florydę – Henia złamała 
nogę i zdecydowała się zostać w Polsce do czasu 
zakończenia terapii. Na dworcu czekał na mnie 
jej mąż, Zdzisław. W samochodzie zobaczyłam 
starszą, siwą panią (w pamięci widziałam ją 
oczami małej dziewczynki), ale gdy się odezwa-
ła… tak, to moja Henia, za którą tyle lat tęskni-
łam i nie sądziłam, że ją jeszcze kiedyś zobaczę. 

Poznałam jej losy po wyjeździe z Polski, losy 
Janka i ich taty, który wrócił do Polski i tutaj 
zmarł. Poznałam jej starszego brata, który 
mnie pamiętał, ale jako całkiem małe dziecko. 
Spotykamy się właściwie co roku, gdy są w Pol-
sce. Byłam u nich w Białymstoku z mężem, 
z wnuczkami. Oni odwiedzili nas w Zielonej 
Górze. Dzięki nim poznaliśmy bardzo dobrze 
Podlasie, na którym wcześniej nigdy nie by-
łam. Jestem szczęśliwa, że dożyłam czasów, 
gdy siedząc w domu przy komputerze, dzięki 
Internetowi, odnalazłam bliskich mi ludzi.
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Halina Sawa

Ciocia Zosia
Dużo osób w podeszłym wieku potrzebuje 
pomocy bliskich, dzieci, wnuków, sąsiadów. 
Są dni, które nie pozwalają im samodzielnie 
wyjść z domu, by załatwić sprawy codzienne. 
Samopoczucie nie pozwala też na wyjście do 
lekarza, apteki, a dwa – trzy kroki sprawiają 
ból. Mimo wszystko próbują żyć samodzielnie 
twierdząc, iż – choć niekomfortowo – muszą 
ruszać się, a na korzystanie z pomocy przyjdzie 
jeszcze czas.

Posłużę się przykładem mojej kochanej cioci 
Zosi. Jako mała dziewczynka przeżyła kosz-
mar – obóz – daleko, w tajdze. Wywieziono ją 
z rodziną w nieludzkie warunki. Głód, choroby, 
niesamowicie niskie temperatury sprawiały, 
że dzień był katorgą, a noc lodowatą komnatą, 
zamkniętą na cztery klucze. Znikąd odrobiny 
ciepła. Przed tą niewielką istotką otwierała 
się cała ciemność świata, nocne drżenie Tajgi 
ogarniało ją całą. Po ciężkiej pracy w ciągu dnia 
mała dziewczynka, mimo głodnego brzuszka, 
przytulała się do ciężko chorej z wycieńczenia 
matki i zasypiała. Los sprawiał, że rano bu-
dziła się, by powiedzieć: – Mamo. Zamykała 
oczy, potem – nie wiedząc dlaczego – otwierała 
je znowu. Aż tragiczna maska Tajgi pochyliła 
się nad małym dzieckiem. Mama, z wysoką 
temperaturą i włosami przymarzniętymi do 
gruntu, nie mogła jej pomóc. Ta kruszynka mia-
ła dziewięć lat, gdy po kryjomu poszła szukać 
pomocy dla ukochanej, najdroższej mateczki. 
Sama nie wie jak to się stało, że przygarnięto 
jej matkę pod dach stajenki, gdzie dobrzy ludzie 
mieli schronienie z kozą i krową. Dzięki ich 
dobroci ciężko chora matka dostała codziennie 
na dnie kubka odrobinę mleka, a ciepło zwie-
rząt dało możliwość przezwyciężenia ciężkiej  
choroby. 

Dobry los pozwolił przeżyć w Tajdze, ale 
do dziś pozostał strach głodu. U cioci Zosi za-
wsze jest zapas chleba, to daje jej spokojniejszy  
sen.

Życie cioci nie oszczędzało. Lata powojenne 
nie były dla niej łaskawe. Pobyt w tajdze od-
cisnął piętno na zdrowiu mamusi, przez wiele 
lat przykutej do łóżka. Jej szczęściem była 
ciocia Zosia z kochającym mężem Władkiem, 
oddanym rodzinie, który z ogromnym szacun-
kiem i miłością troszczył się o dobro domu, by 
rekompensować bliskim i kochanym ciężkie 
wspomnienia. Ciepło domu było ostoją spokoju 
i harmonii.

Przyszedł czas smutku – najukochańsze 
osoby mateczka i mąż cioci Zosi odeszli na 
zawsze. Smutek i żal przygnębił moją ciocię. 
Została sama ze wspomnieniami o bliskich, 
których kochała bezgranicznie i była przez 
nich kochana. Do dziś męczą ją wspomnienia 
o tajdze, która jak ciężki kamień przykuty do 
nogi nie pozostawia jej w spokoju.

Chcę Cioci Zosi pomóc i pomagam, jak tylko 
mi pozwala. Muszę robić to ostrożnie, by jej nie 
denerwować. Jest delikatna i szybko mogę zra-
nić jej dobre serce. Dużo wycierpiała i naleganie 
często sprawia jej ból, dlatego też wycofuję się 
jeżeli ciocia mówi: 

– Ja sama jeszcze daję radę, muszę się ru-
szać, by jak najdłużej być sprawną, nie wyrę-
czajcie mnie, bo pomyślę, że do niczego się już 
nie nadaję. 

Gdy pytam o zdrowie i chcę nieść pomoc, 
moja ciocia odpowiada: 

– Czuję, że mnie już nic nie boli, ale będę 
leżała, jakbym była chora, ani się ruszę. Ser-
duszko spokojne, nie ma gorączki…

W ten sposób daje do zrozumienia, że radzi 
sobie sama a na pomoc jeszcze jest czas. 

Choć los był względem cioci tak uporczywie 
niesprawiedliwy, należy ona do ludzi, którzy 
głęboko i w sposób całkiem nowoczesny pojmu-
ją życie, jego niespodzianki, smutki i radości. 
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Mierzy się z rzeczywistością najlepiej, jak 
można. Jest dobrym psychologiem, dyplomatą, 
a wyniesione z domu rodzinnego zasady chroni 
i przestrzega ich. W jej ponad 85-letnim życiu 
były pytania: gdzie się obrócić, dokąd pójść? 
Zawracała zawsze w stronę źródła. Zwalniała 
kroku, gdy jej tchu zabrakło, ale nie stawała. 
Zawsze szła przed siebie szybko, a często biegła, 
jakby nie zważając na to, czego doświadczyła 
i doświadcza w życiu.

Moja ciocia to rzadkość. Natura łączy się 
w niej w nadzwyczajną siłę, czystością serca 
i duszy budzi szacunek. W głębi oczu mojej 
cioci, w jej spojrzeniu, jest często smutne wzru-
szenie – to od lasów tajgi chłodny wieje wiatr. 
Las ciemny, pamięta – nie szumiały liście, ni-
gdy nie było w nim świeżej łagodności. Gałęzie 
przerażająco wyciągały chude ramiona. Tylko 
posępne przestrzenie otaczały człowieka ze 
wszystkich stron.

fot. Z ARCHIWuM RoDZINNEGo

Strach Tajgi dodał jej odwagi. Patrzyła za-
wsze w prawo i w lewo. Tak doszła do źródła 
mądrości i zaradności życiowej. Choć wyczer-
pują się jej siły – ma 87 lat – nadal chce radzić 
sobie sama. To szalenie inteligentna osoba, 
oczytana, elokwentna. Z szacunku dla cioci Zosi 
muszę jej życzenie przyjmować z pokorą i swoim 
postępowaniem wspierać, a nie szkodzić. 

A jednak przed świętami zaskoczyła nas 
swoją prośbą.

– Czy przygarniecie mnie na wigilię? – za-
pytała drżącym głosem. – Czy mogę spędzić 
z wami ten szczególny wieczór? 

Ciocia od lat odmawiała spotkań poza swoim 
domem, nawet tych świątecznych, z bliskimi, 
toteż byliśmy zdumieni jej słowami.

– Czuję się samotna , zauważyłam w sobie 
lęk, który powoduje brak pewności siebie, bez-
radność. Nie wiem, czy sytuację tę powodują 
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leki, czy mój wiek. Myślę, że jedno i drugie – 
mówiła dławiącym się głosem.

– Ciociu – powiedziałam – sprawiła nam cio-
cia najcudowniejszy prezent świąteczny. Nasza 
radość jest nie do opisania. 

Niecierpliwie czekaliśmy następnego dnia. 
Postanowiliśmy wspólnie z ciocią wszystko 
zaplanować – przygotowania świąteczne, pre-
zenty, odwiedziny mogił najbliższych – uko-
chanego męża i drogich rodziców. Przywitała 
nas serdecznie. Zrobiła herbatkę poczęstowała, 
jak zawsze, ciasteczkami. Nasze pomysły na 
najbliższe dni przyjęła z ogromnym zadowole-
niem. Uśmiechała się. Patrzyła mi w oczy do-
brym, łagodnym spojrzeniem, które przeszywa 
na wylot. 

Wigilia, dom przygotowany do świąt. Po-
trawy wigilijne pachniały, stwarzając nie-
powtarzalną atmosferę. Z godnie z planem 
pojechaliśmy z ciocią na cmentarz. Na mogile 
bliskich zapaliliśmy światełka i złożyliśmy 
kwiaty – piękne żółte róże; ciocia decydowała, 
w którym miejscu je postawić, by ładnie się 
prezentowały. Wieczerzę wigilijną rozpoczęli-
śmy z nadchodzącym zmrokiem. Na honoro-
wym miejscu siedziała ciocia. Powtarzała, że 
jest zachwycona naszą gościnnością, ciepłem 
rodzinnym. Oferowała swoją pomoc. 

– Żałuję – mówiła – że tak izolowałam się od 
was, od ludzi. Przyznaję, jestem po trosze ego-
istką. Bliscy odeszli. Brutalna Tajga nie uwolni-
ła mnie od siebie. Zemściła się. Nie mam dzieci. 
Sądziłam zawsze, że daję sobie radę, a pomoc 
jest zbędna. Dziś wiem jaki błąd popełniam. 

Łamiąc się opłatkiem i składając życzenia, 
ciocia powiedziała:

– Kochani, chcę być babcią dla waszego syna. 
Waldeczku, zgadzasz się? 

W oczach naszych i cioci zakręciły się łzy. 
Ta chwila wzruszyła nas. Waldek, nasz syn, 
którego dziadkowie zmarli wiele lat temu, był 
uradowany. Ucałował i serdecznie przytulił 
babcię.

Ciocia mówiła o swoich przeżyciach i tęskno-
cie. Wspominała męża i rodziców. Waldek robił 
zdjęcia; ciocia chętnie pozowała, choć widać było 
odrobinę skrępowania. Pierwsze, najważniejsze 
życzenie już nam przekazała, dalsze marzenia 
i plany były bardziej codzienne. Chce wymienić 
zamek w mieszkaniu, wytapetować pokój, od-
wiedzić chorą siostrę w Krakowie (siostra, Inka, 
ma 94 lata). Miała też inne życzenie – zaprag-
nęła użyć klawiatury komputera i zobaczyć, 
jak ta nowoczesność XX i XXI wieku wygląda 
z bliska. Wygodnie usiadła przy komputerze, 
miała wiele pytań i ciekawych refleksji. Była 
pewniejsza, spokojniejsza i weselsza. Odprężyła 
się i serdecznie nam za wszystko dziękowała, 
aż wprawiało nas to w zakłopotanie.

Zaraz po Nowym Roku zaczęliśmy działać. 
W drzwiach wymieniony został zamek – nie był 
uszkodzony, ale ciocia pragnęła mieć bardziej 
nowoczesny, by czuć się bezpieczniej. Pokój 
będziemy odświeżać niebawem, a do Krakowa 
pojedziemy z ciocią w marcu, samochodem. 

Ciocia do niedawna przyjmowała leki na- 
senne. Od świąt Bożego Narodzenia nie ko-
rzysta z tego medycznego „dobrodziejstwa”. 
Odwiedziła fryzjera, ma śliczną fryzurkę, a jej 
twarz nabrała blasku. Poprosiła, by pomóc jej 
w uporządkowaniu zbioru książek jej męża. 
Stryj miał chore biodra i nie wychodził z domu 
przez wiele lat; książki były jego przewodni-
kiem po świecie i oknem na świat. Wszystko, 
co pozostało po stryju, ciocia przechowuje jak  
relikwie. 

Cieszę się, że mogę pomagać mojej dzielnej 
cioci w tym, trudniejszym dla niej, okresie 
życia.

Chcę ją zaprosić na wspólny koncert Śpiew-
nika Uniwersyteckiego i Zespołu Żywego Sło-
wa, 10 stycznia w Sali Dębowej, zatytułowany 
„Z kolędą przez wieki”. Muszę zrobić wszystko, 
by ciocia zechciała z nami spędzić ten wieczór, 
by znalazła czas na odrobinę przyjemności 
i zapomniała o codziennych troskach.
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Adriana Witkowska

Zostałam prababcią...
Ten dzień zapamiętam, jak żaden inny dzień 
w życiu. Od dziś, za sprawą przyjścia na świat 
Marysieńki, jeszcze mocniej poczułam ,,war-
tość” i siłę mego tu na ziemi bytowania, a także 
poczucia ciągłości w przyrodzie.

Dziwne to, iż przyjście na świat nowego 
mieszkańca naszej ziemi wiążę z moją pasją – 
robótkami ręcznymi. Pozornie to zjawisko nie 
ma nic wspólnego z faktem urodzin, ale nagle 
niewidzialna siła spowodowała bliski związek 
tych wydarzeń. Przecież miałam się dowiedzieć 
o fakcie urodzin NATYCHMIAST. Niestety, bę-
dąc na zajęciach „Atłaska” na UTW, w gwarze 
tam panującym, nie usłyszałam wiadomości 
tkwiącej w komórce. Owszem, zdążyłam się 
pochwalić uszydełkowanymi rzeczami, które 
zrobiłam z myślą o Marysi, ale jeszcze czeka-
łam na nią...

Trwałam w niewiedzy do godzin popołudnio-
wych. Wreszcie – j e s t wiadomość – 56 cm, 
4300 g wagi, 10 pkt – śliczna! Wiadomość 
spłynęła jak balsam na moją duszę. Wszystkich 
znajomych szybko „obdzwoniłam” – działałam 
jak w jakimś transie. Ja – świeżo upieczona  
p r a b a b c i a – poczułam się, jakby ubyło mi 
dużo lat. Wstąpiły we mnie siły i na poczekaniu 
zrobiłam małej biało-różowe „buciczki”. Tak 
się podobały, że Zoja z „Atłaska” zrobiła serię 
zdjęć mojej kolekcji. O godz.18-tej „Jesienny 
Koncert” w Filharmonii i łzy radości w moich 
oczach. Wydawało mi się, że ta wielka muzyka 
rozbrzmiewa na powitanie mojej małej...

Uskrzydlona muzyką wróciłam do domu 
i znalazłam w Internecie zdjęcia z sesji fotogra-
ficznej Marysi. No, no, mieć pięć godzin i sesję 
zdjęciową… Czy nie za szybko? Teraz do woli 
mogłam się zachwycać, cudem zaistnienia. 

Mam tę świadomość, że my – matki, babcie 
i prababcie – tworzymy nieprzemijające warto-
ści, dajemy życie, zapewniamy ciągłość pokoleń. 
A nasza Marysia to najpiękniejszy prezent pod 
choinkę, o jakim w życiu nie marzyłam...

fot. ZofIA ISAńSKA
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Bogumiła Hyla-Dąbek

Mamo, dlaczego ludzie  
w nieskończoność rodzą? 

Dziecięce pytania i dylematy…

Któż z nas nie miał dziecięcych dylematów? 
Z pozoru banalne, urastały do rangi problemu. 
Ileż to razy zadawaliśmy rodzicom niewygodne 
pytania. Dzisiaj słyszymy je od naszych dzieci, 
wnuków i głowimy się nad odpowiedzią. Małe 
dzieci są bardzo logiczne, rozumieją dosłownie 
to, co się do nich mówi. My, zapominając o tym, 
stosujemy często skróty myślowe i to doprowa-
dza do zabawnych sytuacji. W tym artykule 
opiszę pytania i rozmowy moich wnucząt, z ro-
dzicami, ze mną, z nauczycielami, ich dylematy, 
które u nas, dorosłych, wywołują uśmiech na 
twarzy. Zapraszam do lektury. 



Wyjechałam z czteroletnią Joasią do kole-
żanki mieszkającej w Gdańsku. Po powrocie 
mama ją pyta:

– Czy ty nad morzem spałaś z babcią?
– Ja nie spałam ani razu nad morzem, tylko 

zawsze w domu, u babci koleżanki – odpowie-
działo dziecko.



Kilkuletni wnuk stoi przy mnie i obserwuje, 
jak co rusz wkładam do zmywarki brudne na-
czynia. Nagle słyszę: 

– Babciu, a w naszym domu brudne naczy-
nia się myje, nie chowa.

Dzisiaj, u niego w domu też już się je chowa.



Małą Basię uczyliśmy wszyscy w rodzinie, 
żeby mówiła: „Dzień dobry”. Wchodzę z nią do 
jej cioci, Basia nic nie mówi, więc ciocia do Basi:

– Basiu, ja nic nie słyszę.
– Bo ja, ciociu, nic nie mówię – padło z ust 

Basi.



Chora Joasia ma kłopoty z brzuszkiem. Idzie 
do toalety. Za chwilę woła do mamy:

– Mamo, chodź szybko, bo mi pupa wymio-
tuje! 



Dylematem mojej – wówczas sześcioletniej – 
wnuczki Ani był problem nieskończoności. Cią-
gle pytała o drogi, dokąd one prowadzą i sama 
wyrokowała, że w nieskończoność. Aż pewnego 
razu pyta mamę:

– Dlaczego ludzie w nieskończoność rodzą?
– Aniu, jak to – w nieskończoność? – zapy-

tała mama.
– Ciebie urodziła babcia, Ty mnie, ja też 

kogoś urodzę?
– No tak, urodzisz – zabrzmiała odpowiedź 

mamy.
– Widzisz, mówiłam, że ludzie rodzą w nie-

skończoność.


Ta sama Ania ciągle rozważa czy chce być 
osobą wierzącą, czy niewierzącą. Idę z nią 
i słyszę:

– Sama nie wiem, czy wierzyć, czy nie? Bo 
jak Boga nie ma, to skąd to wszystko? A jak 
jest, to i tak tego nie rozumiem.

Duży wpływ mają na nią lekcje religii. Chce 
być wierząca, jak są ciekawe i nie chce, gdy ją 
nudzą. Teraz jest na etapie, że raczej nie chce, 
bo już któryś raz zalicza modlitwę „Wierzę 
w Boga”. Wprawdzie nauczyła się i mówi jak 
katarynka, ale gdy ją zapytałam o znaczenie 
trudniejszych słów, okazało się, że nikt ich 
dzieciom nie wytłumaczył. Trudno się w takiej 
sytuacji dziwić takim dziecięcym dylematom.



I jeszcze raz Ania, gdy była w klasie pierw-
szej. Pytam ją, co jadła w szkole na obiadek?

– Wiesz, babciu, mówili, że to ryba. A ja 
przecież wiem, jak ryba wygląda. To był tylko 
kawałek prostokąta.
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Robert, brat Ani, ma bardzo wysoką samo-
ocenę, co nie zawsze znajduje uzasadnienie 
w ocenach, jakie w szkole otrzymuje. Mówię mu 
kiedyś, że nie jest taki genialny, jak myśli, bo 
widzę słabsze stopnie. A on mi na to:

– To ty, babciu, nie wiesz, że w czwartej 
klasie są już trudniejsi nauczyciele?

Dzisiaj, w pierwszej klasie gimnazjum są 
jeszcze „trudniejsi nauczyciele”, ale jemu wyso-
ka samoocena pozwala znosić to bezstresowo. 
Może i dobrze?



Pięcioletniej Marysi nie pasuje określenie: 
ogrzać się. Ona się zawsze ociepla. – Przyszłam 
się ocieplić. Ociepliłam swoimi rączkami rączki 

fot. BoGuMIłA HyLA-DąBEK

koleżance – tak nam opowiada. Słowo – ogrzać 
jej nie przekonuje.



Dziecięce dylematy były, są i będą. Sama 
pamiętam, jaki miałam problem z pojęciami: 
optymiści i pesymiści. Gdy mi powiedziano, że 
optymiści widzą świat kolorowo, a pesymiści 
czarno, przyjęłam to dosłownie, jak to dziecko. 
Próbowałam to sobie wyobrazić, szczególnie lu-
dzi, którzy widzą tylko na czarno. Nie dawało mi 
to spokoju dopóki nie zrozumiałam właściwie.



Mała córeczka mojej przyjaciółki, gdy usły-
szała słowo: nietoperz, to pytała: A jak nie 
toperz, to co? I trudno jej było to wytłumaczyć. 
Albo – Dlaczego fontanna, a nie pryskanna, 
przecież ona pryska?
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Danuta Filipowska

Fikuśniki
Do czego służą buty? Odpowiesz : Do chodze-
nia. Zgadza się, ale nie tylko. Mogą być także 
doniczkami do kwiatów. Nie wierzysz? Spójrz 
tylko na zdjęcie. Jak ciekawie wyglądają kwiaty 
w butach, nieprawdaż? Trafiłam na nie we Lwo-
wie, gdzie stanowią wystrój restauracyjnego 
tarasu. Kwiaty rosły tam jeszcze w walizkach 
i w … sedesie. Niecodzienny widok przyciągał 
wielu turystów. A obok – niesamowity stos, 
ułożony z kolorowych butelek. Utrwaliłam to 
na zdjęciach.

Czy autokar może pływać? Oczywiście, że 
tak. Taki niesamowity autokar turystyczny 
kursuje w Budapeszcie. Turyści, po zwiedzeniu 
miasta, nie muszą wysiadać, aby popływać po 
Dunaju. Umożliwia to autokar – amfibia. 

Także w Budapeszcie, na stawie, służącym 
do rekreacji, jest pływające toi-toi. W razie po-
trzeby nie wraca się do przystani, tylko podpły-
wa do toi-toi. Całkiem przyjazne rozwiązanie.

Inne toi-toi, na parkingu w Karpaczu, przy-
ciąga wzrok nietuzinkowym napisem, choć 
przecież z samej ciekawości nikt tam nie będzie 
zaglądał.

Na tym samym parkingu „zakręcił” nas znak 
drogowy. Iść w lewo, czy w prawo? Okazało się, 
że obydwa kierunki prowadzą do centrum.

Z kolei na szczycie Czantorii – efektowna 
reklama piwa beczkowego – zamiast beczek – 
pojemniki na śmieci! A co na to producent piwa?

Nawet zwykła tabliczka ostrzegająca przed 
psem może być zabawna, jak ta z parku Gryżyń-
skiego, że… pies jest dobry, ale ma słabe nerwy.

A jak wspaniale skręcał się do zdjęcia mło-
dzieniec na promenadzie w Świnoujściu.

Intrygują mnie takie śmiesznostki, które 
mimowolnie wywołują uśmiech na twarzy. 
Poza tym cieszy mnie, że w ogóle je zauważy-
łam i zatrzymałam w kadrze. W komputerze 
założyłam oddzielny plik z takimi zdjęciami, 
pod nazwą – FIKUŚNIKI. Lubię go czasem 
przeglądać i szczerze się pośmiać. 

Myślę, że wielu z nas napotkało takie nie-
typowe sytuacje, a może nawet zostały uwiecz-
nione na zdjęciach? Mam pomysł. Przekażcie te 
zdjęcia do INSPIRACJI. Będą miłym urozma-
iceniem naszego czasopisma.
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fot. DANutA fILIPoWSKA






