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Barbara Konarska

Piękni „Dwudziestoletni”
W „Inspiracjach” wielokrotnie spotykaliśmy lu-
dzi, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu. 
Dziś natomiast pierwszą bohaterką wywiadu 
z tego cyklu jest Zofi a Banaszak, prezes Za-
rządu Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Danuta Kuleszyńska wymyśliła wywiad 
trochę przekornie, bo panie w ogóle nie rozma-
wiały o osiągnięciach naszego Uniwersytetu, 
o co zazwyczaj wypytują przedstawiciele me-
diów, ale o tym, jak Zosia Banaszak żyje, co 
lubi, co jej osobiście dała dwudziestoletnia praca 
w ZUTW… 

Jestem tam, gdzie powinnam być. To słowa 
Karen Blixen, która w Afryce odkryła swoje 
miejsce, swoją życiową rolę na wiele lat życia, 
choć nie od razu w pełni zaakceptowała sytua-
cję, w jakiej się znalazła. Kiedy Danuta Kule-
szyńska pyta Zofi ę Banaszak o to, czy od razu 
chciała pracować wśród ludzi trzeciego wieku, 
ona uczciwie mówi, że jej, młodej wówczas 
kobiecie, emeryt kojarzył się ze starością, zaś 
ta – z niedołęstwem. Dopiero kontakt z pasjo-
natami idei utw-owskiej kazał jej spróbować, 
a kiedy sama zaczęła pracować z ludźmi późnej 
dojrzałości, poczuła, że tu jest jej miejsce. 

Dlaczego przywołałam duńską pisarkę? Bar-
dzo lubię tę postać – najpierw sprostała wyzwa-
niu, jakim była afrykańska farma, potem, kiedy 
musiała opuścić swój ukochany zakątek świata, 
wykonała to, do czego zobowiązała się wobec męż-
czyzny swojego życia, ale przede wszystkim – 
wobec samej siebie i napisała świetną książkę. 
Otwarta, odważna, silna psychicznie osoba.

Znaleźć swoje miejsce, swoją rolę na każdy 
etap życia to dobra droga do odczucia jego sensu. 
Wstępując do Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku my wszyscy wykazaliśmy 
się otwartością na zmianę w życiu, odwagą, 
by podjąć swego rodzaju pracę – nad własnym 
rozwojem, ale i na rzecz społeczności, w której 
chcieliśmy znaleźć swoje miejsce oraz odpornoś-
cią psychiczną, która pozwoliła nie załamywać 
się trudnościami, na jakie zazwyczaj natrafi a 
każdy człowiek, początkujący w dowolnej dzie-
dzinie aktywności – umysłowej, artystycznej czy 
fi zycznej. Daliśmy sobie perspektywę – kilku, 
kilkunastu, a nawet więcej lat; nasz Uniwer-
sytet ma ich 20 i niektórym minęło właśnie 
dwadzieścia lat pięknego życia. 

Miałam – własne i „podrzucone” – różne po-
mysły na tytuł numeru. Ten, który wybrałam, 
pojawił się nieoczekiwanie. Paweł Janczaruk 
zrobił nam – uczestnikom imprezy kończącej 
rok akademicki w Drzonkowie – zbiorowe 
zdjęcie. Koleżanka z Zarządu przesłała mi je 

fot. BogUMIŁa hYLa-DĄBEK
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z komentarzem: No popatrz, Basiu, jakie piękne 
to zdjęcie! Bo my piękni! Pomyślałam, że w tym 
zdaniu prawda jest i dosłowna, i metaforyczna, 
bo żyjąc pięknie, piękniejemy od wewnątrz…

Portretów, jak zawsze w „Inspiracjach”, jest 
więcej. Przybliżamy sylwetkę Agaty Miedziń-
skiej, dyrektorki Zielonogórskiego Ośrodka 
Kultury, gdzie często bywamy jako uczestnicy 
warsztatów plastycznych, goście wystaw, pre-
zentujących dorobek naszych koleżanek i kole-
gów, widzowie spektakli (także naszego „Monte 
Verde”) i koncertów organizowanych przez tę 
instytucję oraz… postać Maryli Rodowicz, któ-
rej związki z naszym miastem sięgają jedynie 
najwcześniejszego dzieciństwa. Za to Paweł 
Janczaruk jest związany nie tylko z Zieloną 
Górą, ale coraz częściej współpracuje z naszym 
Uniwersytetem, a od przyszłego roku współ-
praca jeszcze się pogłębi. Romantyczny portret 
podwójny Mirosławy i Bolesława Polarczyków 
pióra Bogumiły Hyli-Dąbek, ciepły portret Ma-
rysi Kuleszyńskiej-Kozak autorstwa jej siostry 
oraz sylwetka Krystyny Kuczyńskiej, której 
twórczynią jest, debiutująca w roli autorki „In-
spiracji” koleżanka – malarka, Jadwiga Szuba, 
to kolejna grupa sylwetek członków ZUTW. 
Dodajemy do nich wspomnienie o zmarłym 
w tym roku Henryku Chmielewskim – autorze 
tomików wierszy, popularnych wśród naszych 
słuchaczy… 

Wydawać by się mogło, że Kongres Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku odbył się na tyle dawno, 
iż nie warto go już przypominać. Mam nadzieję, 
że refl eksje, jakimi się z Państwem dzielę, skło-
nią do pewnych przemyśleń. Nie sposób nato-
miast było nie napisać o dwudziestoleciu ZUTW. 
Taki tekst jest zawsze największym wyzwaniem 
dla autora, bo tyle razy pisaliśmy o różnych 
projektach, programach, przedsięwzięciach, 
pokazywaliśmy różne grupy w działaniu i ich 
osiągnięcia. Najtrudniejszą sprawą było dotarcie 
do wiedzy o latach pierwszych i ich – nie waham 
się użyć tego słowa – romantyzmu. Starałam się 

go odnaleźć w relacjach najstarszych stażem 
członków naszej organizacji i dało się zauwa-
żyć, że kiedy opowiadali o pierwszym występie, 
pierwszej wycieczce, głos się zmieniał, była 
w nim duma, ale było też ogromne ciepło. Mia-
łam wrażenie, że trochę to przypomina spotka-
nia po latach kolegów ze szkoły, jakieś „-lecie” 
matury, ale jest też trochę inne, bo nadal w tej 
„szkole” jesteśmy, a nasz ukochany klub czy 
zespół bardzo się zmienił. Zazwyczaj prowadzi 
go inna osoba, ale wszystko obecnie toczy się 
nieporównywalnie do sytuacji sprzed lat. 

Jest grupa, której lider trwa od początku. 
To Marian Wawrzyn – przed osiemnastu laty 
zorganizował Klub „Wierni Kwiatom” i wciąż 
go prowadzi, wciąż ma pomysły na atrakcyjne 
zajęcia, nadal jest młody duchem. – My od po-
czątku, z Marianem – mówiły osoby o długim 
stażu. Marian, pilny kronikarz zdarzeń, jakie 
składały się nie tylko na historię „Wiernych 
kwiatom”, lecz także – przynajmniej w latach 
najdawniejszych – na historię całej społeczności 
ZUTW, zawsze bez trudu znajdował w swoim 
archiwum piękne opowiastki. Pamiętam, jak po 
śmierci Anny Ciałowicz, przyniósł do redakcji 
zdjęcie i opis – z kroniki – wspólnej imprezy 
„Wiernych kwiatom” i „Żywego słowa”. Zaty-
tułował ten tekst: „Poezja i ‘mowa’ kwiatów”1:

Lata 1992-1997, to były początki, które już 
zlewają się w pamięci. Janina Głuchowska 
na moje pytanie o to, kto z pierwszego składu 
„Śpiewnika Uniwersyteckiego” pozostał jego 
członkiem, podała mi kilka nazwisk osób 

1  „Inspiracje” nr 37: Niepowtarzalnym przeżyciem 
dla słuchaczy UTW był wspólnie zorganizowany, 
przez Zespół Żywego Słowa i Klub „Wierni Kwia-
tom” wieczór poezji, zatytułowany „Kwiaty w poe-
zji młodopolskiej – legendy o kwiatach”. Była to 
prawdziwa uczta duchowa dla tych, którzy ko-
chają poezję i kwiaty. Panie z Zespołu, wspaniale 
przygotowane przez opiekunkę, Annę Ciałowicz, 
przepięknie recytując poezję poetów młodopol-
skich o kwiatach, rozbudziły w słuchaczach mi-
łość do kwiatów – i tych polnych, i tych modnych 
w tamtej epoce.
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przyjętych w latach 1994-1997; z pierwszego 
składu była tylko ona… 

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
od początku dużą wagę przykładał do poprawy 
sprawności fizycznej słuchaczy, wychodząc 
z przekonania, że ruch to biologiczna potrzeba 
organizmu ludzkiego. Spotkały się te starania 
z potrzebami członków stowarzyszenia – przed 
tegorocznym walnym zgromadzeniem podli-
czono uczestników wszystkich prowadzonych 
zajęć. Okazało się, że jest ich 670. Realnie 
jest ich mniej, niektórzy bowiem biorą udział 
w dwóch lub nawet trzech rodzajach ćwiczeń, 
jednak ta wielkość robi wrażenie. Przedstawia-
my Państwu krótkie résumé zajęć sportowych, 
stworzone przez Adrianę Witkowską i kilkoro 
naszych fotografików. Do tego – porcja zdjęć 
z Dnia Sportu.

Działy: „Z życia ZUTW”, „Oksymoronki”, 
czy „Byliśmy tam” obejmują różne – mniejsze 
i większe – wydarzenia. Trzeba przyznać, że nie 
każde znajduje wyraz w postaci choćby krótkie-
go artykułu, bo nie zawsze nasz „dziennikarz” 
jest na miejscu. Polecam lekturę wszystkich 
tekstów, np. bardzo interesujący jest artykuł 
Mirosławy Bogdan, zatytułowany „Przepis na 
Monte Verde”, którego pomysł zrodził się po 
ostatniej premierze zespołu czy refleksje Jadwi-
gi Korcz-Dziadosz, po obejrzeniu filmu Karin 
Kaper i Dirka Szusziesa „Ale życie toczy się 
dalej”, na temat XX-wiecznych przymusowych 
„wędrówek ludów” na przykładzie losów Pola-
ków i Niemców. Zupełnie inny charakter mają 
bardzo osobiste wypowiedzi na temat, czym 
jest uczestnictwo w wybranych zajęciach: Ewa 
Kwaśniewicz napisała o tańcu, Agata Hali-
na Więcek o jodze i poezji, Wanda Janowska 
o śpiewie. Wiedzą dzieli się z nami najlepszy 
meteorolog w ZUTW – zawsze zdolny zapewnić 
piękną pogodę „Ciekawym świata”. Tym razem 
Ryszard Krassowski pisze o wpływie pogody na 
zdrowie i samopoczucie człowieka. Coś o tym 
niby wiemy, ale warto wiedzieć dokładnie! Dla 

miłośników poezji i przyjaciół członków „Oksy-
moronu” – nowa porcja wierszy.

Wielokrotnie przekonałam się, że od naszych 
koleżanek i kolegów czerpiemy ogromnie dużo. 

Może to być twórcza inspiracja, jaka czasami 
nam się zdarza podczas zajęć otwierających 
umysł na nowe obszary poznania, mogą być 
różne praktyczne informacje i porady, mogą 
się rodzić pomysły na odwiedzenie zarekomen-
dowanych miejsc… Zachęcona artykułem Bo-
gusi Hyli-Dąbek „Kruszyniany i okolice, czyli 
Tatarskim Szlakiem”, natrafiłam w Internecie 
na stronę, zatytułowaną Tatarska Jurta; bogatą 
i ciekawą informację o dziejach Tatarów pol-
skich poprzedzała ta oto myśl: Idź między ludzi, 
bo żyjąc z nimi zaznasz ich dobroci, a umierając 
wśród nich, usłyszysz ich płacz, autorstwa Alego 
Ibn Abi Taliba, żyjącego w VII wieku zięcia 
Mahometa, pierwszego imama szyitów. Myśl ta 
nasunęła mi jeszcze jedną refleksję – koledzy 
dają nam nieocenione wsparcie w trudnych 
chwilach… 

Tennessee Williams w „Szklanej menażerii” 
sformułował taką refleksję: Wspomnienie ma 
w sobie wiele poetyckiej swobody. Opuszcza pew-
ne rzeczy, inne wyolbrzymia (...), pamięć ludzka 
gnieździ się bowiem głównie w sercu. Bez-
sprzecznie da się ją odnieść do pełnych ciepła 
wspomnień „Wiernych kwiatom”, jakie uzbierali 
w ciągu długich 18 lat działalności klubu. Taki 
też charakter nosi piękna opowieść o własnym 
życiu Barbary Dzięcielewskiej. Maria Weiss, 
opisując swój „najsmutniejszy dzień” spróbowała 
dokonać czegoś, co trafnie ujął Umberto Eco: 
Istotne jest nie tyle to, by mieć wspomnienia, 
ile by wyrównać z nimi rachunki. Zapytałam 
Marysię, czy przelanie na papier koszmaru 
pozwoliło się od niego uwolnić. Potwierdziła. 

Halina Maszner przed kilku laty zorga-
nizowała w klubie FOTOOKO „Walentynki”, 
podczas których Ewa Kwaśniewicz czytała swój 
wiersz, zatytułowany również „FOTOOKO”: 
Siedzimy połączeni pasją/ Wymieniamy ciepłe 
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spojrzenia/ I życzliwe słowa/ Ze ścian patrzą 
na nas nasze fotografi e./ Jedna , piąta, dwu-
dziesta. Wszystkie piękne/ Na ekranie szef pre-
zentuje „Chomika”/ Z którego spogląda na nas 
Jego brodata , przyjazna twarz/ Mówimy dużo 
, ciekawie i głośno/ Czasami się nie zgadzamy 
Czasami inspirujemy/ Jesteśmy razem. Halinka 
skomentowała: „Rozwijając piękno ostatniego 
zdania z wiersza Ewy – JESTEŚMY RAZEM – 
chcę dodać, że jeżeli chcemy przeżyć niezapo-
mniane chwile, WSZYSCY musimy uruchomić 
w sobie odrobinę życzliwości i szaleństwa”. 

Niezapomniane chwile przeżywamy w ZUTW 
często. W większych i mniejszych grupach. 
Taka była wycieczka do Holandii, której – co 
prawda – nikt nie opisał, ale Kazimierz Woj-
ciechowski pokazał urodę kwietnych ogrodów 
(a on to potrafi  – przypomnijmy sobie jego zdję-
cia kwitnących kaktusów, jakie zamieściliśmy 
w 37 numerze „Inspiracji”) na wystawie w ko-
rytarzu ZUTW. Taka była wizyta Oksymoronu 
w Ogrodzie Sztuk państwa Kurzawów, takie 
dni przeżyliśmy podczas pleneru malarsko – 
fotograficznego w Zittau i równie pięknych 
okolicach tego miasta. W takiej też atmosferze 
odbyło się zakończenie roku akademickiego 
w Drzonkowie. Szaleństwo wymyślnych kape-
luszy, radość tańczenia – nie tylko w grupach, 
które przyjęły taką nazwę, życzliwość wobec 
wykonawców karaoke i autorów erotycznych 
wierszyków. Byliśmy RAZEM!

W archiwum ZUTW znalazłam okolicz-
nościowy wierszyk. Jego autor to Włodzimierz 
Banach, którego koledzy tak opisywali w po-
śmiertnym wspomnieniu: do Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyszedł 
w styczniu 1996 roku, głównie by grać w brydża, 
lecz w naszej pamięci trwa jako niezrównany 
kuplecista, autor wielu okolicznościowych wier-
szy i dusza towarzystwa. Był Uniwersyteckim 
Satyrykiem, którego relacje z naszego uniwer-
syteckiego życia – widziane często w krzywym 
zwierciadle, pisane z przymrużeniem oka 
i wyostrzonym piórem – zawsze nas bawiły, 
zadziwiały, rozśmieszały, pouczały i zmusza-
ły do myślenia. (…) Ze swego życia darował 
nam zaledwie dwa lata, lecz były to lata, które 
pozostawiły ślady i pamięć na zawsze. Każde 
spotkanie z Nim było radością i śmiechem. 

Ten wiersz pragnę zadedykować nam wszyst-
kim – dzisiejszym słuchaczom ZUTW i tym, 
którzy dołączą do naszej społeczności.

Żyjcie, mili, długie lata! 
Niech wam Wawrzyn wieniec splata
Pełen chabrów, złotych róży.
Żyjcie, mili, jak najdłużej!!! 

Dedykuję też poetycką impresję Ani Blachy, 
której tematem jest piękna jesień – ta kalenda-
rzowa, która właśnie nadchodzi i ta metaforycz-
na, jak Jesienna Pani Krystyny Kuczyńskiej 
z naszej okładki.

fot. MarIa LEsZCZYńsKa
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dzikiego bzu, cienkie gałązki leszczyny, koły-
szące się nad potokiem. 

Czy to cisza, czy powiew musnął moją twarz, 
zaplątał się we włosy, powoli dotarł do serca 
i coś cichutko szepnął, nie wiem co, tak bez 
słów; stanęłam zdumiona – takie proste, takie 
oczywiste, nie wszystko trzeba ubierać w słowa. 
Trzeba oddać się Jesieni całą sobą, a ona powie 
ci bez słów, że to najpiękniejszy czas, pełen 
uczuć, spokojnego spojrzenia na przebytą prze-
strzeń życia pozostawionego za sobą. Jeszcze 
tyle ciepłych dni radości masz do własnej dyspo-
zycji. Przytul się do słońca, wiatru, unoszących 
się liści, smugi świateł przelatujących przez ga-
łęzie drzew, do ciszy, która wpływa do serca i za-
pełnia je nowym uczuciem, nieznanym. Spadł 
liść do stóp, szelestem powie ci, że to jestem ja, 
nie pozwól, by zapomniał o mnie świat… Pa… 
pa… pa… Z wiosną wrócę znów. Pa… pa… pa…  
To jestem ja…

Anna Blacha

Jesienny ogród

Ogród zalany ciszą. Ciepłe smugi leciutkiej 
mgiełki przeświecają przez liście drzew, słonko 
bawi się kolorami tęczy odbitymi w maleńkich 
kropelkach rosy zwisających na koniuszkach 
gałązek. Unoszę się lekko, jestem ciszą, smugą 
mgiełki, tęczą, liściem kołyszącym się na fali 
światła. Ciepło słońca ozłociło moje zielone oczy. 

Szept dotarł do mnie – uleć w przestrzeń, 
zatop się w cieple Jesieni – dostojnej, rozumnej, 
poważnej, która zna cenę upływającego czasu. 
Otwiera dla ciebie drogę, którą można iść bez-
piecznie. Przeprowadzi przez kwitnące wrzosy, 
oplątane pajęczyną „babiego lata” krzewy, uchy-
li gałęzie drzew, by nie zagradzały przejścia 
do dzikich malin, jeszcze pełnych czerwonych 
owoców. Zaplącze cię w pełznące jeżyny, gdzie 
żuczek szuka zimowego schronienia, pokaże 
ptaka, który będzie zimą z nami. Moja prze-
strzeń ogarnia korale jarzębiny, kuleczki fioletu 
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Z Zofią Banaszak, szefową UTW,  
rozmawia Danuta Kuleszyńska

takim trochę  
szaleńcem jestem

D.K. – Byk czy Lew?
Z.B. – Zdecydowanie Byk.
– Tak myślałam. Wynika to z Twojej 

ekspresji, podejścia do życia, z pasji dzia-
łania... Przyjrzyjmy się charakterystyce 
astrologicznej Byka i sprawdźmy, czy do 
Ciebie pasuje. Posłuchaj: Osoby urodzone 
w tym znaku za główny cel życia uważają 
zdobywanie, posiadanie i chęć zachowania 
bezpieczeństwa. Mają Byki dużo cierpliwo-
ści  i wytrwałości. Są  spokojne, uczynne, 
doceniają dobra materialne...

– Na pewno nie przywiązuję wagi do rzeczy 
materialnych. Ze spokojem u mnie też różnie 
bywa. Co prawda talerzami nie rzucam, ale cza-
sami bywam nerwowa. I ciągle gdzieś biegnę, 
ale w tym zabieganiu nie zatracam się. Staram 
się zaplanować każdy tydzień, a nawet godzinę. 

– Konkretna jesteś?
– Jak coś sobie założę, to do końca realizuję 

i nie bujam w obłokach. Raczej chodzę twardo 
po ziemi. To prawda: lubię działać. 

– I jak to Bykowi, towarzyszy Ci w tym 
działaniu pomyślność? 

– Czy ja wiem... Bywałam w sytuacjach 
kłopotliwych, trudnych, także zdrowotnie, 
ale gdzieś to wszystko się fajnie poukładało, 
wyszłam na prostą. Ja nie umiem się nad sobą 
użalać. Przed laty dopadła mnie wstrętna 
choroba, ale nie położyłam się do łóżka, nie 
rozpaczałam, że mój Boże, co to będzie ze mną 
dalej. Myślałam natomiast, co jeszcze zrobić 
tego dnia, a choroba była jakby obok mnie. 
Leżąc już w szpitalu, wymusiłam przepustkę 
i pobiegłam na inaugurację roku akademickie-
go, bo miałam ważne wystąpienie. Po kilku 

godzinach wróciłam i poddałam się zabiegom. 
Takim trochę szaleńcem jestem. 

– A w miłości, jak to u Byka, też bywasz 
zachłanna i zazdrosna?

– Rozumiem, że chodzi o miłość do mężczy-
zny. Otóż nie ma miłości bez zazdrości. Myślę 
oczywiście o takiej mądrej zazdrości. Zachłan-
na natomiast nie jestem, bo nie żądam, by życie 
mojego wybranka koncentrowało się wyłącznie 
na mnie. Choć miałam to szczęście, że spotka-
łam wspaniałego człowieka, który wspiera mnie 
w moich działaniach. Jesteśmy ze sobą ponad 
40 lat. 

– Gdy myślisz o swoim życiu prywat-
nym i zawodowym, to możesz powiedzieć, 
iż spełniasz się, że jesteś szczęśliwa, że los 
jest dla Ciebie łaskawy? 

– Gdybym mogła cofnąć czas, wybrałabym 
te same ścieżki. Kiedyś wymarzyłam sobie, by 
być nauczycielką. I zostałam nią. Chciałam, by 

fot. ZBIgnIEw raJChE
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moje życie kręciło się wokół książek i fajnych 
ludzi. I tak się stało. Czy potrafiłabym pracować 
w innym zawodzie? Hm... Był taki moment, że 
planowałam wybrać się na geologię, widziałam 
siebie nawet w roli geodety, bo ja zawsze za pan 
brat z przyrodą... Pamiętam, że jak chodziłam 
w Drezdenku do liceum, ogłoszono nabór do 
lotów szybowcowych, więc się oczywiście zgło-
siłam, bo zapragnęłam fruwać ponad ziemią. 
Niestety, odrzucono mnie, bo byłam dziewczyną. 
Nie boję się wysokości, myślę, że dziś mogłabym 
też latać, a nawet skoczyć ze spadochronu. Wody 
też się nie boję, uwielbiam nurkować. 

– Odważna z Ciebie kobieta. 
– Chyba od dziecka mam w sobie odwagę. 

Zawsze miałam jakieś dziwne, chłopięce pomy-
sły w dzieciństwie. 

– Może ciągle skrywasz w sobie chło-
pięcą naturę?

– O nie, nie! (śmiech). Ja myślę i czuję jak 
kobieta. Ale po drzewach uwielbiałam łazić, 
grywałam w hokeja na lodzie... Takie tam dzie-
cięce zabawy w małym miasteczku cierpliwym 
na pomysły. Do tego otoczenie, przyroda... Wy-
obraźnia działała i wymyślaliśmy na podwórku 
różne rzeczy. 

– Dzieciństwo i pierwsze nastoletnie 
lata spędziłaś w Drezdenku. Potem był 
Kołobrzeg, później filologia na uniwersy-
tecie w Poznaniu... A Zielona Góra? Skąd 
wzięła się na Twojej życiowej ścieżce?

– To przypadek. Któregoś letniego dnia, nad 
pięknym jeziorem w Zagórzu poznałam Zbysz-
ka. To była miłość od pierwszego spojrzenia. 
Niecałe dwa lata później wzięliśmy ślub. A że 
mąż mieszkał w Zielonej Górze, więc i ja tutaj 
za nim przyjechałam. To był rok 1970. I dzisiaj 
nie wyobrażam sobie innego miejsca na ziemi. 
Tak mocno tutaj wrosłam. 

– I wtedy, w latach 70. choć przez mo-
ment pomyślałaś, że Twoje późniejsze 
życie wypełni działalność społeczna?

– Absolutnie nie. Ale jak już zaczęłam pra-
cować zawodowo jako nauczycielka, to ciągle 
chciałam robić coś więcej, coś dla innych. Nie 
liczyłam godzin, zatracałam się w swoich pa-
sjach... A Uniwersytet Trzeciego Wieku poja-
wił się jakby po drodze. Pracowałam wówczas 
w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

– No właśnie – jak to się wszystko zaczęło? 

na ŁotwIE fot. MagDaLEna PYrZanowsKa

Z LEoPoLDEM KoLBIarZEM  fot. anDrZEJ KoZaK

fot. stanIsŁaw MatUsZEwsKI
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– Pomysł, by w Zielonej Górze powstał 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, narodził się 
w kręgu nauczycieli – andragogów. Dla mnie 
kształcenie dorosłych niekoniecznie wiązało 
się z pracą w środowisku emerytów – miałam 
niewiele ponad czterdzieści lat, więc emerytów 
postrzegałam jako ludzi bardzo już starych, 
a starość widziałam jako ociężałość fizyczną 
i chorobę. Pojechałam jednak do Warszawy, do 
profesor Haliny Szwarc, która założyła w Pol-
sce pierwszy UTW. Zetknęłam się z ludźmi –  
pasjonatami tej nowej na polskim gruncie 
idei i przekonałam się do niej. Ruszyliśmy już 
w czerwcu. 

– I pewnie po jakimś czasie zmieniła Ci 
się opcja patrzenia na emeryta. 

– Oczywiście! I to dość szybko. Patrząc na 
naszych słuchaczy, z których wielu to emery-
ci z wieloletnim „stażem”, nie widzę w nich 
starych ludzi. W większości wciąż mają siły 
witalne, stale czegoś od siebie chcą, mówią, że 
teraz mają możliwość realizacji marzeń... 

– UTW nie jest dla ludzi, którzy wkłada-
ją kapcie i siedzą przy telewizorze. 

– Zgadza się. Ktoś wybiera język obcy, gim-
nastykę, jedzie na wycieczkę, idzie na koncert... 
Każdy ma prawo swój czas tak w Uniwersy-
tecie zagospodarować, by czuć się spełniony. 
Ja nikomu niczego narzucać nie mogę. Dziś 
moja tolerancja w stosunku do słuchaczy jest 
zupełnie inna.

 – Uniwersytet to przecież różne charak-
tery, indywidualności. Trzeba to wszystko 
ogarnąć, by działało sprawnie. Jak Ci się 
udaje? 

– Ważne jest to, że mamy swoją siedzibę, że 
przez cały dzień jest tutaj jeden wielki ruch, że 
ton nadaje grupa. Bo jeśli ktoś chce czasami 
poszczypać, to w tej grupie ktoś go uspokoi. Tu 
nie ma miejsca na jęczenie i narzekania. Ow-
szem, malkontenci zdarzają się, jak wszędzie, 
bywa też, że mają powody do narzekania… 
Wczoraj spotkałam mocno zasmuconą Helenkę. 
Mówię: – Uśmiechnij się, a ona, że jej już nic 
się nie chce. Nie dałam za wygraną: – Spróbuj, 
zobaczysz, że poczujesz się lepiej. No i Helenka 
uśmiechnęła się. 

– Jesteś dla niektórych jak matka: po-
głaszczesz po głowie, pocieszysz...

 – (śmiech). Ale są i tacy, którzy się mnie boją. 
I nie wiem dlaczego. Owszem, dyscyplina i ład 
być musi. Nie mogę na wszystko pozwalać, bo 

w KarPaCZU fot anDrZEJ KoZaK

fot. anDrZEJ KoZaK

2006 na CYPrZE Z BarBarĄ KonarsKĄ  
fot. Z arChIwUM ZUtw



12 INSPIRACJE  /  kwiecień – wrzesień 2012  /  nr 2 (42)

zrobi się bałagan. Muszę być konsekwentna, ale 
też otwarta na dyskusje, bo przecież można się 
ze mną nie zgadzać. Nie robimy bariery wieko-
wej przyjmując do Uniwersytetu. Dziś w UTW 
mamy trzy pokolenia i jeden drugiemu nadaje 
ton działań. Ci najstarsi uczą się od młodszych 
i odwrotnie. I na tym polega tolerancja.

– Jaki jest dziś słuchacz uniwersytetu? 
– To człowiek aktywny, odnajdujący w sobie 

pasje, chętny do pomocy innym. Trzeba na przy-
kład uporządkować teren przed naszą siedzibą, 
bo jest brzydko. Rzucam hasło: kto może niech 
przyjdzie. I rano stawia się spora grupa. Jest 
u nas ogromnie dużo życzliwych osób. 

– Dwadzieścia już lat szefujesz UTW, 
a to przecież jedna trzecia Twego życia. 
Rodzina nie buntuje się, że rzadko bywasz 
w domu?

– To prawda. Moja młodsza córeczka jest 
dziś 30 letnią osóbką... Kawał czasu. Jakoś to 

wszystko ze sobą godziłam: praca zawodowa, 
UTW, rodzina. Nie ukrywam: bez męża nie 
dałabym rady. Tym bardziej, że początki nie 
były łatwe, bo większość spraw leżała na mojej 
głowie. Na pierwsze spotkanie organizacyjne 
przyszło prawie sto osób. Dużo pomogła mi 
Lidzia Sławska z UTW poznańskiego. Nie było 
Internetu, wszystko pisaliśmy ręcznie... Dziś 
mamy komputery, pieniądze na programy „ścią-
gamy” z Unii Europejskiej, słuchacze rozwijają 
swoje zdolności w kilkunastu sekcjach: fotogra-
ficznej, teatralnej, malarskiej, literackiej. Mamy 
chór, grupy wokalne, jest klub astronomiczny, 
geologiczny, brydżowy...

– No dobrze, każdy słuchacz coś tam 
w UTW dla siebie i w sobie odkrył. A Ty? 

– Ja mam tu dużo koleżanek, kolegów i tro-
chę przyjaciół. I chyba to jest najważniejsze 
w życiu. A także rodzina: dwie córki, mąż, wnu-
ki. Poznałam też fajnych, mądrych ludzi poza 
uniwersytetem. Czego więcej chcieć od życia?

– To ważne, ale pytam o coś innego: czy 
w ciągu tych 20 lat odkryłaś w sobie jakiś 
talent? Może wiersze zaczęłaś pisać...

– Wiersze pisałam, jak jeszcze byłam lice-
alistką i mam je do dziś. Hm... gdybym teraz 
przekazała stery UTW w inne ręce, to chyba 
zajęłabym się fotografią. Ale to nie takie proste. 
Pamiętam, że gdy zaczęły się pierwsze warszta-
ty plastyczne, poszłam na zajęcia. Ale zamiast 
skupić się nad tym, co mówi Leopold Kolbiarz, 
myślałam o tym, co muszę zrobić za godzinę. 
Kiedy żyła Joasia Szczepaniak poszłam na 
jogę i też nie mogłam się skupić. Więc na razie 
muszę sobie odpuścić. Staram się jednak ruszać: 
chodzę na basen, z kijkami, od czasu do czasu 
zaliczę jakąś gimnastykę.

– A przynajmniej sypiasz dobrze?
– Śpię dobrze wtedy, gdy wszystko mam już 

zrobione, poukładane. Czasami wstaję o trzeciej 
rano, a gdy trzeba to już o piątej jestem na uni-
wersytecie. Gdy mąż zaczyna kręcić nosem, to 
wtedy mówię: popatrz jak mamy tutaj dobrze. 
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Chce nam się iść na koncert, to idziemy. Wysta-
wa? Proszę bardzo... Jako członek wspierający 
UTW, Zbyszek bardzo mi pomaga. Słuchacze 
nawet nie wiedzą, ileż on poprzewoził rzeczy, 
uporządkował, ile żeśmy się tych ścian naskro-
bali... Myślę, że gdyby nie ten wspólny doping, 
to by się nam wiele rzeczy nie chciało robić.

– Uniwersytet to także zaszczyty i na-
grody. Jesteś honorową obywatelką Zie-
lonej Góry. Łechce to Twoją próżność, 
dodaje skrzydeł? 

– Dyplomów i orderów mam rzeczywiście 
dużo, ale bez kokieterii i uczciwie powiem: nie 
lubię być chwalona. Natomiast honorowy oby-
watel spadł na mnie zupełnie nieoczekiwanie, 
to była dla mnie ogromna niespodzianka. I nie 
wiem, czy na to zasłużyłam. 

– Jesteś z siebie dumna?
– Jestem spełniona. 
– A ta niesamowita energia. Skąd ją 

czerpiesz?
– Ja wierzę w reinkarnację. Jestem gdzieś 

po raz pierwszy, a mam wrażenie, czuję, że już 
tu byłam. Zdarzało mi się to wiele razy. Więc 
chyba pod taką gwiazdą się urodziłam, że tej 
energii mam w sobie sporo. 

– Młoda duchem.
– Tak. Mam w środku najwyżej 40 lat. A na-

wet mniej. To chyba dlatego moje córki i zięcio-
wie lubią ze mną i Zbyszkiem 
przebywać, wyjeżdżać. Dobrze 
czują się w naszym towarzy-
stwie. Lubimy wspólnie pobawić 
się, potańczyć, pożartować. 

– A jaka jest Twoja najwięk-
sza zaleta, co w sobie lubisz 
najbardziej?

– Tolerancję wobec innych. 
– A czego w sobie nie lu-

bisz?
– Że czasami niepotrzebnie 

bywam uszczypliwa. 
– Zdarza Ci się płakać?

– No pewno. Przy czym beksą nie jestem. 
Ale bywa, że płaczę na filmie, wzruszam się, 
gdy widzę malutkie dzieci... 

– Wrażliwa jesteś. A teraz posłuchaj, 
co o Tobie napisała w „Inspiracjach” Ad-
riana Witkowska: Zofia Banaszak, rektor, 
przywódca UTW, niezmordowana organi-
zatorka wolnego czasu, odkrywająca przed 
nami  coraz  szersze horyzonty. Kochamy 
cię Zosiu za ten trud, który dzień w dzień 
podejmujesz, za te dni do utraty tchu. 

– Jeżeli Adrianka napisała to od serca, to jej 
ogromnie dziękuję. No, wzruszyłam się bardzo. 

– Sądzę, że tak myśli większość słucha-
czy uniwersytetu.

– Hm... To dlaczego spotykam się z uszczy-
pliwością niektórych osób? Czasami słyszę takie 
opinie: skoro tak mocno chce, to ma w tym inte-
res. A ja naprawdę nie mam żadnego interesu 
prowadząc UTW.

– Utnijmy zatem wszelkie plotki i spe-
kulacje. Zapytam wprost: dostajesz pie-
niądze za prowadzenie UTW, czy robisz 
to społecznie? 

– Nie dostaję ani złotówki. I tak jak wszyscy 
opłacam składki. Co więcej: dopłacam do uni-
wersytetu z własnych pieniędzy. Często bowiem 
zabieram prace biurowe do domu, korzystam 
więc z prądu, z prywatnego komputera... 

Z roDZInĄ fot. PawEŁ JanCZarUK
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Zofia Banaszak urodziła się 12 maja 1948 r. 
w Drezdenku. tu skończyła szkołę podstawową 
i liceum ogólnokształcące. Jako że marzyła 
o zawodzie nauczycielki, rozpoczęła naukę 
w studium nauczycielskim w Kołobrzegu. Potem 
przeniosła się do Poznania, by na Uniwersytecie 
im. adama Mickiewicza studiować filologię 
polską. Pracę magisterską pt „stylizacja w prozie 
Ernesta Brylla” pisała będąc już studentką 
zielonogórskiej wyższej szkoły Pedagogicznej. 

Zawodowo (jako nauczycielka polskiego, 
a nawet w-f i fizyki) realizowała się w wielu 
szkołach wiejskich. Zaczęła w Przynotecku, gdzie 
przez rok dojeżdżała z Drezdenka na rowerze. 
Potem były szkoły podstawowe w Dobiegniewie, 
nietkowie (dojeżdżała na motorze), Płotach. 
w Czerwieńsku uczyła polskiego w rolniczej 
zawodówce i technikum. Potem przeniosła się 
do Zespołu szkół Ekonomicznych i technikum 
ogrodniczego w Zielonej górze. Pracowała 
także w oDn jako nauczyciel konsultant i w CKU, 
gdzie po latach pracy przeszła na emeryturę. 

od 42 lat jest żoną Zbigniewa Banaszaka. 
Mają dwie córki: Kamilę (ur. w 1972 r.) i agatę 
(1981), oraz czworo wnucząt: Ewę i Jagodę oraz 
bliźniaki Macieja i Bartosza. 

Zielonogórski Utw skupia dziś ponad 800 
słuchaczy. najstarsi mają ponad 80 lat i są bardzo aktywni. Indeks z numerem 1 ma Zofia Banaszak, 
która kieruje uniwersytetem od początku, czyli od czerwca 1992 r.  Utw powstał jako trzynasty 
w Polsce (dziś jest ich ponad setka) i należy do grona najlepszych w kraju.

Telefony też nierzadko wykonuję na własny 
koszt. Jak byliśmy ostatnio w Holandii i Belgii 
musiałam z mojej prywatnej komórki załatwiać 
sprawy służbowe... To jest mój koszt, ale nie 
narzekam, skoro jakoś sobie z mężem radzimy 
finansowo. Uniwersytet to moje hobby. I nie 
tylko moje, bo wszyscy pracujemy tutaj spo- 
łecznie. 

– Myślisz, że przyjdzie taki dzień w któ-
rym porzucisz fotel szefowej i zostaniesz 
zwykłą słuchaczką uniwersytetu? 

– Oczywiście. Tylko musiałabym nauczyć 
się nie wtrącać... Czasami pytam siebie komu 
dzisiaj w tym rozpędzonym wozie chciałoby się 
aż tyle robić. Każdy przecież ma swój czas, swoje 
życie... Oczywiście UTW nie traktuję jak jakiejś 
gehenny, bo to moje życie – skoro podjęłam się, 
to chcę działać i czynię to z przyjemnością. 
Ale już zdejmuję z siebie niektóre obowiązki 

i sprawy techniczne przekazuję pomału innym 
osobom. 

– Jesteś przecież młoda i przed Tobą co 
najmniej kolejne 20 lat szefowania! 

– (śmiech) Oj, znam taką babcię, która ledwo 
chodzi, ale ciągle kieruje uniwersytetem gdzieś 
w Polsce. Ja bym tak nie chciała. Powiedziałam 
i w domu, i tu na uniwersytecie: jeśli zauważy-
cie, że coś ze mną nie tak, mówcie wprost. Bo 
trzeba mieć do siebie dystans i wiedzieć, kiedy 
zejść ze sceny. 

– Czego życzysz słuchaczom UTW z oka-
zji jubileuszu?

– Żeby mieli poczucie bezpieczeństwa finan-
sowego, by znaleźli jak najwięcej przyjaźni. 
Żeby korzystając z zajęć wiedzieli, że choć ten 
jeden dzień w tygodniu mają dla siebie. I żeby 
tego dnia byli szczęśliwi. 

– Dziękuję za rozmowę. 
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Uśmiechnięta pani dyrektor

Z Agatą Miedzińską, dyrektorem 
Zielonogórskiego Ośrodka Kultury  
rozmawia Barbara Konarska

Barbara Konarska: Proszę opowiedzieć 
o sobie. Wiem, że mieszka Pani w Kargo-
wej…

Agata Miedzińska: Moje dzieciństwo to 
nadgraniczna wieś Lipna i szkoła podstawowa 
w Przewozie. Szkołę średnią wybrałam daleko 
od domu – w Sulechowie, gdzie skończyłam 
sześcioletnie Studium Nauczycielskie. Pierwsza 
praca? W 1992 roku rozpoczęłam pracę jako 
instruktor w Domu Kultury w Kargowej, pro-
wadziłam zajęcia z najmłodszymi, takie przed-
szkole w domu kultury. W 1997 roku wygrałam 
konkurs na stanowisko dyrektora tej placówki 
i przez cztery lata nią kierowałam. W 2001 
roku los rzucił mnie do Zielonej Góry – to było 
jak przeznaczenie… Mawiam, że nic nie dzieje 
się przypadkiem, wszystko gdzieś jest zapisane. 
W Zielonogórskim Ośrodku Kultury pracowa-
łam jako instruktor d.s. promocji i organizacji 
imprez, a następnie – kierownik działu imprez. 
Po odejściu na emeryturę Wandy Rudkowskiej

Spotkania z ludźmi naszego miasta

zostałam powołana na stanowisko 
p.o. dyrektora, potem dyrektora. Po 
drodze były studia na uczelni zielono-
górskiej z zakresu animacji kultury, 
studia podyplomowe jedne, drugie… 

– Czym jest dla Pani Zielona 
Góra?

– Teraz więcej wiem o Zielonej Gó- 
rze, niż o Kargowej, chociaż od dwóch 
lat to się zmienia – zostałam radną. 
Otrzymałam największą liczbę gło-
sów. Traktuję to jako zobowiązanie, 
by nie zawieść zaufania, wyzwanie, by  
sprostać nowej roli. Funkcjonuję więc 
w dwóch obszarach – działalności 
kulturalnej i samorządowej, i jak do-
tąd udaje mi się łączyć te dwa światy. 

A Zielona Góra? Jest miejscem 
gdzie się spełniam. Robię to, co kocham i mam 
ogromną satysfakcję, że mogę przyczyniać się 
do rozwoju kulturalnego tego miasta, bo Zielona 
Góra ma bardzo bogatą ofertę kulturalną. Poli-
czyłam kiedyś ilość opublikowanych w „Gazecie 
Lubuskiej” propozycji weekendowych – w samej 
Zielonej Górze było ich 42, dodatkowo w okoli-
cy jeszcze 15! Wystarczy iść deptakiem: Biuro 
Wystaw Artystycznych – świetne wystawy, Mu-
zeum, Teatr – spektakle do zadumy i refleksji 
oraz komediowe, dla relaksu, własne i grane na 
naszej scenie gościnnie, z udziałem gwiazd „te-
lewizyjnego formatu”; Filharmonia – chapeau 
bas, Biblioteka Wojewódzka, kluby muzyczne… 
Są formy ludyczne i niszowe. ZOK też dedykuje 
poszczególne imprezy konkretnym odbiorcom. 
Wydział Artystyczny na przykład kształci 
twórców, którzy są równocześnie wymagają-
cymi odbiorcami sztuki. Dodać do tego trzeba 
salę Centrum Rekreacyjno-Sportowego, która 
umożliwia organizację dużych koncertów. Jeżeli 
mi czegoś brakuje, to takiej Hali Ludowej, na 
700 miejsc, na imprezy estradowe…

– ZOK to instytucja o szerokim spectrum 
działania; proszę powiedzieć, co z progra-
mu jest Pani najbliższe? 
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 – Praca z dziećmi. Może trochę wynika to 
z pierwszych lat doświadczeń zawodowych, 
ale jest też zgodne z moimi przemyśleniami 
na temat kształtowania przyszłych odbiorców 
kultury – to przecież nasza rola.

– Z przyjemnością słucham, że mówi 
Pani o pewnej misji wychowawczej. I do 
tego optymistycznie. Czytałam ostatnio 
artykuł o kondycji psychicznej młodych 
nauczycieli, którzy kontakty z uczniami 
odbierają jako bardzo traumatyzujące. 
Przytoczone przykłady zachowań czy 
słownictwa nie pozostawiały złudzeń.

– Ależ do nas trafia fantastyczna młodzież! 
Skądinąd to fakt, że nie wszyscy młodzi ludzie 
są tacy wspaniali; myślę, że zawiniliśmy my – 
dorośli, rodzice, którzy pozwalają dzieciom na 
wszystko, nie stawiając żadnych barier, prze-
cież koniecznych. Kiedyś był większy szacunek 
młodych dla ludzi starszych, nauczyciel też 
był inaczej traktowany. Pamiętam z moich lat 
szkolnych taki epizod: dwóch chłopców przyszło 
do szkoły z włosami pomalowanymi na niebie-
sko. Nauczycielka fizyki bez słowa wsadziła ich 
głowy pod kran, zmyła farbę, poleciła, by się 
oporządzili i wrócili na lekcję. Więcej się już 
nie przemalowali. Zawsze byli też tacy, którzy 
„tłukli się” sztachetami, tylko że teraz sięgają 
po inne „sztachety”.

– A czy nie dostrzega Pani, że uczestni-
czą w życiu kulturalnym dwie generacje – 
młodzi i ludzie późnej dojrzałości. Brakuje 
środka.

– Dorośli – ten środek – trochę snobują się na 
udział w kulturze poza Zieloną Górą, najlepiej 
– za granicą. Wyjechać na koncert Madonny do 
Berlina to jest coś! Rzeczywiście, może rzadziej 
korzystają z tego co mają na miejscu, pewnie 
wynika to z pogoni i braku czasu… dlatego 
wybierają duże formaty, ale nie generalizujmy. 

– Co uważa Pani za własne udane „dzie-
cko” w propozycjach programowych 
ZOK-u?

fot. BogUMIŁa hYLa-DĄBEK

na DEPtaKU Z grUPĄ PLastYCZEK Z ZUtw  
fot. BogUMIŁa hYLa –DĄBEK

fInaŁ KonKUrsU na oPowIEŚĆ DLa wnUKa  
w ZIELonogÓrsKIM oŚroDKU KULtUrY 2010 r.  
fot. BoLEsŁaw PoLarCZYK
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 – Zdecydowanie – FUMA. Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
FUMA organizujemy w tym roku po raz czwar-
ty. Nazwa to skrót od nazwy Fundacja Młodych 
Artystów. Skojarzyło nam się jeszcze i tak, że – 
może – od Fumy do Famy? Laureaci – uczniowie 
zostaną, jako studenci, laureatami FAMY? 

Mamy zgłoszenia z całej Polski, znad gra-
nicy z Ukrainą czy z okolic Białegostoku, choć 
z pasa zachodniego najwięcej, bo najbliżej. 
Chętni do udziału w konkursie przesyłają 
drogą elektroniczną propozycje piosenek, 
Rada Artystyczna festiwalu z Aleksandrem 
Maliszewskim, który objął opieką muzyczną tę 
imprezę, wybiera 24 osoby do konkursu. W tym 
roku podzieliliśmy uczestników na dwie grupy 
wiekowe, gdyż młodzież licealna, mając za sobą 
dłuższą pracę nad warsztatem wykonawczym, 
jest siłą rzeczy niejako uprzywilejowana wobec 
młodszych uczestników. Żartujemy, że będzie 
FUMA i Fumka. Laureaci występują na scenie 
Amfiteatru, z orkiestrą na żywo, w opanowaniu 
sztuki ruchu scenicznego pomagają aktorzy Te-
atru. Koncertowi laureatów towarzyszy koncert 
znanego artysty – w tym roku będzie śpiewać 
Patrycja Markowska. 

Twórcy związani z Fundacją piszą i kom-
ponują nowe piosenki, oferowane uczestnikom 
konkursów do pobrania na stronie internetowej, 
wydajemy nagrane przez laureatów płyty. 

Nieoczekiwanie pani Agata proponuje: – 
Puszczę pani piosenkę z roku 2010 – Małe „C”, 
którą skomponował Krzysztof Mroziewicz do 
słów Ewy Andrzejewskiej. 

Przez chwilę słuchamy melodyjnej piosenki, 
której bohaterka nie chce być człowiekiem przez 
bardzo małe „c”. 

– Prawda, że ładna? Zależy nam, żeby mło-
dzież nie śpiewała niemądrych piosenek.

– Odbyło się sześć edycji konkursu dla 
babć i dziadków, organizowanego przez 
Zespół Edukacyjny nr 2, ZOK i ZUTW, 
wszystkie – poza pierwszą – W ZOK.  

fInaŁ KonKUrsU na ZDJĘCIE wnUKÓw  
w ZIELonogÓrsKIM oŚroDKU KULtUrY 2009 r.  

fot. BoLEsŁaw PoLarCZYK

fInaŁ KonKUrsU na ZDJĘCIE wnUKÓw  
w ZIELonogÓrsKIM oŚroDKU KULtUrY 2009 r.  

fot. BoLEsŁaw PoLarCZYK

fInaŁ KonKUrsU na ZDJĘCIE wnUKÓw  
w ZIELonogÓrsKIM oŚroDKU KULtUrY 2009 r.  

fot. BoLEsŁaw PoLarCZYK
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Piękna impreza, łącząca pokolenia. 
Zawsze wśród laureatów są słuchacze 
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. W ZOK-u na wystawach indy-
widualnych i zbiorowych prezentują się 
malarze (z grupy Babie lato) i fotografi-
cy – wśród nich również nasi słuchacze. 
Kabaret „Monte Verde” występuje w Hy-
drozagadce. Jak pani postrzega pokolenie 
późnej dojrzałości?

– Zazdroszczę energii, radości życia. Chciała-
bym sama, kiedy wejdę w ten okres życia, mieć 
tyle zapału i wiary w siebie, by pisać, malować, 
grać w teatrze, odkrywać w sobie nowe możli-
wości. Przecież każdy ma siedem talentów – 
trzeba je tylko odkryć. Może zacznę rzeźbić? Ale 
to dopiero za dwadzieścia pięć lat… (śmiech).

– Kogo mogłaby Pani nazwać swoim 
autorytetem? Kto wywarł największy 
wpływ na Pani wybory życiowe? Jakimi 
ludźmi lubi się Pani otaczać? Z jakimi 
współpracować? 

– Nie będę oryginalna – moja mama. Nauczy-
ła mnie cieszyć się z małych rzeczy, nauczyła 

umiejętności patrzenia na drugiego człowieka, 
jak na siebie, patrzenia na przyrodę tak, żeby 
zobaczyć kwitnący kwiat, żurawie na nad-
odrzańskich łąkach, bociana w locie… 

Autorytetem był i pozostał Jan Paweł II. 
Jest odniesieniem w trudnych sytuacjach. 
Pamiętam, że w roku 1978, będąc ośmioletnią 
dziewczynką, wracałam ze szkoły i zaszłam do 
mamy, do pracy. A tam ludzie byli jakby uro-
czyści, radośni. Mama powiedziała, że wybrano  

papieżem Polaka. Wtedy tego nie rozumiałam, 
ale pamiętam, że wszyscy się cieszyli, a ja 
razem z nimi. Były OAZY, pielgrzymki, udzie-
lałam się w grupach śpiewających…

– Pamiętam sprzed lat, że praca w kul-
turze nie sprzyjała kultywowaniu życia 
rodzinnego, wiele związków się rozpada-
ło, wiele osób nie decydowało się w ogóle 
na założenie rodziny. Jak to wyglądało 
u Pani?

– To prawda, tryb życia pracownika instytu-
cji kultury jest dosyć specyficzny, ale tak bywa 
też w innych zawodach. Jestem mężatką od 22 
lat – to chyba świadczy, że umiemy sobie z tym 
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radzić. Są tygodnie, kiedy wręcz mijamy się 
w domu – mąż pracuje w systemie zmianowym. 
Trzeba się przyzwyczaić. Wypracowaliśmy 
metodę, która nieźle nam rekompensuje tę co-
dzienność – dwa razy w roku, wiosną i jesienią, 
wyjeżdżamy na urlop w jakieś piękne miejsce 
i jesteśmy tylko dla siebie. Kiedy synowie – 
Szczepan i Kacper – byli mali, pomagała nam 
na co dzień babcia Irena, na wakacje wyjeżdżali 
na wieś, do dziadka Olka; teraz chłopcy są już 
dorośli, jeden studiuje na Politechnice Wroc-
ławskiej, drugi w Zielonej Górze na Wydziale 
Ekonomii i Zarządzania kierunek bezpieczeń-
stwo narodowe. Potem może praca w policji 
albo w wojsku. Może zostanie w Zielonej Górze, 
może i my się tu przeniesiemy?

– Co uważa Pani za swój sukces? 
– Z pewnością jest sukcesem to, gdzie je-

stem – nie planowałam tego, ale pozycja, jaką 
osiągnęłam, to sukces zawodowy. Sukcesem jest 
udane życie rodzinne, co – jak mówiłam – nie 
było łatwe. To, że jestem odbierana jako osoba 
sympatyczna, radosna – przed Winobraniem 
dziennikarz radiowy zaanonsował mnie tak: 
– Idzie do nas , jak zwykle uśmiechnięta, pani 
Agata Miedzińska, a przecież Winobranie tuż, 
tuż i trudnych spraw zapewne mnóstwo. Odpo-
wiedziałam żartem, że problemy ozwiązujemy 
w jeden dzień, cud wymaga dwóch – trzech 
dni… Cieszę się, że ludzie tak mnie odbierają. 
Uśmiecham się często i w odpowiedzi też do-
staję uśmiechy. 

– Dziękuję za rozmowę i życzę, by dwa-
dzieścia pięć lat, które dzielą Panią od 
członkostwa w Zielonogórskim Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku, przyniosło wiele 
sukcesów. I proszę zachować ten uśmiech, 
który w nerwowej codzienności działa jak 
oliwa wylana na wzburzone fale. 



Maryla rodowicz – 
gość specjalny „Inspiracji”

nie oglądam się do tyłu

Rozmawia Danuta Kuleszyńska

D.K. – Wulkan energii jest w Pani. 
M.R. – Ta energia wstępuje we mnie gdy 

wychodzę na scenę. Bo poza nią jestem bardzo 
cichutka, spokojna...

– Niejedna kobieta chciałaby mieć tyle 
werwy, radości, pogody ducha... Tej mło-
dości, jaką ma Pani w sobie.

– To już taka moja natura, pewnie też geny, 
atmosfera w domu...To wszystko składa się 
na tę moją pogodę. Poza tym dużo sypiam. 
Wierzę w dobry sen i bardzo dbam o to, by być 
wyspaną. Powinnam wrócić do ćwiczeń, bo 
bombarduje mnie moja trenerka, by wznowić 
treningi. Ale na razie jestem zajęta aż do Top 
Trendy, gdzie gram recital. Potem w czerwcu, 
lipcu i sierpniu mam dużo koncertów...
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– Wiecznie zapracowana. Od 45 lat jest 
Pani obecna w życiu muzycznym i ciągle 
na szczytach. A przecież mogłaby Pani 
spokojnie pójść sobie na emeryturę. Choć 
przyznam, że nie wyobrażam sobie Maryli 
Rodowicz w roli emerytki. 

– Emeryturę już mam: 1200 zł. Trochę mało, 
by przeżyć, więc sobie dorabiam. 

– Cooo???!! Nie wierzę! Taka gwiazda 
i tylko tyle??

– Nie żartuję. To typowa emerytura. Moja 
mama na przykład po wielu latach pracy dostaje 
1300 zł. Ale nie narzekamy. 

– Pani dorosłe dzieci: córka i dwaj syno-
wie, sygnalizują już, że być może wkrótce 
zostanie Pani babcią? 

– Nie mam od nich takich sygnałów, więc się 
na to nie zanosi. Przynajmniej na razie. 

– „Babcia Maryla” jakoś do Pani nie 
pasuje. 

– Ale kiedyś pewnie będę miała wnuczki. 
– I jak na babcię przystało, będzie się 

Pani nimi zajmowała?
– Na razie nie miałabym kiedy z powodu 

dużej zajętości, ale nie wiadomo co życie przy-
niesie... Dopóki ludzie przychodzą na moje 
koncerty, dopóty będę wystąpowała. Przecież 
śpiewam dla ludzi. 

– Dla kilku pokoleń już Pani 
śpiewa. Wśród fanów są małe 
dzieci, ich rodzice, dziadkowie...

– To niesamowite, mnie samej 
czasami trudno w to uwierzyć. To 
dla mnie wielka radość i satysfakcja 
gdy widzę, jak ludzie z własnej woli 
zrywają się z miejsc, podchodzą pod 
scenę, bawią się, tańczą, skaczą. Że 
ta muzyka ich porywa... 

– Cofa się Pani wstecz, rozpa-
miętuje przeszłość?

Nie oglądam się do tyłu, nie słu-
cham swoich starych piosenek, nie 
myślę o tym co było. Myślę o tym co 
będzie, mam dużo planów i stawiam 
sobie coraz wyżej poprzeczkę. 

– A odkryła Pani w sobie inne 
talenty, poza śpiewaniem?

– Myślę, że mogłabym pisać. 
W 1992 roku napisałam książkę 
„Niech żyje bal” i wydawnictwa bom-
bardują mnie, bym napisała drugą 
część. Ale na to trzeba czasu, musiała-
bym wyłączyć się z życia estradowego 

na kilka miesięcy... Może kiedyś to zrobię, bo 
pisanie jest miłym zajęciem. Lubię też czytać. 

– Słyszała Pani o Uniwersytetach Trze-
ciego Wieku?

– Tak. I pewnie jest to fascynujące, ale nie 
znam osobiście nikogo kto działa w UTW.

– Zielonogórski należy do najlepszych 
w kraju...
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– ...o, proszę...
– Słuchacze odkrywają w sobie różne 

talenty, biorą udział w wykładach, uczą 
się języków obcych...

– UTW to świetny pomysł. Gdybym mogła, 
chętnie studiowałabym historię. Może też 
wróciłabym do malarstwa? W liceum dużo ma-
lowałam, zdawałam nawet do Akademii Sztuk 
Pięknych, ale nie dostałam się. 

– Wszystko jeszcze przed Panią. Mając 
90 lat zejdzie Pani ze sceny i zapisze się 
do UTW.

– (śmiech) I wezmę się wtedy za naukę, za 
zaległe książki... Zazdroszczę studentom UTW, 
że mogą realizować swoje pasje, że znajdują 
na to czas... Bardzo lubię się uczyć, a naukę 
polubiłam dopiero na studiach, bo wcześniej 
niekoniecznie. 

– Urodziła się Pani w Zielonej Górze 
jako Maria Antonina. Dlaczego wolała 
Pani zostać Marylą? Przecież Antonina 
brzmi bardziej dostojnie. 

– W dniu w którym urodziłam się, czyli 
ósmego grudnia, imieniny obchodziły Marie. 
Więc moi rodzice doszli do wniosku, że ja sobie 
to imię przyniosłam na świat. Na drugie dali 
mi Antonina po babci, czyli po mamie mojego 
taty. A Marylką byłam już od dziecka. 

– Pchała się pani na ten świat, oj pchała... 
– To prawda, urodziłam się miesiąc wcześ-

niej. A wszystko przez to, że mama spadła 
ze schodów w księgarni. To znaczy: myła te 
schody, poślizgnęła się i wylądowała na dole. 
To była księgarnia w centrum Zielonej Góry, 
którą rodzice zaraz po wojnie prowadzili. . Na-
stępnego dnia po upadku, a była to niedziela, 
mama zjadła dużą porcję kołdunów litewskich 
i chwilkę później już byłam na świecie. Cie-
kawe, że moja córka Kasia też urodziła się po 
zjedzeniu przeze mnie kołdunów. Taka tradycja 
rodzinna (śmiech). 

– Ponoć nie była pani urodziwym nie-
mowlakiem. 

– Urodziłam się w domu przy Bankowej 11, 
w którym mieszkaliśmy, a poród odbierała 
akuszerka. Z rodzinnych opowieści wiem, że 
byłam brzydka, pomarszczona i czerwona. Na 
dodatek miałam nogi i ręce jak żaba, wielkie 
stopy... Moja mama była w takim szoku popo-
rodowym, że nie chciała na mnie patrzeć. A te 
długie palce i wąskie stopy zostały mi do dziś. 

– Zagląda pani czasem na Bankową?
– Gdy jestem w Zielonej Górze staram się 

tamtędy choćby przejechać. To krótka uliczka 
przy której stoi ten przedwojenny poniemiecki 
dom, z balkonami wokół. Parę lat temu zapuka-
łam, lokatorzy na mój widok nie byli w szoku, bo 
wiedzieli, że tu się urodziłam. Zaprosili nawet 
do środka. 

– I pewnie wspomnienia wróciły. 
– Mieszkaliśmy tutaj 4 lata. Dla mnie wszyst-

ko wtedy było ogromne: sufit wysoko, jakiś wielki 
celuloidowy samolot, który zwisał z góry, po-
koje wielkie... Pamiętam biały stół, rozsuwane 
drzwi. Więc gdy kilka lat temu odwiedziłam to 
mieszkanie, okazało się ono nie tak ogromne. 
Pamiętam też, że jako mała dziewczynka cho-
dziłam do pobliskiego przedszkola, po drodze 
mijałam ogromny czołg. Pamiętam, że każdy 
dzień w przedszkolu zaczynaliśmy od modlitwy. 

– A pamięta pani zapach chleba pieczo-
nego w domu? 

– Wiele razy pytałam, jak się w tamtych la-
tach zdobywało jedzenie. Mama opowiadała, że 
w okolicznych wsiach były kury i krowy, byli lu-
dzie którzy tym handlowali... Wyobrażam sobie 
jak te wiejskie kobiety przyjeżdżają do Zielonej 
Góry z cielęciną , jajkami, kurami. Musiało być 
ciężko w takiej powojennej rzeczywistości.

– Rodzice ochrzcili panią wiosną 1946 
roku. 

– Już kwitły magnolie. Do chrztu jechałam 
bryczką. To była bryczka wojskowa i wojskowe 
konie, powoził porucznik Krwawicz. W pew-
nym momencie siwki czegoś się przestraszyły, 
chyba jedynego auta w mieście. I tak poniosły, 
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że bryczka się przewróciła, rozbiła. Najbardziej 
ucierpiał porucznik. Cały pokrwawiony jakoś 
w końcu dowiózł nas do kościoła. Mnie i rodzi-
com nic nie stało. 

– Z wypadku wyszła pani bez szwan-
ku, nic też dziwnego, że taka siła do dziś 
w pani drzemie. 

– Myślę, że ta siła to są geny. Mam je po 
mamie i po babci.

– Mama była wyjątkowo dzielną ko-
bietą. 

– To prawda. Babcia też. Pochodziła z tere-
nów obecnej Białorusi (wtedy Polska), mieszkała 

w pobliżu miejsca gdzie urodził się Czesław 
Niemen. Rejony Lidy. A tak na marginesie: 
byliśmy nawet spokrewnieni ze sobą, bo mama 
Niemena była z domu Markiewicz. A Markie-
wicz ożenił się z siostrą mojej babci. Kiedyś 

razem z Czesławem odwiedziliśmy w Chicago 
wujka Markiewicza, bo on ściągnął do Ameryki 
całą swoją rodzinę. 

Ale wracając do moich korzeni... Babcia, 
czyli mama mojej mamy przyjechała kiedyś do 
Wilna, poznała charakteryzatora teatralnego 
i wyszła za niego za mąż. Urodziła dwie córki, 
w tym moją mamę. W czasie okupacji Wilno 
przechodziło z rąk do rąk, Niemcy, Rosjanie... 
Babcia otworzyła sklep i dzięki temu mogła 
opłacać córkom naukę w gimnazjum Nazare-
tanek. A po towar do sklepu chodziła pieszo 
nawet 20 km! Kobiety w Polsce zawsze musiały 
być silne, bo mężowie byli albo wywożeni na 
Sybir, albo ginęli na wojnach. W 1945 roku 
mama miała 19 lat i była już ze mną w ciąży. 
Została wtedy aresztowana w Wilnie przez 
NKWD za uczestnictwo w tajnych kompletach 
gimnazjalnych. Razem z nią zamknięto grupę 
bardzo młodych ludzi. Spali na gołej posadz-
ce, grożono im wywiezieniem na Syberię. Po 
miesiącu wszystkich wypuścili. Wtedy mama 
z resztą rodziny ruszyła na tak zwane Ziemie 
Odzyskane. Przez dwa miesiące tłukli się 
bydlęcymi wagonami, bez jedzenia, bez wody, 
aż w końcu dotarli do Zielonej Góry. Tutaj oj-
ciec otworzył pierwszą w mieście księgarnię. 
A potem został aresztowany. Był oskarżony 
o polityczne kontakty, za przynależność jeszcze 
w Wilnie do Związku Patriotów Polskich. Był 
potem rehabilitowany w 1956 r. Ale wcześniej 
swoje odcierpiał. Był skazany na 17 lat więzie-
nia, odsiedział 7 lat.

– Po jego aresztowaniu matka wywiozła 
was z miasta i już nigdy do Zielonej Góry 
nie wróciliście na stałe. 

– Nasz dom został zapieczętowany, wszystko 
nam zabrali. Wtedy rodzice ojca, moja matka 
i babcia wsiedli do pociągu i ruszyli w poszu-
kiwanie nowego miejsca dla siebie. Mama była 
młoda, miała 20 parę lat, nieskończone studia. 
W jakiejś gazecie znalazła ogłoszenie, że jest 
praca we Włocławku. Zabrała mnie, brata 

MarYLa roDowICZ Z DanUtĄ KULEsZYńsKĄ
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i babcię, i pojechała tam. Natomiast dziadek 
Rodowicz ze swoją żoną dostał pracę w Byd-
goszczy. Był aptekarzem.

– Dzieciństwo mimo wszystko miała 
pani szczęśliwe?

– Mama pracowała na 3 etatach jako deko-
rator wystaw sklepowych. Babcia zawsze dbała 
o dom, świetnie gotowała, szyła. Do Zielonej 
Góry przywiozła z Wilna starego „Singera”. 
Ta maszyna do tej pory stoi w mojej sypialni 
jako pamiątka po niej. Babcia szyła wspaniałe 
kreacje. Od wujka z Chicago dostawaliśmy 
paczki z materiałami, sukienkami. Babcia je 
przerabiała, więc ja zawsze byłam wystrojona 
pięknie.

– Nic też dziwnego, że teraz to pani wy-
myśla dla siebie oryginalne kreacje. 

– Talent plastyczny odziedziczyłam raczej po 
mamie, bardzo dobrze malowała. Miała swoje 
wystawy.

– W historii pani rodziny sporo było 
dramatów. 

– To prawda. Jeden z braci mojej babci był 
zesłany na Syberię, drugi szedł z wojskami 
Andersa... Były to przeróżne dzieje.

– Natomiast dla pani los okazał się 
wyjątkowo łagodny. Zdobyła pani sławę, 
zrobiła artystyczna karierę, ciągle jest 
niekwestionowaną gwiazdą piosenki 
polskiej. I zawsze skromna, przystępna, 
normalna. 

– Taką mam już naturę otwartą. Jestem 
ufna, lubię ludzi. Swoje przeżyłam. Niby 
gwiazda – jak pani mówi – a latami tułałam 
się po wynajętych mieszkaniach, na własne 
w spółdzielni na Ursynowie czekałam 7 lat, 
byłam wtedy w ciąży z pierwszym synem. Nie 
miałam wówczas nic swojego, poza starym sa-
mochodem… (śmiech). 

– Dziękuję za rozmowę. 

Maryla Rodowicz urodziła się 8 grudnia 1945 r. w Zielonej górze. Jest absolwentką liceum we włoc-
ławku i warszawskiej akademii wychowania fizycznego. Ma na swoim koncie tytuł Mistrzyni Polski 
Młodziczek w lekkoatletyce w 1962 r. (sztafeta 4x 100 m). 
tego też roku wzięła udział w eliminacjach do I festiwalu 
Młodych talentów, ale bez powodzenia. Pierwszym sukce-
sem był występ na Przeglądzie Piosenki studenckiej w Lub-
linie i VI studenckim festiwalu Piosenki w Krakowie (1967), 
gdzie zdobyła główną nagrodę za piosenkę „Jak cię miły 
zatrzymać”. rok później wystąpiła na festiwalu Piosenki 
Polskiej w opolu w koncercie debiutów. Prawdziwy przełom 
i wielka kariera M. rodowicz rozpoczęła się w 1969 r., kiedy 
na festiwalu w opolu zaśpiewała „Mówiły mu”. w ciągu 
45 lat pracy estradowej wylansowała dziesiątki przebojów, 
m.in: „Małgośkę”, „sing sing”, „niech żyje bal”, „Polska 
Madonna”, „Jadą wozy kolorowe”, zdobyła wiele nagród, 
koncertowała na wszystkich kontynentach. Zagrała w fil-
mach, m.in „Kulig”, „Pan Kleks w kosmosie”, „Dzieje mistrza 
twardowskiego”, „rodzina zastępcza”, „niania”. 

od 26 lat jest żoną biznesmena andrzeja Dużyńskiego. 
Świadkiem na ich ślubie byli agnieszka osiecka i seweryn 
Krajewski. Jest matką trójki dzieci: Jana i Katarzyny ze związ-
ku z Krzysztofem Jasińskim oraz andrzeja ze związku z obecnym mężem. Pasjonatka samochodów 
Porsche. Jej pierwszy samochód tej marki można oglądać w Muzeum Motoryzacji w otrębusach. 

Maryla rodowicz często koncertuje w Zielonej górze. ostatnio wystąpiła 12 maja w amfiteatrze. 
Po koncercie udzieliła wywiadu dla „Inspiracji”.

wsZYstKIE ZDJĘCIa w artYKULE KrZYsZtof fILIManowICZ 
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Bogumiła Hyla-Dąbek

Kameralne, ciepłe spotkanie 
z Pawłem Janczarukiem

W Sali Dębowej WiMBP zebrali się 6 maja 
2012 roku ci, którym bliski jest artysta fotograf 
Paweł Janczaruk i jego fotograficzna twórczość 
oraz ci, którzy interesują się fotografowaniem, 
a wiedzą, że od Pawła Janczaruka mogą się 
dużo dowiedzieć i nauczyć.

W tym roku mijają 33 lata Jego pracy 
twórczej i ZUTW postanowił zorganizować 

z nim spotkanie w ramach spotkań autorskich 
– Niezwykli Ludzie. Prowadzenie spotkania 
z niezwykłym człowiekiem, jakim z pewnością 
Paweł Janczaruk jest, wzięły na siebie panie: 
Zofia Banaszak i Barbara Konarska.

Zanim jednak zaczęły zadawać pytania, 
specjalnie dla wyjątkowego gościa zatańczyły, 
a właściwie zastepowały dziewczęta z Dance 
Tap Studio działającego przy „Domu Harcerza”. 
Stepowanie to taniec, który słychać, polegający 
na wystukiwaniu rytmu, a przygotowała dziew-
częta prowadząca zespół dr Maria Jałocha. 

Po tym miłym występie panie, prowadzące 
spotkanie, zajęły się już tylko główną postacią 

fot. toMasZ DoMInIK
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popołudniowego spotkania Pawłem Janczaru-
kiem. – Fotografowanie to niezwykła sztuka – 
stwierdziły prowadzące i zadawały obszerne 
pytania dotyczące tej niezwykłej sztuki, którą 
tak dobrze Paweł Janczaruk opanował. Pytały 
m. in. o jego ogromną ilość zdjęć, jakie przez 
te 33 lata zrobił, o to, co czuje robiąc zdjęcia, 
o jego różne techniki, które stosuje, a które dają 
takie artystyczne efekty, o publikacje, książki, 

które napisał, o Broniszów i profesjonalne tam 
warsztaty fotografi czne, o tytuł „Łomografi e 
z puchełkami”, którym się Basia Konarska – 
poetka, redaktor „Inspiracji” zachwyciła... 
i o wiele innych ciekawych dokonań Pawła. 
Dowiedzieliśmy się, że artysta fotografi k zrobił 
ponad 300 tysięcy zdjęć. Fotografował bardzo 
różne wydarzenia i bardzo różnych ludzi, od 
postaci z pierwszych stron gazet do zwykłych, 
nikomu nieznanych. Paweł Janczaruk fotogra-
fował wiele koncertów, muzyków, przypomniał, 
że Woodstock tak naprawdę rozpoczął się od 
koncertu w Zielonej Górze. Gdy odpowiadał na 
zadawane mu pytania, jego zdjęcia były cały 
czas prezentowane, co przybyłym sprawiało 
wiele przyjemności z ich oglądania.  

O Pawle Janczaruku mówił bardzo ciepło 
Zbyszek Rajche, który wspominał warsztaty 
w Broniszowie, podkreślając ich znaczenie dla 
rozwoju całego środowiska, a szczególnie – dla 

samego Pawła Janczaruka oraz Barbara Pa-
nek-Sarnowska, która pytała, czy Paweł, gdyby 
mógł cofnąć czas, podjąłby się pracy w „Gazecie 
Lubuskiej”, czy było warto? Paweł Janczaruk 
odpowiedział, że to było ciekawe wyzwanie. 
Ta praca zapewniła mu kontakty z ciekawymi 
ludźmi, gdyby nie ona, wielu wydarzeń czy ludzi 
nie miałby w ogóle okazji sfotografować. Była 
to jednak praca, która wymagała całkowitego 

poświęcenia swojego czasu, pełnej dyspozycyj-
ności, ale było warto i swojej decyzji nie żałuje. 

Bardzo mi się podobało, gdy Paweł Jancza-
ruk mówił o tym, co czuje, gdy fotografuje, jak 
to przeżywa i co te zdjęcia dla niego znaczą. 
Twierdził, że zdjęcia powinny być odbiciem 
naszych wewnętrznych emocji i tak należy je 
pokazywać. Poprzez zrobione zdjęcie człowiek 
wyraża siebie. Trzeba uważać, żeby nikomu 
zrobionym zdjęciem nie zrobić krzywdy. Szcze-
gólnie należy o tym pamiętać, gdy zdjęcie nie-
sie za sobą negatywny ładunek, smutek. Dużo 
i ciekawie mówił o Broniszowie i prowadzonych 
tam warsztatach fotograficznych, o starych 
technikach fotografowania, o fotografi i otwor-
kowej, którą się pasjonuje od dawna. A słuchała 
z zaciekawieniem tego wszystkiego spora grupa 
słuchaczy ZUTW, szczególnie z klubów foto-
grafi cznych, ale nie tylko, sporo MM-kowiczów 
i duża grupa przyjaciół pana Pawła.

fotografIa PawŁa JanCZarUKa
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Paweł Janczaruk – współzałożyciel działającego w latach 1982-1994 
Młodzieżowego Laboratorium fotografi cznego. od 1982 roku czło-
nek Lubuskiego towarzystwa fotografi cznego. w latach 1987-1994 
współorganizator, a w latach 1995-2009 organizator warsztatów foto-
grafi cznych w Broniszowie. Uczestnik ponad 430 wystaw zbiorowych, 
gdzie otrzymał 75 nagród. autor 32 wystaw indywidualnych oraz 14 
współautorskich (wraz z Barbarą Panek-sarnowską). Prace prezento-
wał w Czechosłowacji, Zsrr, węgrzech, francji, niemczech, australii, 
szwecji, szwajcarii, Czechach i Belgii. Prace w kolekcjach prywatnych 
w Polsce, francji, holandii, niemczech i Czechach. Juror konkursów 
fotografi cznych w Polsce i niemczech. autor mini-albumu „Puchełki – 
kiedy życie było piękne – łomografi e z puchełkami”, „Jest taki samotny 
dwór” oraz współautor (z Barbarą Panek-sarnowską) mini-albumów „gdzie 
przydrożny Chrystus stał” i „Zielona góra – cztery odsłony”...

Klub FOTOOKO miał szczęście kilkakrot-
nie gościć u siebie na zajęciach pana Pawła. 
Mieliśmy wykład o fotografii otworkowej, 
obejrzeliśmy jego dzieło o Broniszowie – „Jest 

taki samotny dwór”, które jest efektem wielo-
letniego zamierzenia twórczego: przez kilka 
lat umieszczał kamerę otworkową w różnych 
miejscach zamku, a plon pracy to ciekawa 

prezentacja multimedialna. Ja zapamiętałam 
też jego omówienie jednej z naszych wystaw, gdy 
nam się wydawało, że tyle już umiemy, robimy 
dobre zdjęcia i jeszcze potrafi my oceniać zdjęcia 

innych. Przeko-
nał nas wówczas, 
w jak wielkim błę-
dzie tkwimy i że 
jeżeli naprawdę 
zależy nam na fo-
tografowaniu, to 
musimy nauczyć 
się inaczej patrzeć 
na zdjęcia i ina-
czej fotografować. 
Zdjęcie, zanim się 
je zrobi, trzeba 
mieć w głowie – 
twierdzi Paweł 
Janczaruk. Dzię-
kuję panie Paw-
le, za tę lekcję, bo 
dała mi ona wów-
czas bardzo wiele. 

Dziękujemy Pa-
włowi Janczarukowi za popołudniowe z nim 
spotkanie i życzymy kolejnych lat pięknej foto-
grafi cznej pracy twórczej, w której będzie mógł 
wyrażać siebie.

fotografIa PawŁa JanCZarUKa

fot. toMasZ DoMInIK
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Zbigniew Rajche

Po prostu: Paweł

Oczywiście, Paweł Janczaruk – młody człowiek, 
bez którego Lubuskie Towarzystwo Fotogra-
fi czne być może umarłoby śmiercią naturalną 
już wiele lat temu. Nie znaczy to oczywiście, że 
LTF istniało tylko dzięki Pawłowi. Z naszego 
Towarzystwa wyszło wielu wybitnych fotogra-
fów, znanych dziś w kraju, a chyba też i za 
granicą. Jednak Paweł przez wiele lat był tym, 
czym w każdym zegarku jest sprężyna. Zawsze 
coś inicjował, tworzył, lub 
po prostu: „wymyślał”. Był 
na przykład jednym z tych, 
którzy „wymyślili” warszta-
ty fotograficzne w Broni-
szowie, będące przez wiele 
lat znaną w kraju przysta-
nią dla najwybitniejszych 
umysłów fotograficznych 
w Polsce.

Na samym początku 
działalności fotografi cznej 
Pawłowi najbardziej chyba 
„leżał” reportaż. Z corocz-
nych festiwali rockowych 
w Jarocinie przywoził ta-
kie zestawy zdjęć, że szo-
kowały w Zielonej Górze. 
Tak żywiołowego i odważnego reportażu nikt 
tu jeszcze nie robił. Ja, choć trochę ostrzelany 
żołnierz, na taki reportaż zdecydowałbym się 
pod osłoną uzbrojonych po zęby goryli…

Można dziś z perspektywy czasu powiedzieć, 
że to dzięki fotografi i Paweł znalazł swoją drogę 
życiową. Bez żadnych studiów fotografi cznych, 
tylko dzięki działalności w LTF i bardzo 
żmudnej pracy, został później – na długie lata – 
znanym fotoreporterem „Gazety Lubuskiej”. 
Jednak nie samo tylko fotografowanie uczyniło 

Pawła sławnym i bodajże trzecim w Zielonej 
Górze utytułowanym artystą fotografi kiem. 
Paweł po prostu nosi w sobie niespokojnego 
ducha, jakim natura obdarza tylko wielkich 
artystów i wielkich wynalazców. Wszyscy pa-
miętamy jego „odkrycie” na nowo sławnej znów 
dziś fotografi i otworkowej i wielu innych, dawno 
już zapomnianych t. zw. technik szlachetnych. 
Paweł nie tylko do nich wraca, ale korzystając 
z osiągnięć współczesnej nauki udoskonala je 
i przetwarza po swojemu.

Obecna fotografi a Pawła to nie tylko „cyka-
nie”‘ zdjęć, ale też, a może przede wszystkim 
dozowanie odczynników, badanie, badanie 

i „kombinowanie”. Jakby ukoronowaniem 
naukowej działalności Janczaruka jest jego 
książka pt. „ Wszystko, co chcę powiedzieć 
o otworku”, ale biorąc pod uwagę młody wiek 
Pawła – nie jest to Jego ostatnie słowo.

Jakie to szczęście, że przed wielu laty nasze, 
znudzone już trochę Lubuskie Towarzystwo 
Fotografi czne zasiliło się młodą krwią z Mło-
dzieżowego Laboratorium Fotograficznego, 
którego członkiem był młody chłopiec po ma-
turze – Paweł Janczaruk. 

fot. BoLEsŁaw PoLarCZYK
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Oboje patrzą w tę samą stronę – 

wywiad Bogumiły Hyli-Dąbek  
z Mirosławą i Bolesławem Polarczykami

Gdy kochamy, nasz świat staje się kolorowy, 
wesoły, a my czujemy się szczęśliwi. Walentyn-
ki, święto zakochanych, kochających, święto, 
na które wiele osób patrzy z przymrużeniem 
oka, wiele niechętnie, ale większość biegnie 
i kupuje karteczkę z serduszkiem, czy kwiatek 
dla bliskiej mu osoby.

Ja spotkałam się z Mirką i Bolkiem Polar-
czykami, żeby przy okazji Walentynek1 opowie-
dzieli mi o swojej miłości, o tym, jak ją sobie 
okazują, co robią, że tę ich miłość widać na co 
dzień, nie tylko od święta. 

 – Co jest w Was takiego, że Waszą mi-
łość czuje się na odległość?

M. – Nie wiedzieliśmy, że nasze uczucie do 
siebie emanuje tak bardzo na zewnątrz. Jeśli 
inni tak nas postrzegają, to wspaniale. W na-
szym związku, jak mawia Bolo, święto mamy 
każdego dnia i każdy dzień jest wyjątkowy.

B. – Bo my naprawdę bardzo się kochamy!
– Spodziewałam się takiej odpowiedzi. 

Wierzę, że kochacie się naprawdę, bo na-
wet teraz, gdy to mówicie, macie taki pe-
łen czułości wyraz twarzy. Tak ładnie się 

1 Rozmowa opublikowana na MM-ce z okazji Wa-
lentynek.

do siebie zwracacie: Mireczko, Boleńku. 
Zawsze?

M. – Bolo zawsze tak do mnie mówi. Ja też 
się staram, choć czasem zdarza mi się zwracać 
do niego „dziadku” (wszak ma troje wnucząt) 
albo „tatko” (?), „żuczku”…

B. – Mireczka już za mnie odpowiedziała.
– Oboje jesteście bardzo aktywnymi 

emerytami. Mirka, uzdolniona muzycznie 
prowadzi na ZUTW „Śpiewnik uniwersy-
tecki” i udziela się w „Monte Verde”, Bolek 
fotografuje, prowadzi klub FOTOOKO, 
współpracuje z innymi klubami i zespo-
łami. Wiem, że dużo sobie wzajemnie po-
magacie. Jak to wpływa na Wasz związek, 
rywalizujecie?

M. – Nigdy! Wspieramy się, pomagamy, 
dodajemy otuchy, podziwiamy, ale i twórczo 
krytykujemy.

B. – Jest dokładnie tak, jak Mireczka po-
wiedziała.

 – Poznaliście się i pokochali w dojrza-
łym już wieku. Czy to łatwiej, czy trudniej 
zbudować udaną rodzinę?

B. – Wydaje mi się, że łatwiej ponieważ nie 
ma zaszłości, chociaż pozostały też nawyki.

M. – Zdecydowanie łatwiej. Zgadzam się 
z Bolem i dodam, że w nowym związku bardziej 
dba się o wzajemne relacje, unika błędów z po-
przedniego. W naszym przypadku cenię chyba 
najbardziej wspólne rozmowy. Bolo posiada 
wspaniałą cechę – umie słuchać. To mnie w nim 
urzekło od początku naszej znajomości.

– Długo się zastanawialiście zanim pod-
jęliście decyzję o ślubie?

M. – Byliśmy już kilka lat w nieformalnym 
związku, ale Bolo jakoś nie kwapił się do jego 
zalegalizowania (wolno podejmuje decyzje). 
Koleżanki pocieszały mnie, że na Boże Na-
rodzenie poprosi mnie o rękę. Minęły święta 
i – nic. I znów koleżanki mówiły, że w Sylwe-
stra na pewno się oświadczy. Minął Sylwester, 
przyszedł Nowy Rok, a tu cisza. Wówczas 
postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce i na 
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Walentynki oświadczyłam się ukochanemu! 
Była to wierszowana rymowanka, zaczynająca 
się od słów: „Dni i lata szybko płyną, ja wciąż 
twoją konkubiną ...”. Wobec takiego dictum 
biedak nie miał wyjścia i musiał się ożenić! 
Dodam, że z mojej formy oświadczyn korzystają 
już inni, a cały tekst trafił do kabaretu Monte 
Verde.

– No, Bolku, a gdyby Mirka nie wzięła 
spraw w swoje ręce?

B. – U mnie podejmowanie decyzji trwa 
znacznie dłużej. Czekałem na bardziej sprzy-
jające (?) okoliczności. 

– Co Wam się w sobie najbardziej po-
doba?

B. – Rozumiem, że nie chodzi o to, co mi się 
we mnie podoba. U Mireczki podoba mi się jej 
pogoda ducha, czyli pozytywne nastawienie do 
życia.

M. – Umiejętność słuchania, wewnętrzny 
spokój, podejmowanie decyzji po dogłębnym 
przemyśleniu, ciepło, czułość, wyrozumiałość, 
spolegliwość i życzliwość, a także poczucie 
humoru.

– A co Was drażni?
B. – Tego nie powiem
M. – Hm...Też nie powiem. Takie tam nie-

istotne drobiazgi...
 – Wasze wspólne zainteresowania to…?
M. – Podróże, teatr, obcowanie z przyrodą, 

muzyka, budowanie drzewa rodowego i ostatnio 
– fotografia!

– Czy rozmawiacie ze sobą szczerze 
o wszystkim, o swoich potrzebach też?

M. – Zdecydowanie tak. Bardzo szczerze 
i to jest dla mnie niezwykle cenne. Bolo to mój 
najlepszy przyjaciel, więc mogę i chcę mówić 
mu o wszystkim. 

B. – Szczerze o wszystkim – myślę, że każdy 
człowiek gdzieś ma jakieś tematy, o których z ni-
kim nie chce rozmawiać i to trzeba uszanować. 
Ale w zasadzie możemy rozmawiać na wszyst-
kie tematy pomimo różnych zainteresowań.

– Razem podejmujecie wszystkie decyzje?

M. – Staramy się, choć są sytuacje, gdy sami 
podejmujemy decyzje. Te ważne, dotyczące nas 
obojga, podejmujemy wspólnie.

B. – Razem i osobno. Mogę się nie zgadzać 
z decyzją żony, ale jeżeli nie ma to wpływu na 
mnie, pozwalam jej na popełnienie błędu.

– A jak w Waszym związku wygląda 
przestrzeń prywatna? Duży macie, każde 
z Was, margines prywatności?

M. – Może to zabrzmi dziwnie, ale ja nie 
mam specjalnie potrzeby zachowania w naszej 
wspólnej przestrzeni miejsca tylko dla siebie. 
Może tylko dla jakiś drobiazgów.

B. – Nie zastanawiałem się nad tym i trudno 
jest mi to wymierzyć.

– Czy zdarza się Wam pokłócić i czy 
długo się na siebie potraficie gniewać?

M. – Oj, prawie nigdy. I bardzo krótko. Ja 
jestem trochę impulsywna, ale szybko reflektuję 
się i staram naprawić sytuację. Bolo jest zdecy-
dowanie bardziej ugodowy i wyrozumiały. Nie 
mamy „cichych dni”. To bez sensu, szkoda czasu.

B. – Baaardzo rzadko. Od niepamiętnych 
czasów. W naszym wieku już nie ma tzw. „prze-
prosin”. Znamy jedno magiczne słowo „przepra-
szam” i ono nam pomaga pogodzić się. Ale te 
dawniejsze „przeprosiny” chyba były fajniejsze.

– W Polsce rozpada się podobno co 
czwarte małżeństwo, jak myślicie dlaczego?

B. – Moim zdaniem przyczyną jest nieumie-
jętność dążenia do kompromisów i chęć domi-
nacji nad partnerem.

M. – Przyczyn jest wiele. Myślę, że jedną 
z nich jest nieumiejętność rozmawiania ze sobą 
i wczuwania w sytuację partnera („nie czyń 
drugiemu, co tobie niemiłe”). To takie niby 
proste, a zarazem takie trudne. 

– Gdybyście mieli radzić młodym lu-
dziom, czym kierować się przy wyborze 
partnera na życie, co byście im powie-
dzieli?

M. – O, to niełatwe. Przytoczę tu pewien mą-
dry cytat: „Przed ślubem trzeba mieć oczy szero-
ko otwarte. Po ślubie jedno można przymknąć”. 
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B. – Co tu można radzić? Niekiedy jest to 
loteria.

– Miłość trzeba pielęgnować, to nie ule-
ga wątpliwości. Jak?

M. – Sądzę, że wspólnym wyznacznikiem 
i warunkiem trwania miłości jest potrzeba dzie-
lenia każdego dnia z ukochaną osobą. Wspólne 
przeżywanie smutków i radości, robienie sobie 
nawzajem miłych niespodzianek, mówienie 
o swoich uczuciach, czułe gesty, pocałunki na 

„dzień dobry” i „dobranoc”, i okazywanie part-
nerowi, jak bardzo tęskni się, gdy go nie ma. 
Możliwości jest wiele.

B. – Przede wszystkim bycie ze sobą. Wy-
starczą niekiedy drobne gesty. Zauważenie, 
co partnerka fajnego zrobiła, zaproszenie na 
spacer czy lody, kupienie kwiatka bez okazji itp.

 – Co jest największym wrogiem miłości?
M. – Przekonanie, że jest ona nam dana na 

zawsze i bezwarunkowo.
B. – Brak zaufania i dążenie do podporząd-

kowania sobie partnera.
– Czy Waszym zdaniem takie okolicz-

nościowe gesty, życzenia, kwiatek, upomi-
nek są w związkach wskazane?

M. – Oczywiście, choć dla mnie najcenniejsze 
są niespodziewane miłe gesty i prezenty. 

B. – Odpowiedzi udzieliłem wcześniej.
 – „Kochać się to nie znaczy patrzeć na 

siebie nawzajem, lecz patrzeć w tę samą 
stronę” – tak twierdził Antoine de Saint-
Exupéry, a co Wy o tym myślicie ? 

M. – Tak, tak. Święte słowa. Między nami 
tak właśnie jest. To patrzenie w tę samą stronę 
cementuje związek i choć każde z nas jest sobą, 
razem stanowimy jedność, zgrany tandem. 
Wspólne zainteresowania, zbliżone poglądy na 
wiele spraw, podejmowane wspólnie decyzje, 
a także dzielenie z ukochaną osobą smutków 
i radości to właśnie owo „patrzenie w tę samą 
stronę”.

– Czego Wam życzyć z okazji święta 
zakochanych?

M. – Niech trwa jak najdłużej to, co jest mię-
dzy nami. A wszystkim zakochanym życzymy, 
by zawsze „patrzyli w tę samą stronę”. To nieza-
wodna i sprawdzona recepta na udany związek.

B. – Z takiej okazji życzy się przeważnie 
nieustającej miłości. I niech wszystkim zako-
chanym czas płynie jak najwolniej, a ich uczucie 
trwa do końca świata i jeden dzień dłużej.

W takim razie życzę Wam tego z całego 
serca i dziękuję za miłą rozmowę. 
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Jak siostra z siostrą

Z życia trzeba brać, ile można

Z Marysią Kuleszyńską-Kozak  
rozmawia Danuta Kuleszyńska

– Wiesz siostra, nigdy Ci tego nie mó-
wiłam, ale teraz wyznam, i to publicznie: 
podziwiam Cię.

– O! A za co?
– Za to, że mimo, iż życie nie głaszcze 

Cię po głowie, nigdy nie tracisz nadziei. 
Że masz w sobie dużo optymizmu i cie-
pła. I choć wiem, że nie jest Ci łatwo, do-
strzegasz dobre strony każdej, złej nawet, 
sytuacji. Podziwiam Cię, bo potrafisz tak 
pięknie wszystko sobie poukładać. Bo 
znajdujesz czas i dla niepełnosprawnej 
Asi i dla Arka, dla rodziny i przyjaciół. 
A przecież ciągle pracujesz zawodowo. 
I jeszcze można zawsze na Ciebie liczyć. 
Podziwiam Cię, bo odnalazłaś w sobie tyle 

fot. Ewa DUMa

Barbara Konarska

 ***

Późna miłość tym dwojgu przyniosła olśnienie,
Odmieniła kolory, nasyciła dźwiękiem.
Delikatny erotyzm wibrował na scenie
Teatru życia. Ufnie rozstali się z lękiem.
Choć szron włosy rozsrebrzył, nowość ich kusiła.
Zapatrzeni w nią nieśli w dłoniach dawne cienie,
odchodzące w niepamięć. Serca obudziła
późna miłość. Tym dwojgu przyniosła olśnienie.

talentów, które potrafisz na UTW rozwi-
jać... Skąd to wszystko się w Tobie wzięło? 

– Ojej, ojej, ależ laurkę mi wystawiłaś, zaraz 
zawstydzę się... Nie wiem, skąd to się bierze? 
Gdzieś ta chęć bycia i życia ciągle we mnie sie-
dzi. Żeby coś robić, żeby coś osiągnąć... A teraz 
ja ci powiem siostra: zazdrościłam tobie, że 
byłaś taką śliczną dziewczynką. 
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– Ha,ha,ha... Odezwała sie brzydula!...
– Zawsze miałam kompleksy, choć w latach 

70. gdy przefarbowałam się na blond, niektórzy 
mówili, że wyglądam jak Maryla Rodowicz... 
Ale daj mi dokończyć – zazdrościłam ci pew-
ności siebie. Tego, że zawsze potrafiłaś być 
przebojowa. Ja przed metą wysiadałam. Jeszcze 
nie pomyślałam, a już się wycofałam. A ty nie 
pomyślałaś, a już zadziałałaś.

– Hola, hola. Ja wcale nie jestem pewna 
siebie. Być może tak to wygląda z boku. Ta 
moja pozorna pewność wynika z nieśmia-
łości, którą pokonuję stwarzając takie 
właśnie pozory. 

– No to mamy choć jedną wspólną cechę: też 
od zawsze jestem nieśmiała, w co nie wierzą 
moje koleżanki. – A tam, bzdury pleciesz – ga-
dają. Prę do przodu, ale to jest tylko maska, bo 
głęboko w sercu mam strach. Są lęki, których 
się boję.

– Ale przed czym ten strach?
– Może przed obnażeniem się? Tak jakbym 

chciała schować się. Gdziekolwiek. 
– A może to nie strach, tylko 

wstyd przed ośmieszeniem? 
– Być może... Zawsze byłam szarą 

myszką, zawsze brakowało mi pewno-
ści siebie. Jestem raczej stonowana. Ty 
natomiast byłaś przebojowa, bo miałaś 
ambicje, ja byłam od ciebie inna. 

– Byłaś i jesteś przede wszyst-
kim obowiązkowa. Pamiętam 
z dzieciństwa, że mnie stale gdzieś 
gnało, znajdowałam argumenty, by 
tylko nie siedzieć w domu. Mama 
ciagle zapracowana w nadleśni-
ctwie, ojciec czasami popijał, więc 
prawie wszystko było na Twojej 
głowie: mycie podłóg, karmienie 
kur i świń, przewiązywanie krów 
na polu, gotowanie... Rodzice mo-
gli liczyć tylko na Ciebie, bo nasz 
starszy brat też był ciagle odlo-
towy, średni umywał ręce, a naj-
młodszy leżał jeszcze w wózku.

– Miałam od dzieciństwa wpojone 
poczucie obowiązku. Gdy chciałam 
gdzieś wyjść z domu, choćby na zaba-
wę, to najpierw musiałam posprzątać 
pięć pokoi. Gotowałam obiady już jako 
10-letnie dziecko, gdy ojciec poszedł sie-
bie, hm... „podretuszować”. To prawda, 
zawsze byłam sumienna. 

– A wiesz czego ja Ci zazdrościłam? Że 
miałaś kontakt z całym światem. Chodzi-
łaś do ogólniaka i już wtedy pisałaś po 
angielsku z ludźmi ze wszystkich konty-
nentów. To było niesamowite. Pamiętam 

fot. Z arChIwUM roDZInnEgo
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jak zakochał się w Tobie przystojny Hin-
dus, przysłał nawet złoty pierścionek na 
oświadczyny, a Ty dałaś mu kosza.

– Przestraszyłam się, bo dostałam od niego 
zaproszenie do Indii, ale tylko w jedną stronę. 
I potraktowałam to jak bajkę. Byłam wtedy 
mocno zakorzeniona w Zielonej Górze, byłoby 
mi szkoda zostawić rodziców i rodzeństwo. 
Kochałam nasz dom i czułam się w nim bez-
pieczna. Ale kontakt z Omarem Ali Shahem 
utrzymywałam dość długo, kiedy i on, i ja 
mieliśmy już swoje rodziny. Mam te listy  
do dziś.

– Pamiętam, jak Omar przysyłał 
paczki z Indii, a w nich przepięk-
ne materiały, z których szyłaś 
różne cuda. Była głęboka komuna, 
a my chodziłyśmy ubrane jak nie 
z tego świata. Miałaś smykałkę do 
szycia, ale również sporo wtedy 
malowałaś. 

– Moje ręce potrafią wszystko. Łącz-
nie z tapetowaniem ścian, czy ukła-
daniem kafelek. Robię na drutach, na 
szydełku... I to szycie... Wtedy projekto-
wałam suknie, a potem te projekty re-
alizowałam. Nie wiem, czy pamiętasz, 
ale biegałam szyć do pani Weroniki, bo 
ona miała maszynę na korbkę. Lubiłam 
malować kwiaty, zwłaszcza róże, bo 
tata je zawsze malował...

– I teatrzyk kukiełek robiłaś 
ze Stachem. Pamiętasz, cała leś-
niczówka zbiegała się do naszego 
domu na przedstawienia... Ale to 
nie było takie granie, jakim dziś 
bawisz się w „Monte Verde”. Dopiero na 
UTW okazało się, że masz w sobie i talent 
aktorski. A to przecież ja całe życie marzy-
łam, by grać na scenie. Ciebie to w ogóle 
nie interesowało. Dopiero teraz...

– I grałaś w amatorskim teatrze Forum, 
bardzo cenionym wtedy w Zielonej Górze. Raz 
byłam na waszym przedstawieniu o „Mężnym 

Nazarze”. Z gębą otwartą siedziałam i patrzy-
łam na twoje granie. Byłaś rewelacyjna. Po-
myślałam wtedy, że ja w życiu czegoś takiego 
zrobić nie potrafię. I do dziś nie rozumiem, 
dlaczego nie przyjęli cię do szkoły teatralnej. 

– A dziś ja oglądam Ciebie w Monte 
Verde z gęba rozdziawioną. 

– Rodzice nasi, gdy byli młodzi, też bawili się 
w teatr. I pewnie nam to w genach przekazali. 
A śpiewanie to chyba wszyscy odziedziczyliśmy 
po ojcu. W szóstej klasie, którą kończyłam 
w ośrodku w Zaborze, zagrałam jakąś małą 

rólkę. No a potem w ogólniaku robiłam ten 
teatrzyk kukiełkowy. To była moja scena. Ale 
wstydziłam się występować. Tak jak bardzo 
wstydziłam się mówić wiersze, w przeciwień-
stwie do ciebie. Bo ty zawsze zbierałaś w leś-
niczówce dzieciaki i czytałaś im książki. Ale 
wystarczyło, że urodziłam Arka i Asię i też po 

fot. Z arChIwUM roDZInnEgo
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bajki zaczęłam sięgać. Najchętniej po Brzechwę 
i Tuwima. 

– W tym klimacie zaczęłaś pisać dla 
dzieci. 

– Sama sobie się dziwię, że w ogóle sięgnę-
łam po poezję, bo przecież jestem ekonomistką 
z wykształcenia. A z języka polskiego zawsze 
miałam tróję. Nigdy przez myśl mi nie przeszło, 
że kiedykolwiek sięgnę po pióro. A tu proszę, 
dopadło mnie na emeryturze. Poszłam na kilka 
spotkań, gdy jeszcze Joasia Szczepaniak żyła. 
Ot tak, żeby sprawdzić, czy ja też potrafię wier-
sze pisać. I ni z gruszki ni z pietruszki zaczęły 
mi się szare komórki otwierać. Zaczęłam nie 
tylko pisać, ale przede wszystkim zaczytywa-
łam się w poezji. A wcześniej wcale mnie to nie 
zajmowało. Jeśli już – to bajki. Moja niepełno-
sprawna Aśka zna mnóstwo bajek, bo jej dużo 
czytałam i czytam. Ja naumiałam się czytać 
poezję dopiero na UTW. Dziś nie mam z tym 
żadnego problemu. 

– Na dnie  pamięci/dom  z odrapanym 
tynkiem/Oparta o mur drewniana hulaj-
noga/Na ławeczce ojciec z gazetą w ręku 
odkrywa losy świata(...) Dziewczynka w wy-
tartym fartuszku/ceruje dziury w skarpe-
tach ojca/ w sadzie pod jabłonką/młodsza 
siostra szuka zgubionego klucza do przy-
szłości(...). To Twoje „Obrazki z dzieciń-
stwa”. Ta, która ceruje, to Ty, a ta, która 
szuka klucza, to ja. Hm... Dopiero teraz 
mi uświadomiłaś, jaką musiałam być  
egoistką. 

– Co tu dużo mówić, chadzałaś, tak jak 
Stachu, własnymi ścieżkami. Dwa Strzelce. 
A najbardziej wkurzało mnie, kiedy plądro-
wałaś po mojej szafie. Ja elegancko wszystko 
poukładałam, a ty misz masz robiłaś, bluzki 
mi podkradłaś... 

– Mam taki sen, który ciagle powra-
ca: jestem w naszym pokoju, tym przy 
kuchni, otwieram szafę i robię przegląd 
ciuchów. Twoich ciuchów! No proszę, mam 

podświadomy wyrzut sumienia. Ale wróć-
my do Twojego pisania. 

– Teraz mam okres zastoju twórczego, bo 
inne sprawy do załatwienia wyszły na pierw-
sze miejsce. Ale chyba każdy tak miewa. Choć 
nie, piszę przecież teksty do kabaretu pod kon-
kretną muzykę. Natomiast w pisaniu wierszy 
najbardziej inspiruje mnie przeszłość. Nasze 
trudne dzieciństwo. 

– Trudne, ale jakże piękne. Mieliśmy 
mądrych i tolerancyjnych rodziców, któ-
rzy na wiele nam pozwalali. I nigdy nie 
uderzyli! Raz tylko oberwałaś od mamy, 
bo nie odebrałaś mnie z przedszkola i noc 
spędziłam u wychowawczyni. 

– Pamiętam to. Z dzieciństwa niczego nie 
żałuję. Nawet tych dni, gdy jedliśmy chleb z cu-
krem. To nauczyło nas wrażliwości, bo każdy 
z nas, z całej piątki był i jest wyjątkowy. I każ-
dy z nas to inny żywioł. Dom nasz był otwarty, 
przez mieszkanie przewijali się różni ciekawi 
ludzie, mamusia bardzo lubiła towarzystwo. 
Ciągle jakieś dyskusje, rozmowy przy stole, gry 
różne planszowe. No i te prywatki co tydzień, 
spotkania, które szykowałam... Oczywiście 
zawsze byłam sama. 

– Nawet martwiłam się, że zostaniesz 
starą panną: 23 lata i żadnego faceta. Aż 
tu nagle pojawił się Bogdan.

– Spotkaliśmy się przypadkowo, na ślubie 
jego kuzyna, z którym pracowałam w Lumelu. 
Ja i Bogdan to dwa różne światy. On cichy, przy-
ziemny, ja biegająca i z marzeniami. O czym 
marzyłam? Choćby o podróży do Indii, to moja 
idée fixe. Niestety, nie udało się i pewnie już 
nie uda. 

– Masz żal, że nie wszystko ułożyło się 
w tym życiu tak jak chciałaś?

– Nie mam do nikogo żalu ani pretensji. Cza-
sami tylko w zaciszu domowym sobie popłaczę, 
bo nie wszystko jest dzisiaj tak, jak bym chciała, 
by było. Bywa, że jestem zła, wściekła, ale za-
raz ochłonę i już jest dobrze. Myślę też, że nie 
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zamieniłabym swego życia na inne. Problemy 
jakie miewam, wzmacniają mnie. Czasami mu-
szę dokonywać wyborów, dlatego są te przerwy 
w malowaniu i pisaniu. Nie robię niczego na 
siłę, ograniczyłam się na razie do występów 
w kabarecie, a wena na pewno lada dzień wró-
ci. Te wszystkie zajęcia na UTW, te spotkania 
z ludźmi, są dla mnie najlepszą terapią. To jak 
pogłaskanie życia. Ono jest smutne, gdy się 
tylko pracuje, zajmuje domem, wychowuje chore 
dziecko... A z życia trzeba brać ile można, byle 
oczywiście nie przesadzić. Więc te spotkania na 
UTW to wiatr w żagle, pierś do przodu, żeby nie 

być przygarbionym. Bywa, że upadam na kola-
na, że już nie daję rady, aż nagle przychodzi mo-
ment i podnoszę się. I jestem za każdym razem 
silniejsza. Szokiem było dla mnie, gdy okazało 
się, że Asia jest chora. Ale i z tym sobie pora-
dziłam. Asia to cudowna, mądra dziewczyna. 
Dziś pocieszam koleżanki, które mają podobne 
problemy. Mówię: dacie sobie radę dziewczyny, 
trzeba się dźwignąć, przewartościować życie. 
I żyć dalej. Ze swoimi pasjami. 

– I tak trzymaj siostrzyczko. A jeśli cho-
dzi o Indie, to któregoś dnia wyruszymy 
tam razem. 

Maria Kuleszyńska-Kozak na świat przyszła 8 marca 1949 r. Ekonomistka z wykształcenia, prowadzi 
własne biuro rachunkowe. Mąż Bogdan, dzieci: arek i asia, dwie wnuczki. na ZUtw od 2003 r. (legi-
tymacja nr 843). gra w kabarecie, maluje obrazy, pisze wiersze, interesuje się kulturami ludów, dużo 
czyta. Jest laureatką kilkunastu ogólnopolskich konkursów poetyckich, zdobyła m.in. srebrne i Złote 
Pióro, wydała trzy tomiki poezji.

Szczęśliwy człowiek,  
który posiada pasję...

Z Krystyną Kuczyńską, słuchaczką ZUTW, 
rozmawia Jadwiga Szuba

Do sylwetek kobiet wiernych swoim ideałom 
dołączyła Krystyna, dla której ogromną pasją 
jest malarstwo. Krysia od 2006 roku należy do 
ZUTW i uczestniczy w warsztatach plastycz-
nych grupy Alla Prima, które od trzech lat 
prowadzi artysta malarz Zbigniew Szymoniak.

Krysia maluje obrazy o różnej tematyce – 
pejzaże, portrety i martwą naturę. Starannie 
dobiera kolory i światło tworząc zintegrowaną 
całość. Oprócz malowania, które jest jej naj-
większą pasją, zajmuje się tworzeniem kartek 
okolicznościowych, zaproszeń i wyrobem biżute-
rii z ceramiki i papieru. Od kilku lat wystawia 
swoje prace podczas Winobrania w Zielonej Gó-
rze oraz podczas Święta Papieru w Dusznikach. 

Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych przy Muzeum Etnograficznym w Ochli. 
Ma już za sobą dwie wystawy indywidualne, 
uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych, 
brała udział w Festynie Średniowiecznym 
w Zittau i jest laureatką następujących nagród:

2009 rok – I miejsce w konkursie plastycz-
nym za obraz pt. „Sezam” na Juwenaliach 
III Wieku w Warszawie,

2010 rok – II miejsce w konkursie plastycz-
nym za obraz pt. „Wspomnienie lata” na Juwe-
naliach III Wieku, w Warszawie, III miejsce 
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w konkursie plastycznym organizowanym przez 
Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze z okazji 
Tygodnia Seniora za obraz pt. „Jesień życia”, 
I miejsce w konkursie plastycznym, na ozdobę 
choinkową, organizowanym przez Kożuchowski 
Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek”,

2011 rok – Grand Prix w konkursie pla-
stycznym na Juwenaliach III Wieku w War-
szawie za obraz „Martwa natura z gitarą”, 
III miejsce w konkursie plastycznym na ozdo-
bę choinkową organizowanym przez Kożuchow-

ski Ośrodek Kultury 
i Sportu „Zamek”

2012 rok – I miejsce 
w VI Edycji Konkursu 
dla Babć i Dziadków 
pt. „Zabawka dla moje-
go wnuka”, II miejsce 
w konkursie plastycz-
nym „Wielkanocne jaja” 
organizowanym przez 
Kożuchowski Ośro-
dek Kultury i Sportu 
„Zamek”, II miejsce 
w konkursie „Bzowo 
mi” organizowanym 
przez Fundację Karolat 
w Siedlisku.

Jadwiga Szuba: 
– Na warsztatach 
plastycznych podzi-
wiam Twoją pasję, 
z jaką tworzysz każ-

dy nowy obraz. Posiadasz w sobie magnes 
przyciągający innych, zarażasz nas opty-
mizmem i wiarą w sukces. Jesteś wzorem 
pracowitości – to słowa naszego mistrza, 
pana Zbigniewa Szymoniaka. Czy wiesz, 
że inspirujesz nas do działania?

Krysia (z uśmiechem): – Jeżeli tak sądzisz, 
to bardzo mnie to cieszy. Na warsztaty przy-
jeżdżam już godzinę wcześniej, aby mieć czas 
na tzw. „rozruch”, a później już pędzel sam 

fot. KrYstYna KUCZYńsKa
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„porusza się” po płótnie. Gdy zaczynam ma-
lować obraz, nie myślę o końcowym efekcie. 
Czasami jest on dla mnie zaskoczeniem. Samo 
malowanie sprawia mi ogromną frajdę, a suk-
ces to suma niewielkich wysiłków powtarza-
nych systematycznie.

– W tym roku otrzymałaś I miejsce 
w VI Edycji Konkursu dla Babć i Dziad-
ków za wykonanie zabawki dla wnuczki, 
dwuletniej Julci. Jak myślisz, może dla-
tego, że praca była sercem malowana, 
a takiej nigdzie nie można kupić?

– Lubię nowe wy-
zwania. Wymyśliłam 
sobie, że będzie to po-
ciąg do babci i dziad-
ka (wnuczka mieszka 
we Wrocławiu). Pociąg 
oprócz funkcji przytu-
lanki może poruszać się 
po podłodze i „pokony-
wać trasę w Wrocławia 
do Zielonej Góry”. Praca 
zajęła mi około tygodnia 
i był to czas wielkiej 
zabawy pełnej inspira-
cji i pomysłów, a tak-
że wspomnień z dzie-
ciństwa, kiedy to moja 
mama często z gałgan-
ków szyła nam zabawki.

– Kto zaszczepił w Tobie pasję do ręko-
dzieła ? Czy nauczysz swoją wnuczkę jak 
zdobić pisanki, malować na szkle i robić 
aniołki na choinkę?

– Moja mama była krawcową, a ja naśladu-
jąc ją szyłam w dzieciństwie lalkom ubranka. 
W wieku sześciu lat należałam już do sekcji 
plastycznej i wtedy weszłam w świat piękna 
i kolorów. A później to już było z górki: szyłam 
dla siebie ubrania, haftowałam, robiłam na 
drutach, no i malowałam wszystko co się dało 
od ścian mieszkania po precyzyjne obrazki na 

pisankach czy pocztówkach. Nie mogę się już 
doczekać, kiedy zasiądę do robótek ręcznych 
razem z wnusią.

– Bierzesz czynny udział w wielu kon-
kursach, wystawach, poświęcasz dużo 
czasu na malowanie. Jak przyjmuje to 
Twoja rodzina?

– Moja pasja przyjmowana jest przez rodzinę 
bardzo przychylnie, pomagają mi i są wyrozu-
miali, chociaż czasami usłyszę od nich słowa 
krytyki, gdy w całym domu panoszą się ciągle 
nowe rozpoczęte prace.

ZE ZBIgnIEwEM sZYMonIaKIEM  
fot. JaDwIga sZUBa

– W 2011 roku otrzymałaś Grand Prix 
na IV Juwenaliach III Wieku w Warsza-
wie. Co czułaś odbierając nagrodę?

– Na początku niedowierzanie , a później 
wielką radość. Człowiek z natury rzeczy jest 
próżny, lubi być doceniany i nagradzany, ale 
tak naprawdę, to nie maluje się dla nagród, ale 
z potrzeby serca i samej chęci tworzenia.

– Malujesz obrazy o bardzo różnej tema-
tyce. Swoje prace przeznaczasz na rzecz 



38 INSPIRACJE  /  kwiecień – wrzesień 2012  /  nr 2 (42)

fundacji, niektóre trafiają do znajomych 
i przyjaciół, a jeszcze inne zdobią wnętrza 
kościołów. W każdej z tych prac pozo-
stawiasz cząstkę siebie … Trudno Ci się 
rozstać z nimi?

– Z pewnymi pracami rozstaję się bez żalu 
i już w trakcie malowania przychodzi mi do 
głowy konkretny adresat. Jednak wszystkie 
prace nagrodzone i te szczególnie ulubione 
zdobią ściany mojego mieszkania i myślę, że 
się z nimi nie rozstanę.

– Na UTW jest duża grupa początkują-
cych plastyków, którzy chwycili za pędzel 
i malują. Czy możesz im udzielić kilku 
wskazówek?

– Nie jest ważne w jakim stopniu mamy 
opanowane techniki malowania. Najistotniejsze 
jest to, abyśmy z tego malowania czerpali jak 
najwięcej radości. Aby praca nad obrazem nas 
relaksowała i była oderwaniem się od często 
szarej rzeczywistości, wtedy każdy kolejny 
obraz będzie lepszy od poprzedniego. Prawdziwy 
pasjonat zostawia za sobą wszystkie przeszkody 
i wykręty i idzie do przodu. W każdym niepo-
wodzeniu jest zalążek sukcesu.

– Jakie są Twoje marzenia i cele ? Co 
chciałabyś, by się spełniło?

– Głowę mam pełną nowych pomysłów, które 
chciałabym jeszcze zrealizować. Moim marze-
niem jest, aby dobry Bóg dając mi siłę i zdrowie 
pozwolił mi na to. Bardzo też ważne jest dla 
mnie zdrowie i szczęście moich bliskich.

– Dobrze jest zrozumieć, że życie dopie-
ro wtedy nabiera sensu i znaczenia, gdy 
toczy się zgodnie z naszymi potrzebami. 
Umysły nasze w sobie znajomy sposób 
powodują, że zdarzenia oczekiwane speł-
niają się; głęboko w to wierzę. Dziękuję 
bardzo za interesującą rozmowę. Życzę 
wytrwałości w realizacji wielu ciekawych 
pomysłów i dalszych sukcesów.

– Dziękuję

Henryk Chmielewski 
nie żyje

Do Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku wstąpił w 2002 roku. Uczestniczył w se-
minariach literackich, wykładach, był człon-
kiem Oksymoronu. W wierszu zatytułowanym 
„Oksymoron” pisał: Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku/ w działaniu wspiera poetów/By znicz poezji 
ciągle płonął w nas/By jego płomień zawsze 
był światłem/Światłem nadziei na lepszy czas. 

Obchodził z nami swoje osiemdziesiąte 
urodziny w listopadzie 2006 roku. Był szam-
pan, tort z fajerwerkami, nadzieja na wiele 
twórczych lat. Towarzyszyła Mu, jak zawsze, 
żona Zosia, wierna czytelniczka, propagatorka 
twórczości męża, serdeczna, opiekuńcza.

Henryk Chmielewski żywo interesował się 
polityką, pisywał do redakcji „Gazety Lubu-
skiej” listy o charakterze publicystycznym, 
problematyce tej poświęcał również wiersze. 
Należał do Stowarzyszenia Jeszcze Żywych 
Poetów. Miał w dorobku książkę o charakte-
rze wspomnieniowo-monograficznym z okresu 
II wojny światowej oraz kilka tomików wierszy; 
z czwartego – „Ocalmy wspomnienia” – pocho-
dzą cytowane poniżej wiersze. Wiele razy gościł 
na łamach „Inspiracji” – publikowaliśmy jego 
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świetnie napisane wspomnienia z lat niełatwej 
młodości wiejskiego chłopca przed wojną i jesz-
cze trudniejszych lat wojennych oraz wiersze, 
w których zawarł swoje przemyślenia o świecie 
i życiu. 

W ostatnich latach z powodu poważnej 
choroby wycofał się z życia naszej wspólnoty. 
Szykowaliśmy się na jubileusz osiemdziesięcio-
pięciolecia, ale Henryk był chory. Czekaliśmy 
na polepszenie… W styczniu ktoś przeczytał 
nekrolog, ktoś potwierdził, że zmarły Henryk 
Chmielewski to „nasz” Henryk. Delegacja uda-
ła się na cmentarz. To nie był Jego pogrzeb… 
Wywróżyliśmy z tego zdarzenia jeszcze długie 
życie naszemu starszemu Koledze, ale nie dane 
nam było spotkać go ponownie. Zmarł w maju 
2012 roku, pochowany został w Warszawie.

Uniwersytet   

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Taką nazwę on ma
Gdy uzupełnić chcesz swoją wiedzę
On tobie seniorze możliwości da
Ja także chcę być na bieżąco
Świat bardzo szybko do przodu mknie
Chcę memu wnukowi dotrzymać kroku
By swego dziadka nie wstydził się
Nasz Uniwersytet to jest uczelnia!
A jego kadra jest na schwał
Nawet ten sławny Jagielloński
Byłby dumny gdyby taką kadrę miał

 

Po prostu miłość

Nie jestem Romeo
A Julią Zosia
Zaś nasza miłość
Nie była wulkanem

Rodziła się powoli
Jak wiosenne pąki
Była ona naszej
Świadomości stanem

Może właśnie dlatego
Jest ona tak trwała
Tak piękne owoce
Życia naszego wydała

Trwa nadal w naszych sercach
Może właśnie dlatego
Że rodziła się w trudnych
Chwilach życia naszego
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Barbara Konarska

Kongres Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w Warszawie

18 marca 2012 roku o godzinie ósmej rano dwa 
autokary wypełnione słuchaczami Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku z południowej części wo-
jewództwa lubuskiego wyruszyły do Warszawy 
na Kongres UTW. Nie sposób opisać wszyst-
kiego, każdy z autorów relacji pokongresowych 
wybierał zapewne wątki szczególnie dla niego 
interesujące. Postanowiłam nie pisać od razu – 
niech się emocje uleżą, niech refleksje pogłębią.

Kongres odbywał się pod hasłem: INNO-
WACYJNE UNIWERSYTETY TRZECIEGO 
WIEKU DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWA-
TELSKIEGO I GOSPODARKI. Pani Anna 
Komorowska powiedziała, że młodość to nie 
tyle wiek metrykalny, co stan umysłu i ducha 
oraz że innowacyjność to cecha przypisywana 
młodszym generacjom, ale wiele rewolucyjnych 
zmian zawdzięczamy ludziom dojrzałym. Przy-
pomniało mi to zdanie Władysława Kopaliń-
skiego, zamieszczone w książce „Od słowa do 
słowa. Leksykon”: Psychologowie twierdzą, że 
ludzie starzy częściej niż młodzi skłaniają się do 
dogmatyzmu i sztywności myślenia. Wszyscy jed-
nak wiemy, że istnieje tu wiele wyjątków. Był to 
komentarz do hasła: „gerontologia – geriatria”, 

a opracowujący leksykon Władysław Kopaliń-
ski, choć już ciężko chory (nie doczekał wydania 
książki), umysł miał wręcz młodzieńczy. Pomy-
ślałam, że w Sali Kongresowej zgromadzili się 
przedstawiciele stutysięcznej rzeszy może nie 
takich gigantów, jak autor wspaniałych leksy-
konów, ale niedogmatycznych, innowacyjnych, 
wyjątkowych ludzi, członków Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku.

– Kiedy przed laty przymierzaliśmy się w Pol-
sce do powoływania pierwszych Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku przeróżni malkontenci mówi-
li, że ta idea się w Polsce nie przyjmie, że nie 
starczy seniorom determinacji w zdobywaniu 
wiedzy. Dziś już nikt takich wątpliwości nie 
ma – mówiła podczas otwarcia kongresu wice-
marszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej. 
Przytoczyła przykład rodzinnych Tarnowskich 
Gór, gdzie są dwa UTW i obydwa prowadzą 
ciekawą działalność. 

Przesłanie do uczestników Kongresu za 
pomocą sieci internetowej przesłał b. przewod-
niczący parlamentu Unii Europejskiej, Jerzy 
Buzek. Dzielił się refleksją, że kiedyś dostęp do 
wiedzy zarezerwowany był dla wąskiej grupy, 
dziś ten dostęp jest pełny, potrzebny jest tylko 
„apetyt” na wiedzę. To właśnie ta chęć nauki 
świadczy o wyjątkowości słuchaczy Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku, o waszej wyjątkowości. 
Wspomniał swoje lata studenckie – czas kształ-
cenia i rozrywki, który wspomina z nostalgią 
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i zazdrości nam – studentom UTW – „powtórki” 
tamtych doznań.

Zarówno pani Maria Pańczyk-Pozdziej, 
jak pan Jerzy Buzek to ludzie z pokolenia sie-
demdziesięciolatków, nadal czynni zawodowo, 
którzy nie marzą o wczesnej emeryturze. Ich 
ukłony pod adresem Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku były więc, zapewne w sposób nieza-
mierzony, trochę kurtuazyjne: wy, emeryci, 
robicie sporo jako wolontariusze, podziwiamy 
i gratulujemy; my nie jesteśmy z wami, bo – po 
prostu – pracujemy. W pewnym sensie nawią-
zał do tej (podskórnej) myśli premier Donald 
Tusk, kiedy zwrócił się o poparcie dla koncepcji 
podniesienia wieku emerytalnego: – Powiem 
szczerze, nie miałbym odwagi zgłosić tej trudnej, 
twardej propozycji – jaką jest podniesienie wieku 
emerytalnego – gdyby m.in. nie doświadczenie 
waszych środowisk, doświadczenie, którym 
dzieliliście się także ze mną w ostatnich latach 
na wielu spotkaniach. Mówił to z wiarą, że 
nasze pokolenie ma poczucie odpowiedzialności 
za Polskę, że zechcemy rozmawiać z młodym 
pokoleniem o konieczności dłuższej aktywności 
zawodowej, służąc przykładem własnej energii 
życiowej, podejmowanych przez nas działań 
wolontariackich, które świadczą o tym, że nie 
tylko odpoczynek jest celem ludzi w jesieni ży-
cia. Bo – jak powiedział premier – kiedy nasze 
dzieci zaczną myśleć o UTW, ludzi w wieku 
50+ będzie w społeczeństwie połowa, ludzie po 
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sześćdziesiątce będą nadal w głównym nurcie 
życia. Przy rosnącej długości życia nie powinno 
się skazywać ludzi na przeżycie blisko połowy 
życia bez pracy – dodał. Słowo: „skazywać” znala-
zło we mnie mocny oddźwięk: mam doświadcze-
nie odrzucenia przez rynek pracy ze względu na 
wiek (wtedy – 50+), co spowodowało konieczność 
przejścia na emeryturę, bardzo wczesną. Bolało! 

Ogromnie zaciekawiło mnie wystąpienie pro-
fesora Piotra Błędowskiego z SGH, będącego 
równocześnie prezesem Polskiego Towarzystwa 
Gerontologicznego oraz kierownikiem projektu 
Polsenior. Ten projekt to zakrojone na bardzo 
szeroką skalę1 interdyscyplinarne badanie 
biologicznych, społecznych i ekonomicznych 
aspektów starzenia się społeczeństwa, co zwięź-
le relacjonował profesor Błędowski. Zbadano 
stan zdrowia seniorów2, a wyniki niepokoją, 

1 wzięło w nim udział 5695 osób: 4979 seniorów po 
65. roku życia oraz grupa 716 osób będących „na 
przedpolu starości”, w wieku 55-59 lat (portal Ry-
nek zdrowia. 15.09.2011)

2 Za portalem Rynek zdrowia: prawie 30% bada-
nych ma stałe objawy depresji, która nie jest 
zdiagnozowana ani leczona, co trzeci respon-
dent powyżej 65. roku życia ma zaburzenia pa-
mięci i często wymaga stałej opieki, co czwarty 
senior pomiędzy 65. a 80. rokiem życia i co piąty 
powyżej 80. roku życia ma cukrzycę, nadciśnie-
nie występuje u prawie 75 proc. populacji, pra-
wie połowa seniorów ma źle skorygowane wady 
wzroku a niemal 2 proc. widzi bardzo słabo albo 
wcale, co trzecia osoba po 65. roku życia słyszy 
gorzej niż dotychczas, a 1,3 proc. respondentów 
całkowicie utraciło słuch (przytaczam tylko, tak 
jak prof. Błędowski, najważniejsze informacje)
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szczególnie w kontekście niedoszacowania pol-
skiej geriatrii. Zgodnie z unijnymi standardami 
na 10 tys. mieszkańców powinny przypadać dwa 
łóżka geriatryczne. W Polsce powinno ich być 
więc około 7,6 tys. a jest jedynie 600. Sposób 
rozliczania oddziałów geriatrycznych przez 
NFZ uniemożliwia całościową ocenę stanu pa-
cjenta, co powoduje, że szpitale nie chcą takich 
oddziałów tworzyć, gdyż generują one deficyt. 
Profesor dodał informację optymistyczną, że 
równocześnie badania przeprowadzone w ra-
mach projektu PolSenior wskazują na rosnącą 
sprawność fizyczną ludzi starszych – w ciągu 
25 lat od ostatniego badania wzrastała co rok 
o prawie 1%, co uważa za zasługę działalności 
prozdrowotnej różnych podmiotów, w tym także 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W kontekście zmian struktury społecznej 
i osłabiania rodziny mówił o rosnącej roli 
organizacji takich, jak UTW, które, oprócz 
funkcji edukacyjnych, pomagają odbudowywać 
więzi społeczne, utracone z powodu opuszczania 
przez dorosłe dzieci (przenoszących się często 
na dużą odległość) domów rodzicielskich oraz 
śmierci bliskich osób. W dużych miastach, jak 
powiedział, jest już tylko 60% gospodarstw 
dwupokoleniowych i jest to tendencja malejąca. 

Starość ambitna, z aspiracjami, służy społe-
czeństwu – zakończył swoje wystąpienie. Zajrza-
łam na stronę SGH, by poznać bliżej sylwetkę 
profesora. Naukowo zajmuje się polityką społecz-
ną i gerontologią społeczną; zachwyciła mnie 
natomiast informacja o zainteresowaniach hob-
bystycznych. Cytuję: historia polskiego kabaretu 
i teatrzyków ogródkowych (zwłaszcza w okresie 
międzywojennym, a w późniejszym – szcze-
gólnie Kabaretu Starszych Panów i Kabaretu 
„Dudek”), współzawodnictwo z córką, kto z nas 
lepiej zna na wyrywki treść piosenek J. Wasow-
skiego i J. Przybory i okoliczności towarzyszące 
ich nagraniu; zbieranie znaczków pocztowych 
(naprawdę!!!) – polskich i z Generalnej Guberni; 
pies jamnik (szorstkowłosy) o nieprzypadkowym 
imieniu Cykor. No i co Państwo na to?

Donald Tusk obiecał stworzenie solidnych 
podstaw prawnych , które ułatwią korzystanie 
ze środków przeznaczonych na pomoc dla UTW. 
Wiele osób zabierających później głos włączyło 
się w konkretyzowanie zarówno problemów 
do rozwiązania, jak i pomysłów legislacyjnych 
i organizacyjnych. Trudno pisać o wszystkim, 
zresztą osoby zainteresowane mogły dotrzeć do 
wielu materiałów w Internecie, gdzie publiko-
wano również wiele wystąpień kongresowych. 
Głos zabierał m.in. Michał Szczerba – Prze-
wodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. 
UTW. To pierwszy taki zespół na poziomie 
parlamentarnym, nie tylko w Europie, ale i na 
świecie. Jak ładnie powiedział – zespół powstał 
z potrzeby serca i rozumu, a z jego wystąpienia 
można było się przekonać, że parlamentarzyści 
mają przygotowane postulaty legislacyjne. Mi-
nister pracy i polityki społecznej Władysław 
Kosiniak-Kamysz, trzydziestolatek, mówił 
o zamiarze utworzenia w resorcie wydziału 
ds. osób starszych i współpracy międzypokole-
niowej, którego zadaniem będzie koordynacja 
i współpraca z innymi resortami. Obaj pano-
wie powoływali się na osobiste doświadczenia 
w kontaktach z ludźmi trzeciego wieku. Michał 
Szczerba wspomniał swoją babcię, która ko-
rzysta z wykładów, posługuje się komputerem, 
uprawia nordic walking i bierze udział w kon-
kursie na piękne kapelusze, a Wł. Kosiniak- 
-Kamysz zwierzył się z odczucia wielkiej ener-
gii, jaka popłynęła do niego od grupy przedsta-
wicieli UTW z Ostrowa Wlkp., którą spotkał 
się w Poznaniu… 

Młodzi ludzie, a takim człowiekiem jest 
minister, często nie potrafią ukryć zdziwienia, 
że pokolenie ich dziadków jest aktywne. Ewa 
Kwaśniewicz opowiadała mi, że jej wnuczka, 
którą kiedyś zabrała do ZUTW na jakąś im-
prezę, powiedziała: – Babciu, wydawało mi się 
zawsze, że ty jesteś taką inną babcią, ale widzę, 
że jest was więcej. Bogumiła Hyla-Dąbek tak 
opisała kiedyś kontakty z wnukami: Moje wę-
drówki z wnukami po Polsce i nie tylko, moja 
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pomoc w nauce (często wielu rzeczy nie wiem, 
nie pamiętam, ale od czego jest Internet?) dają 
im z pewnością wiele i chociaż nigdy nie opie-
kowałam się wnukami na co dzień, to uważam, 
że mają ze mnie wielki pożytek i wiem, że to 
bardzo cenią.(…) Dużą radością dla mnie był 
mój portret, na którym wnuczek przedstawił 
mnie, siedzącą przy komputerze. Moja wnucz-
ka – studentka, wybierając się na spotkanie 
ze mną w Warszawie podczas kongresu UTW, 
usłyszała od koleżanek pytanie: – To twoja bab-
cia jeździ na kongresy? Kiedy opowiedziała im 
o tomikach wierszy, podróżach, „Inspiracjach”; 
okazały podziw: – Masz niezwykłą babcię. Cóż, 
stereotypy trzymają się mocno.

Na kongresie pojawił się również wątek 
gospodarczy – Bartosz Sokoliński, ekspert 
Baby Boomers – Media Ekspress przeciwsta-
wił się alarmistycznym wypowiedziom dzien-
nikarskim, że starzenie się społeczeństwa to 
wielki problem ekonomiczny; radził, by w tym 
zjawisku demograficznym dostrzec szansę, 
gdyż jego zdaniem seniorzy to potencjał rynko-
wy. Potrzebne są produkty dla wymagającego 
klienta, który ma swoje potrzeby i oczekiwania; 
tzw. silver economy jest nadzieją na rozwój 
gospodarczy, ukierunkowany na starszego 
klienta. Spodobał się uczestnikom kongresu, 
co wyrazili oklaskami. A czymże innym, jak 
nie docenianiem potencjału rynkowego senio-
rek były kolekcje zaprojektowane przez Alicję 
Ziętę? Pamiętamy je dobrze z pokazów mody 
w wykonaniu naszych modelek, a wiele pań 
chętnie nosi zakupione wówczas sukienki, gar-
sonki, poncha…

Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej 
Federacji UTW przypomniała , że utworzenie 
strategii starzejącego się społeczeństwa to 
obowiązek, sformułowany w 2002 roku przez 
ONZ jako tzw. Plan Madrycki, który również 
Polska jako członek ONZ, przyjęła do realizacji. 
Zwróciła uwagę, że zgodnie z klasyfikacją ONZ 
seniorów można podzielić na trzy grupy:
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– młodzi seniorzy: 60-75 lat,
– średni seniorzy: 75-90 lat
– długowieczni seniorzy – powyżej 90 lat.
Każda z tych grup wiekowych potrzebuje in-

nych programów działania w polityce społecznej. 
Szczerze mówiąc mało kto z nas uświadamia 

sobie tę klasyfikację jako odbicie rzeczywistości. 
W Uniwersytetach Trzeciego Wieku mówimy 
często o pokoleniu 50+, podczas gdy są to lu-
dzie zazwyczaj w pełni sił witalnych, jeszcze 
nie seniorzy. W UTW mamy więc tych, którzy 
seniorami nie są, dużą grupę młodych seniorów 
i niewielką – średnich. Czeka nas – myślę o spo-
łeczeństwie – rewolucja w myśleniu o starości…

Podczas kongresu pojawił się też wątek se-
niorów bądź to sędziwych, bądź też wymagają-
cych specjalnej troski z powodu stanu zdrowia. 
Senator RP Mieczysław Augustyn mówił: 
Boimy się niedołężności, niesamodzielności, 
bólu, cierpienia, osamotnienia… Pan senator, 
jako przewodniczący senackiej Komisji Polity-
ki Społecznej i Rodziny, od kilku lat pilotuje 
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projekt zmian systemowych w opiece społecznej 
nad osobami niesamodzielnymi i ich rodzinami. 
Wciąż jednak daleko do solidnego zajęcia się 
przygotowywaną ustawą, która dałaby więk-
sze możliwości efektywnego wykorzystywania 
sił i środków, jakie państwo oraz organizacje 
pozarządowe i charytatywne przeznaczają na 
te cele. A problem będzie narastał z powodu 
przyśpieszonego wzrostu grupy osób po 80. roku 
życia, z najwyższymi wskaźnikami niespraw-
ności. Byłam przed czterema laty na konferencji 
przedstawicieli UTW z całego kraju – już wów-
czas senator Augustyn referował projekt zmian 
legislacyjnych…

Krystyna Lewkowicz, koordynator Ogól-
nopolskiego Porozumienia UTW, dokonała 
podsumowania kongresu. Dominował wspólny 
wątek: znajomość i docenienie wagi problemów 
senioralnych oraz świadomość ogromnego poten-
cjału Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Padały 
deklaracje konstruktywnej współpracy, domino-
wały: troska, szacunek i życzliwość. Kancelaria 
Prezydenta RP, Rząd, Sejm, Senat, samorządy 
terytorialne, świat nauki, świat biznesu to 
wszystko sprzymierzeńcy uniwersytetów dla 
seniorów i samych seniorów – mówiła. Wyraziła 
przekonanie, że Uniwersytety Trzeciego Wieku 
staną się partnerem w kreowaniu polityki se-
nioralnej państwa, chodzi bowiem o stworzenie 
systemu, a nie doraźne spotkania. Koniunktura 
jest sprzyjająca , nie można jej zmarnować, 
wręcz przeciwnie – należy ja potraktować 
jako motywację do sformułowania ambitnych 
zamierzeń. 

PS.
Podróż delegacji zielonogórskiej do Warszawy 

przebiegła bez przeszkód, zakwaterowaliśmy 
się w hotelu nieopodal słynnego stadionu. Na 
wieczornym spotkaniu otrzymaliśmy od pani 
prezes Zofii Banaszak zaproszenia – wejściów-
ki, będące równocześnie szczegółową informa-
cją o programie. Zofia Banaszak przekazała 
prośbę Krystyny Lewkowicz – koordynatorki 

Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, by zachować cierpliwość przy 
wchodzeniu do Sali Kongresowej. Nazajutrz 
przekonaliśmy się, co to oznaczało. Kongres 
miał się rozpocząć o godzinie 12-tej, nasza gru-
pa postanowiła wyjechać wcześniej i byliśmy 
pod Pałacem Kultury kilka minut po wpół do 
jedenastej. Wchodzić mieliśmy od jedenastej, 
był więc jeszcze czas na zdjęcie grupowe na 
schodach, a potem stanęliśmy dość blisko 
wejścia w oczekiwaniu na otwarcie drzwi. Im 
bliżej było godziny jedenastej, tym więcej osób 
zajmowało miejsce na schodach. Nastrój był 
dobry, wygląd odświętny, co w naszej sytuacji 
oznaczało oczywiście pomarańczowe i zielone 
koszulki XX-lecia ZUTW; ukryte pod płaszcza-
mi, bo było dosyć zimno. O jedenastej drzwi się 
uchyliły, ale nam – stojącym – wydawało się, 
że nikt nie wchodzi. Od „czoła” nie docierały 
żadne informacje, ludzie zaczęli się wspinać 
na palce, ci dalej (i niżej) stojący napierali na 
tych przed sobą w nadziei, że jakoś przyspieszą 
wchodzenie. Czas płynął, rósł ścisk i ludzie 
zaczęli okazywać zniecierpliwienie. Zrobiło 
się nieprzyjemnie. Po upływie pół godziny, 
gdy – zdawało się – nie posuwaliśmy się do 
przodu, popychanie (kto pchał?) spowodowało, 
że w tłumie zaczęły się odzywać okrzyki bólu: – 
mój kręgosłup!, – bo złamiesz mi rękę!, zaczęto 
wyobrażać sobie złe scenariusze, że np. ktoś 
zasłabł, a lekarz z wezwanej karetki nie ma 
szans, by się przebić do pacjenta. Ktoś zaczął 
wołać: – Hańba, hańba, co gromadnie podchwy-
cili czekający. Piętro wyżej w oknach pojawiły 
się twarze pracowników obsługi bufetów i sto-
isk, przygotowanych dla uczestników kongre-
su. Z wyrazem zdumienia, ale i rozbawienia, 
obserwowali stłoczonych starych ludzi, którzy 
za godzinę mieli usłyszeć, jak bardzo są ważni 
i szanowani… Nagle zostałam „wyciśnięta” 
z tłumu do przedsionka wraz z nieznaną mi, na 
oko starszą ode mnie, panią. Kobieta miała łzy 
w oczach i drżała. Objęłam ją, mówiąc: – Już 
dobrze, już po wszystkim. Mówiłam do niej, ale 
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Wiadomości o Pałacu
Tak jak ogromne dzieło do zrealizowania – KONGRES – stanął 
przed organizatorami, podobnie ja mam problem, jaki wątek 
z pobytu w Warszawie powinnam przekazać słuchaczom na-
szego uniwersytetu, którzy nie mogli pojechać razem z nami. 
Wiedząc, iż moje koleżanki piszą o stronie merytorycznej Kon-
gresu, ja przekazać chcę spostrzeżenia i trochę danych o samym 
Pałacu Kultury i Sali Kongresowej . 

Obiekt ten zadziwił mnie. Wszyscy znamy Pałac Kultury ze 
zdjęć, filmów, wycieczek do Warszawy. Teraz miałam okazję 
dokładnie z bliska przyjrzeć się, poczytać historię, ocenić wg 
własnego gustu i wartości. Odważnie powiem – to ogromne 
dzieło architektury. Wieżowiec, wzniesiony jako „Dar narodów radzieckich dla narodu polskiego”, paradok-
salnie stał się symbolem Warszawy i najbardziej znanym budynkiem w Polsce. W lipcu tego roku skończy 
57 lat. Pałac Kultury budowało 3 tysiące 500 robotników – Rosjan, a czas budowy to 02 maja 1952 r. do 22 
lipca 1955r. Tylko trzy (!) lata. Wielkość obiektu, jego bogactwo i uświadomienie sobie, że pałac budowany 
był w latach pięćdziesiątych – w stosunku do okresu budowy – zadziwiły mnie. 

Pałac Kultury położony jest w centrum Warszawy przy Placu Defilad. Jest on najwyższym budynkiem 
w Polsce i czwartym w Europie. Ma 42 pietra. Wysokość 237 m. z iglicą, bez iglicy – 187,68m. Materiał 
budulcowy to: kamień, beton, stal, drewno, piaskowiec i marmur. Na szczycie Pałacu znajduje się zegar, 
drugi co do wielkości w Europie. Jego cztery tarcze mają średnice po 6 metrów. Dwie nowoczesne windy 
wożą gości na wysokość 114m. Jest tam taras widokowy tzw. XXX-tka . Widok na Warszawę niepowta-
rzalny, zachwyca. 

Powierzchnia to 123.084 m², kubatura – 817.000 m³. Znajduje się w nim 3288 pomieszczeń, m.in. kilka 
sali balowych, konferencyjnych, muzea, księgarnie, teatry – kilkadziesiąt instytucji. W Pałacu znajduje 
się Sala Kongresowa, która jest największą w Polsce salą konferencyjną i widowiskową, mogąca pomieścić 
3000 osób na trzech poziomach – to rozległy kompleks Centrum Kongresowego: sala z balkonami, lożami 
i amfiteatrem, pełne wyposażenie na wysokim poziomie. Tu właśnie odbywał się Kongres. 

Jeśli w najbliższym czasie wybieracie się do Warszawy, niekoniecznie wycieczkowo, zarezerwujcie proszę 
„chwilę” dla Pałacu Kultury i Nauki, a dla Sali Kongresowej i Tarasu Widokowego XXX-tki szczególnie.

również do siebie, bo też czułam się sponiewie-
rana. Potem przejście przez bramkę BOR (były 
tylko dwie na ponad tysiąc osób!) i już wszystko 
zaczęło toczyć się sympatycznie. Zebrani w Sali 
Kongresowej raz jeszcze dali wyraz swojemu 
zniesmaczeniu sytuacją przed wejściem: kiedy 
moderator, Łukasz Wojakowski, przeprosił za – 
jak powiedział – pewne niedogodności, sala 
zaczęła gwizdać i buczeć, co trwało stosowną 
chwilę. Myślę, że pani Anna Komorowska, 
która objęła patronat honorowy nad Kongre-
sem i oczekiwała na moment swojego wejścia, 

nie czuła się w tamtej chwili komfortowo. Ale 
cóż – komuś zabrakło wyobraźni. 

PPS. 
Nasz filmowiec i dziennikarka, czyli Bogu-

miła Hyla-Dąbek w swojej relacji z Kongresu, 
zamieszczonej na Mm-ce, napisała: Sala Kon-
gresowa robi wrażenie, ogromna i bardzo ładna. 
Widoczność właściwie z każdego miejsca dobra, 
świetne nagłośnienie. Halina Sawa postano-
wiła się co nieco dowiedzieć o Pałacu Kultury 
i Nauki i opracowała:
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Barbara Konarska

XX lat Zielonogórskiego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Znalazłam sympatyczny artykuł sprzed lat 
piętnastu, napisany w formie alfabetycznego 
skorowidza zagadnień przez Leszka Kalinow-
skiego. Chcę z niego przytoczyć trzy litery:
„E jak entuzjazm

Mimo upływu pięciu lat entuzjazm nie opusz-
cza ani słuchaczy, ani wykładowców. Wciąż 
nowe formy kształcenia, rozrywki. Cieszy się 
duch, że się wzbogaca. Cieszy się ciało, że staje 
się młodsze i sprawniejsze.
U jak uśmiech

Uśmiech to identyfikator UTW. Idziesz ulicą, 
widzisz go i wiesz, że to kolejny student w trze-
cim wieku. Odbierasz te sygnały ludzkiej życz-
liwości i od razu sympatyczniejszym się stajesz.
Z jak Zofia

A wszystko to odbywa się pod czujnym okiem 
niejakiej Zofii, która nie tylko już w „Panu Ta-
deuszu” rolę wielką odegrała. Choć skromnie 
mówi, że UTW to nie jej zasługa i tak każdy 
swoje wie. Może Uniwersytet byłby Uniwer-
sytetem, ale na pewno nie tak popularnym 
i lubianym”. 

W 1992 roku przyjęto pierwsze 102 osoby; 
z tej grupy należą do ZUTW i w większości są 
nadal czynne: Zofia Banaszak, Salomea Bara-
nowska, Maria Benyskiewicz, Halina Berent, 
Regina Chocha, Krystyna Cyplik, Janina Drzy-
mała, Janina Głuchowska, Barbara Kobus, 
Joanna Konatkiewicz, Anna Kozłowska, Janina 
Łozińska, Jadwiga Maria Nowińska-Zabłocka, 
Maria Pelińska, Zbigniew Rajche, Helena Rem-
plewicz, Teresa Ziemba, Aleksandra Zjawin, 
Władysława Złakowska. Od kilku lat liczba 
słuchaczy przekracza 800.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
na stałe wrósł w środowisko miasta, współpra-
cuje z wieloma stowarzyszeniami i instytucjami 

kulturalno-oświatowymi. Stowarzyszenie od 
kilku lat jest współorganizatorem oraz organi-
zatorem wielu zdarzeń Lubuskiego Tygodnia 
Seniora, pogłębia się współdziałanie uni-
wersytetów trzeciego wieku w województwie 
lubuskim. Niezwykle ważna jest współpraca 
z uczelniami wyższymi, przede wszystkim 
z Uniwersytetem Zielonogórskim, a także 
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Su-
lechowie i Lubuską Wyższą Szkołą Zdrowia 
Publicznego w Zielonej Górze. 

Od lat współpracujemy z Lila Villa Fraue-
nzentrum w Cottbus, odwiedzaliśmy miasto 
partnerskie Zielonej Góry – Verden oraz zaprzy-
jaźnione Zittau. Realizowaliśmy projekty euro-
pejskie: w latach 2005-2006 projekt pod nazwą 
„Aktywność Estetyczna i Artystyczna Ludzi 
w Srebrnym Wieku”, w którym partnerami 
byli : Vilnus Design Teaching Center z Litwy, 
Service Center for the Golden Age – Nicosia 
Municipality z Cypru, Bekirpasa Municipality 
z Turcji i Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, a w latach 2006-2009 projekt „Euro-
pejskie Kobiety w Kwiecie Wieku”, wspólnie 
z Ost-West-Europäisches Frauen Netzwerk 
e.V – OWEN (Berlin/Niemcy), ImPuls Forum 
für Gesundheit und Prävention e. V. (Gottingen/
Niemcy), Preili Women’s Club (Preili/Łotwa).

Działalność ZUTW postrzegana jest pozy-
tywnie, o czym świadczą nagrody i wyróżnienia 
w konkursach i festiwalach, zarówno dla sto-
warzyszenia, jak i dla poszczególnych artystów 
i grup twórczych. Niezwykłym dowodem uzna-
nia dla działalności ZUTW z podkreśleniem 
roli jego liderki było przyznanie Zofii Banaszak 
honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra 
w 2009 r. 

Początkowo efekty działania grup twór-
czych prezentowane były głównie wewnątrz 
naszego UTW. Chór „Moderato” śpiewał dla 
społeczności ZUTW, zespół „Monte Verde” 
prezentował spektakle dla tejże grupy widzów, 
wystawy malarskie czy fotograficzne odbywały 
się w pomieszczeniach ZUTW, a kilka kartek 
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powielanych „Inspiracji” funkcjonowało jako doda-
tek do miesięcznego programu działania. Wyjście 
na zewnątrz zmusiło do konfrontacji z innymi 
i niejednokrotnie przyniosło laury. Posypały się 
nagrody i wyróżnienia, zespołowe i indywidual-
ne. Udział w kolejnych Juwenaliach III Wieku 
w Warszawie był każdorazowo sukcesem – nagrody 
i wyróżnienia przywoził Kabaret Monte Verde, 
Chór Moderato, soliści, malarze, fotograficy. Nasi 
artyści amatorzy wychodzą do innych sal wystawo-
wych, fotograficy są obecni w Żarach na corocznych 
Wojewódzkich Wystawach Fotograficznych i na 
Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej. Nasi 
poeci wydają tomiki i są laureatami konkursów 
lokalnych i krajowych, chór i zespoły wokalne kon-
certują w różnych środowiskach, niosąc radość mu-
zyki, a kabaretowe programy Monte Verde potrafią 
rozbawić do łez każdą widownię. Jesteśmy obecni 
w przestrzeni kulturalnej miasta i województwa. 

To się dzieje naprawdę! Zainteresowani mogą 
znaleźć liczne artykuły o różnorodnych wydarze-
niach w naszych „Inspiracjach”, które – dostępne 
na stronie internetowej ZUTW – ukazują się od 
2005 roku, początkowo jako pismo literackie, 
by stopniowo przekształcić się w pismo ZUTW, 
z bogatą prezentacją dorobku twórczego naszych 
słuchaczy – literackiego, fotograficznego i – częścio-
wo – malarskiego (niestety, w niewielkim zakresie, 
bo malarstwo wymaga druku w kolorze, a ten jest 
dostępny tylko na okładce). 

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest 
oczywiście obecny w różnych mediach. W „Gaze-
cie Lubuskiej” – od „zawsze”, w MM-ce – odkąd 
pojawiła się w Internecie (nie bez znaczenia jest 
fakt, że autorami wielu publikacji – artykułów, 
fotoreportaży, komentarzy są słuchacze ZUTW, 
z Bogumiłą Hylą-Dąbek na czele). Na antenie 
radia „Zachód” redaktor Romuald Szura stwo-
rzył wiele reportaży radiowych, których boha-
terami byli nasi słuchacze – Marian Wawrzyn 
wraz z klubem „Wierni kwiatom”, Zbigniew 
Rajche, Barbara Konarska wraz z klubem li-
terackim „Oksymoron”, Sławomira Bydałek. 
W cyklu „Moc Kultury” we wrześniu 2011 r. 

1994 r. – PrZY ognIsKU w DrZonowIE; na PIErwsZYM 
PLanIE agatKa BanasZaK, JanIna gŁUChowsKa,  
ZofIa BanasZaK fot. arChIwUM ZUtw

1994 r. – wIECZÓr PoEZJI Ks. Jana twarDowsKIEgo, 
oD LEwEJ tErEsa PaPPELBaUM, LUCYna nowaK, 
waLEntYna wIErsZYCKa, roMUaLDa DoBrZYńsKa, 
anna KoZŁowsKa, JanIna gUŁChowsKa, anna 
CIaŁowICZ, ZofIa BanasZaK fot. arChIwUM ZUtw

1997r. Po KonCErCIE „ŚPIEwnIKa” w KLUBIE „Pro 
LIBrIs” oD LEwEJ ZofIa BanasZaK, JanIna DrZYMaŁa 
I JanIna gŁUChowsKa fot. arChIwUM ZUtw
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w dwóch audycjach Romualda Szury zaprezentowa-
no działalność Zespołu Teatralno-Kabaretowego 
„Monte Verde”. W „Salonie Elżbiety”, prowadzo-
nym przez Elżbietę Wozowczyk-Leszko, gościła 
Maria Kuleszyńska-Kozak z wierszami dla dzie-
ci. Lokalna telewizja pokazuje różne migawki 
z ciekawszych wydarzeń, których organizatorem 
jesteśmy. Niezwykle ciekawy był przed kilku laty 
cykl audycji pod wspólnym tytułem „Pogoda dla 
seniora”, w których udział wzięło wielu słuchaczy 
ZUTW.

Zielonogórski UTW wypłynął na szerokie wody 
i pod pełnymi żaglami, pod dowództwem kapita-
na żeglugi uniwersyteckiej Zofii Banaszak, płynie 
pewnie i z rozmachem, jak napisała kiedyś Ewa 
Kwaśniewicz . 

Te informacje, powtarzane niemal mechanicznie 
w wielu okolicznościowych wystąpieniach, wydają 
się suche, oficjalne, nie oddają życia, toczącego się 
codziennie w siedzibie naszego Uniwersytetu, nie 
pokazują pozytywnych emocji. A tymczasem słu-
chacze Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku wielokrotnie mówili o niezwykle inspirują-
cej atmosferze, w jaką wchodzili, stając się członka-
mi stowarzyszenia. Ta atmosfera rozbudza apetyt 
na życie, pozwala odnaleźć jego smak i umożliwia 
„rozwinięcie skrzydeł”. 

W czym to się przejawia? Ważnym wyróżnikiem 
funkcjonowania ZUTW jest aktywność poszczegól-
nych słuchaczy, podejmowana na rzecz społeczności 
uniwersyteckiej – dobrowolnie, na zasadach wolon-
tariatu, ale stanowiąca niebłahe zobowiązanie do 
– często – wieloletnich, systematycznych działań. 
Tak pracują członkowie Zarządu, Zespołu Asy-
stent czy liderzy poszczególnych grup. Sprawne 
funkcjonowanie dużej i złożonej organizacji byłoby 
niemożliwe bez ogromnego zaangażowania ludzi, 
toteż wiele osób chętnie oferuje pomoc doraźną 
z najróżniejszych dziedzin; nawet trudno je wymie-
niać, bo może to być merytoryczne przygotowanie 
zajęć, dekoracja pomieszczenia na uroczystość, 
„obsługa techniczna” tejże; piszę w cudzysłowie, 
bo znów może to być noszenie czegoś, np. ławeczek, 
wożenie kogoś czy czegoś swoim samochodem, albo 

ChÓr „MoDErato” w MUZEUM fot. stEfan sZCZĘsnY
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2006 r. CYPr – w PrYwatnEJ gaLErII PanI ZaMPELas,  
MaŁŻonKI MEra nIKoZJI fot. arChIwUM ZUtw
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pomoc w wyświetlaniu prezentacji, upieczenie 
pysznego ciasta na spotkanie i wiele innych spraw, 
które w tej chwili do głowy mi nie przychodzą. 
Kiedy myślę o takiej pracy, zawsze przypomina mi 
się wiersz Marii Konopnickiej, poznany w dzieciń-
stwie, w którym autorka po konstatacji, że praca 
wykonywana tylko dla siebie ma znikomą wartość, 
z przekonaniem stwierdza: Kto dla braci pracuje, 
ma moc za miliony,/Rośnie w siłę, jak olbrzym, 
o ziemię rzucony,/Czas mu cegły podaje, utrwala 
budowę,/I kładzie na jej szczycie swe piętno wie-
kowe. Wiersz napisany jest oczywiście w duchu 
epoki, ale… wiem, że satysfakcja z tego, co udaje 
się uczynić dla innych, jest ogromna. 

Wielokrotnie w różnych mediach występowała 
Zofi a Banaszak; rozmawiano z nią o seniorach – 
z ZUTW i nie tylko, bo jej dwudziestoletnia praca 
w tym środowisku sprawiła, że jest ekspertem. 
Całkiem niedawno, bo podczas otwarcia wystawy 
prac malarskich grup „Alla prima” i „Termopi-
le” pani prezes podzieliła się refl eksją na temat 
własnej pasji. Są nią mianowicie ludzie. Ta pasja 
towarzyszy jej przez wszystkie lata kierowania 
naszym UTW, dzięki niej tak efektywnie zabie-
ga o możliwości organizacyjne i finansowe, by 
„zdobyć” interesujących wykładowców, oznajmić 
członkom klubów i grup twórczych, że będzie 
wystawa czy plener, że są środki na wydawnictwo 
czy wyjazd na Juwenalia do Warszawy, że będą 
komputery czy sprzęt do sali gimnastycznej (tak, 
tak – młodsi nie pamiętają, kiedy wstąpili d ZUTW 
to wszystko już było), że z rektorem Uniwersytetu 
Zielonogórskiego podpisała porozumienie o współ-
pracy, że z dyrektorem Biblioteki Wojewódzkiej 
uzgodniła pulę wejściówek na spektakle „Czytelni 
dramatu”, że dogadała Dzień Sportu z dyrekcją 
Drzonkowa… Ot, garść spraw, pierwszych z brze-
gu, które mi przyszły na myśl, a było ich na prze-
strzeni lat dziesiątki, a może setki. Jak porównać 
bowiem poszukiwanie kaset z nagraniem hymnu 
państwowego i „Gaudeamus” – chóru jeszcze nie 
mieliśmy – na czwartą z rzędu inaugurację roku 
akademickiego naszego UTW, o czym onego cza-
su pisała Eugenia Pawłowska, czyli popularna 

2007 r. – na wZgÓrZU gEDYMIna w wILnIE 
fot. arChIwUM ZUtw

2008 r. „CIEKawI ŚwIata” w wInnICY KInga 
fot. J. KrassowsKI

2009 r. – 80-LECIE ZBIgnIEwa raJChE 
fot. BoLEsŁaw PoLarCZYK

2010 r. sPrEEwaLD fot. BarBara KonarsKa
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Snobka, ze skomplikowaną logistycznie orga-
nizacją regionalnej inauguracji Roku UTW 
w roku 2012? Czym było poszukiwanie – 
w pierwszych latach – kogoś, kto ma dostęp do 
maszyny do pisania, bo nie wypadało ważnego 
pisma do wysokiego urzędu napisać odręcznie? 
Tak natomiast w pierwszych latach były pisane 
wszystkie dokumenty. Piękne, kaligraficzne 
pismo miał Rysiu Drzymała i – jak opowiada 
Zosia Banaszak – on właśnie pracowicie prze-
pisywał miesięczne programy działania ZUTW. 
Kiedyś program przepisał Dariusz Dolański, 
młody doktorant, obecnie profesor Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, znany również naszym 
słuchaczom jako wykładowca. Miał dostęp do 
maszyny… 

Zofia Banaszak mówi o ogromnej życzliwości 
wielu osób, które wtedy tworzyły Radę Pro-
gramową. Nie ograniczały się one bynajmniej 
do wytyczania kierunków, ale doradzały nie-
doświadczonemu zarządowi, gdzie znajdować 
realną pomoc. 

Niewielka jeszcze społeczność była silnie 
zintegrowana, wielu słuchaczy poczuwało się do 
współodpowiedzialności za UNIWERSYTET, 
którą to nazwę z dumą powtarzali. Rodził się 
etos tej grupy. Brzmi to może patetycznie, ale 
taki wzorzec może być ważny jako wskazówka 
dla przyszłego pokolenia, jak kształtować spo-
łeczeństwo obywatelskie. Kiedy porównujemy 
prawdziwe zaangażowanie społeczne z indy-
widualnym, zorientowanym na własną korzyść 
podejściem do członkostwa w ZUTW, a przecież 
wiadomo, że są tacy ludzie wśród nas i to wcale 
liczni, trochę robi się żal. 

Być może to signum temporis. Adam Lesz-
czyński, publicysta „Gazety Wyborczej” pod-
czas spotkania ze studentami podniósł temat 
czekającego wielu z nich bezrobocia i zapytał, 
czy jako grupa chcą coś w tej sprawie robić. 
Usłyszał: Będę robił karierę sam, nie będę 
protestował, bo się to nie opłaca, to inni będą 
bezrobotni, a nie ja. Zbulwersowany cynizmem 

tej wypowiedzi, zastanawiał się, czy części 
naszego społeczeństwa nie brakuje czegoś, co 
można nazwać przestrzenią emocjonalną, po-
czuciem solidarności i wspólnoty losu. Ja też 
myślę, że dobrze jest żyć wśród ludzi o takim 
właśnie etosie.

Dwadzieścia lat – dużo to, czy mało? Nasz 
UTW zmienia się, czy nie? Kiedy wspominam 
pierwsze swoje lata w naszym Uniwersytecie, to 
pamiętam wieczne wędrowanie. Na angielski – 
do Szkoły Myślenia Twórczego, na gimnastykę 
rehabilitacyjną – do „Medyka”, na Tai chi – do 
szkoły na Kingi, na callanetics – do sportowej. 
Nie było sal… Nie ma więc wątpliwości – ZUTW 
jest potężniejszy pod każdym względem – licz-
by słuchaczy, różnorodności działań, siedziby, 
prestiżu w środowisku lokalnym, regionalnym, 
krajowym. 

Przed pięciu laty, z okazji jubileuszu XV-
lecia, „Inspiracje” przeprowadziły wywiad 
z panią Prezes. Na pytanie – wokół jakich 
problemów i zagadnień koncentrował się pro-
gram pierwszych lat działalności ZUTW – od-
powiedziała: 

Ciekawe wykłady, kompetentni wykładowcy, 
tematyka prozdrowotna, rehabilitacja, wyjazdy 
edukacyjne – i po Polsce, i za granicą, nauka 
języków obcych, wieczory literackie, muzyczne, 
wystawy, koncerty. Jednym słowem, zależało 
nam na tym, aby ludzie poznawali innych, 
uczyli się od nich i o nich, aby mogli się stale 
rozwijać, stykając się ze sztuką i kulturą. Taka 
idea wymaga czasu, ludzie dojrzewają do no-
wych wyzwań i pomysłów. Z czasem stają się 
coraz bardziej kreatywni. Zawracają z utartej 
koleiny i trafiają wreszcie na własny tor. Nie 
są przy tym osamotnieni – wokół nich są inni 
ludzie o podobnej jak oni wrażliwości, tempe-
ramencie i zainteresowaniach. Nazywam ich 
poszukiwaczami skarbów – potrafią je odnaleźć 
w przyrodzie, w sztuce, a przede wszystkim – 
w drugim człowieku. 

Czy tak wiele się zmieniło?
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Adriana Witkowska

Zdrowy styl życia  
w ZUtw

Ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy 
żaden lek nie zastąpi ruchu.
(prof. dr med. Wiktor Dega)

Wybitny grecki lekarz Sokrates już w staro-
żytności powiedział: ,,Mądry człowiek powinien 
wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą 
własnością i powinien uczyć się, jak sam może 
leczyć swoje choroby”. Wydaje się, iż ten postulat 
wielkiego przodka jest u nas na ZUTW szeroko 
stosowany w praktyce. Wiemy, że w życiu doro-
słym aktywność ruchowa sprzyja podtrzymaniu 
zdrowia i sprawności fizycznej. Uprawiany 
przez nas ruch dostarcza nam wiele satysfakcji 
i radości z utrzymania dobrej fizycznej formy. 
Nikogo dziś nie dziwi widok 60-70-latków biega-
jących w maratonach, jeżdżących na rowerach 
itp. Jednak nie wystarczy to widzieć. Nasza 
świadomość podpowiada nam: wyjdź na spacer, 
idź na zajęcia, tak trzeba! Najtrudniej jest za-
cząć, ale efekty naszych ćwiczeń przekonują nas 
lepszym samopoczuciem. Poprawiamy bowiem 
funkcjonowanie szeregu narządów, między 
innymi serca, układu krążenia i oddychania. 
Nade wszystko zaś znajdujemy w ćwiczeniach 

radość. Polepszeniu ulegają też funkcje psy-
chiczne – znajdujemy w ćwiczeniach receptę 
na lęki i niepokoje w nas tkwiące. W pełni 
świadomie tworzymy obraz nowego spojrzenia 
na potrzeby naszego organizmu. Rozwijaniu 
naszych możliwości służy proponowany nam 
przez kierownictwo UTW odpowiedni program 
zajęć w tym zakresie. Z punktu obserwatora 
i uczestnika zajęć zauważam stale rosnące 
zainteresowanie zajęciami ruchowymi. Takie 
zajęcia, jak gimnastyka rehabilitacyjna, joga, 
tai ji, aerobik wodny i na sali, taniec, pływanie, 
marsze przyciągają dużą grupę uczestników. 
Oto wypowiedzi koleżanek: Anna Tylkowska 
z „Radości Tańczenia”: Ważna jest dla mnie 
integracja z grupą, wspólny wysiłek, poznawa-
nie kroków tanecznych i cele końcowe; Anna 
Blacha z „Tańca 50+”: Ćwiczymy poczucie ryt-
mu, koordynacje ruchową, która w starszym 
wieku maleje, co sprawia, że całe ciało możemy 
roztańczyć; Zofia Tumielewicz dodaje, że ćwi-
cząc gimnastykę chińską, wprowadzamy się 
w stan relaksu psychicznego i relaksacji całego 
aparatu ruchowego. Uczymy się prawidłowego 
oddychania, poprawiając naszą wydolność. Do-
dam, iż te wymienione i pozostałe zabiegi zdro-
wotne, uprawiane przez słuchaczy, z punktu 
widzenia współczesnej medycyny, gwarantują 
ludziom starszym dłuższe uczestnictwo w życiu 
społecznym. 

Dodam kilka informacji o poszczególnych 
grupach zajęć:

Joga – ćwiczenia i metody  
doskonalenia ciała i umysłu

Są to nie tylko ćwiczenia, ale i sposób na 
życie, na skuteczną walkę ze stresem. Ćwicze-
nia te mają za zadanie naukę prawidłowego 
oddechu, uczą koncentracji na wybranych pozy-
tywnych myślach oraz wprowadzają organizm 
w stan relaksu. Gimnastyka ta wprowadza ele-
menty i sposoby osiągania uczucia odprężenia 
psychicznego i sterowania swym organizmem 
w celu osiągnięcia doskonałości.Jo
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Gimnastyka leczniczo-usprawniająca narządy ruchu
Biorąc udział w tych zajęciach ćwiczymy zaniedbane w starszym wieku mięśnie, stawy i ścięgna 

czyli cały układ kostno-mięśniowo-stawowy. Uruchamiamy tzw. „gorset” mięśniowy kręgosłupa, 
stosując ćwiczenia mięśni brzucha i kręgosłupa. Wszystkie ćwiczenia zapewniają nam utrzyma-
nie prawidłowej postawy. W zajęciach tych ponadto uczestniczymy w autogennym treningu w/g 
Schultza, polegającym na relaksacji psychicznej.

Nordic walking
Inaczej czynny wypoczynek na łonie przyrody z elementem usprawniania całego organizmu, 

polegający na swoistym marszu z kijkami. Oprócz relaksującego znaczenia, ma za zadanie po-
prawienie postawy ciała, a także wzmocnienie mięśni, ścięgien i stawów biorących udział w tym 
ruchu, jak również poprawę parametrów oddychania.

Chińska gimnastyka zdrowotna Taiji (Tai Chi) 
Ten rodzaj gimnastyki to system leczniczo-ruchowy. Nie tylko wyrównuje niedostatki ruchu, 

ale przez odpowiednie ćwiczenia oddechowe wzmacnia potencjał energetyczny organizmu. Pobudza 
także i usprawnia krążenie energii życiowej w meridianach. Poprawia zdrowie zapewnia spokój 
i wzmaga witalność organizmu.
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Ćwiczenia usprawniające w wodzie. Aerobik w wodzie 
Jest to ruch oparty na rozciąganiu niesprawnych, zaniedbanych w naszym organizmie grup 

mięśni i ścięgien za pomocą oporu wody. Ćwiczenia z przyborami pogłębiają powyższe cele. Ćwi-
czenia w wodzie hartują oraz sprzyjają nauce pływania.

Gimnastyka leczniczo-usprawniająca z muzyką
Popularny „aerobik” na sali to dostarczenie ćwiczącym dawki ruchu z muzyką. Relaks dla ciała 

i umysłu, działający na wszystkie partie mięśniowe, co w efekcie poprawia ruchomość wszystkich 
stawów w organizmie.

Basen
Najbardziej uniwersalny ruch zmuszający do pracy wszystkie mięśnie i stawy. Pływanie ogólnie 

usprawnia całe ciało i doskonale działa relaksująco.

aEroBIK fot. BogUMIŁa hYLa-DĄBEK

aEroBIK w woDZIE fot. Ewa PawŁowsKa

BasEn fot. BarBara BarsZCZEwsKa
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Taniec 50 lat+ 
Ma na celu działanie odprężają-

ce i estetyczne. Ćwiczymy poczucie 
rytmu, koordynację ruchową, dosko-
nalimy pamięć ruchową. Duże zna-
czenie ma tu chęć integracji z grupą 
oraz naśladownictwo prowadzących 
zajęcia.

Radość Tańczenia
Tak jak mówi nazwa grupy, w tym 

zespole tańczący wyrażają swoją 
radość tańcem. Ćwiczą tańce towa-
rzyskie, takie jak m.in. walc angiel-
ski i wiedeński, tango, quick-step, 
samba, salsa itp. Uczą się też tańców 
integracyjnych. Zajęcia te wyrabiają 
poczucie rytmu i uwrażliwiają na 
współpracę z partnerem i z całą 
tańczącą grupą.

Ponadto w Sali Wesołej można grać w ping-ponga oraz indywidualnie ćwiczyć na rowerach 
magnetycznych, stepperach, bieżni, wioślarzu. Te możliwości są chętnie wykorzystywane przez 
słuchaczy ZUTW.

Zorganizowany w tym roku Dzień Sportu zgromadził sporo osób z różnych grup zdrowego 
stylu życia. To dobra zabawa i równocześnie świetna zachęta do podejmowania takiej aktywności. 

pasjonatka sportu Ada

tanIEC 50+ fot. BogUMIŁa hYLa-DĄBEK

fot. JanIna KoMorowsKa

raDoŚĆ tańCZEnIa fot. graŻYna KotULa-ŁoJKo
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Ewa Kwaśniewicz

Całe życie taniec

Jednym z najważniejszych uczuć człowieka jest 
radość. A jak radość, to taniec. Towarzyszy 
człowiekowi od zawsze. Każdy ma dość jasne 
wyobrażenie o tym, czym jest taniec, potrafi, 
jeśli nawet nie opisać, to przynajmniej go roz-
poznać i prawdopodobnie sam kiedyś tańczył. 

Najprostszy podział, jakiego można dokonać, to 
wyodrębnienie trzech odmiennych sfer działal-
ności ludzkiej, w których się rozwinął: religia, 
rozrywka i sztuka. W każdej z nich pełni inne 
funkcje. Nie jest to podział ani precyzyjny, ani 
wyczerpujący. Taniec może być także formą 
terapii, zaś dla niektórych ludzi jest po prostu 
pracą. Taniec jest zaliczany do ćwiczeń rekre-
acyjnych mających bardzo korzystny wpływ na 
zdrowie psychofizyczne. W wyniku ruchu ciała 
w tempie zgodnym z muzyką można wyrazić 
swoje uczucia, a z samego ruchu czerpać dużą 
przyjemność Historia tańca jest bardzo długa, 
towarzyszy wszystkim kulturom w kolejnych 
epokach. Od tysięcy lat ludzie przekazywali 
swe opowieści w formie tańca. Zawdzięcza 
on swe powstanie po części wierzeniom reli-
gijnym; ludzie tańczyli po to, by sprowadzić 
deszcz w czasie suszy (tzw. taniec deszczu), czy 
też spowodować wzrost urodzaju i zapewnić 
pomyślność łowów. Wojownicy tańczyli, żeby 
wzbudzić w sobie odwagę przed walką.

Tańczę od kiedy pamiętam. Mój ojciec kie-
rował amatorskim zespołem muzycznym, który 
często grał na różnych akademiach, festynach, 
czy po prostu zabawach wiejskich. Dla mnie 
największym szczęściem był wyjazd z orkiestrą 
na zabawę. Jako dziecko nie znałam uczucia 
wstydu czy tremy. Na początku imprezy, kiedy 
sala była prawie pusta, wirowałam sama w takt 
muzyki, a największym szczęściem były dla 
mnie oklaski tych paru osób i słowa pochwały, 

chociaż tak naprawdę to nie dla nich tańczyłam, 
tylko dla siebie. Muzyka ma na mnie wpływ 
magiczny, kiedy ją słyszę, czasami przestaję 
się kontrolować, a moje ciało zaczyna poruszać 
się w jej takt. Nawet w filharmonii, w trakcie 
poważnego koncertu symfonicznego, moje stopy 
i ręce tańczą, mimo że ja siedzę w fotelu. To 
samo dzieję się w trakcie jazdy samochodem, 
szczególnie kiedy siedzę na fotelu pasażera – 
wtedy pozwalam sobie na większą swobodę, 
tańczę całym ciałem, a mój mąż mówi żartob-
liwie: – Tańczenie w trakcie jazdy zabronione. 
Tańczę też razem z tłumem na koncertach 
zespołów muzycznych czy piosenkarzy. Kiedyś 
szalałam, już jako bardzo dorosła osoba, na 
koncercie „Czerwonych Gitar”, a towarzyszyła 
mi moja, też już dorosła, córka. Pamiętam, jak 
w latach studenckich przechodziłam wieczorem 
z chłopakiem obok kawiarni; muzyka z niej 
płynąca tak nas porwała, że tańczyliśmy na 

fot. IrEna anIoŁ
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chodniku. Przez całe życie wykorzystywałam 
każdą okazję do tańca, chodziłam na wszyst-
kie szkolne zabawy, byłam stałą bywalczynią 
studenckich tańcujących imprez. Tańczyłam 
na balach sylwestrowych, balach prawnika, 
na weselach, dancingach itp. A od paru lat ro-
bię to balach zielonogórskiego UTW. Niestety 
ostatnio jest to jedyna „tańcująca” okazja. Moi 
przyjaciele, z którymi kiedyś chodziłam na ta-
kie imprezy, już nie chcą lub nie mogą tańczyć.

Dlatego tyle radości sprawiają mi zajęcia 
taneczne w naszym UTW. W zespole „Radość 
tańczenia” tańczę w parze z Witkiem lub z inną 
kobietą, z braku mężczyzn i ja czasami pełnie 
rolę partnera. Dużo radości dają mi tańce 
integracyjne, ale najbardziej lubię jak nasza 
nauczycielka Ola mówi: – Teraz tańczymy 
sami, poruszamy się po całej sali, oddajemy 
się muzyce. Inaczej jest w trakcie prób „Teatru 

Tańca 50+”, tu nie ma miejsca na spontanicz-
ność. Pracowicie ćwiczymy określony układ 
i każdy tańczy w swoim, ściśle określonym 
przez naszego choreografa Pawła Matyasika 
miejscu, panuje wyraz skupienia i Paweł często 
musi nam przypominać o uśmiechu – w końcu 
przygotowujemy się do występów i nasze twarze 
powinny pokazywać radość. Radość tańczenia!

Jive

Wsuwając baletki na stopy
Odmłodniałam unoszę się w nich
Nad podłogą muzyka 
Niesie i bierze w posiadanie
Ten z którym tańczę
Myli rytm nie czuję tego
Czuję dotykam i słyszę 
Muzykę tańczę z nią sama
Tylko z baletkami

fot. stanIsŁaw MatUsZEwsKI
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agata halina Więcek

Moje hobby
Poezja i joga – dwie moje największe pasje, 
którym poświęcam czas na emeryturze. Jogę 
zaczęłam uprawiać, uczestnicząc w zajęciach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Było to 9 lat 
temu. Na początku była ona sposobem na od-
prężenie, codzienne stresy, poprawę kondycji, 
w końcu stała się sposobem na życie. 

Joga to starożytny, wywodzący się z Indii, 
system indywidualnej praktyki prowadzącej 
do integracji osobowości na płaszczyźnie psy-
chicznej, emocjonalnej i fizycznej. Poprzez bez-
pośrednie doświadczenie odkrywa się stopniowo 
złożoność rzeczywistości, uczy się, jak własną 
pracą można korzystnie wpływać na swój stan 
psychofizyczny, zdrowie i relacje z otoczeniem. 
Joga to nie skomplikowane ćwiczenia fizyczne, 
jak wydaje się laikom – to filozofia, rozmowa 
z samym sobą poprzez świadomą współpracę 
ciała i duszy. Jest wartością ponadnarodową 
i ponadreligijną. Sanskryckie słowo „joga” 
oznacza „scalać, ujarzmiać, łączyć”. Joga to 
subtelny kontakt z wszechświatem. Świadome 
oddychanie życiem. Każde wejście na matę 
stanowi okazję do tego, by przekonać się, kim 
jesteśmy naprawdę. 

O zbawiennym wpływie jogi na różne dole-
gliwości wiedzą wszyscy praktykujący. Dzięki 
jodze ustąpiły u mnie uciążliwe bóle kręgosłu-
pa, nękające mnie przez całe życie zawodowe, 
a dzięki kilkuletnim, codziennym ćwiczeniom, 
moje ciało nabrało niebywałej sprawności. 

Joga to oczywiście także piękno – poezja – 
pomost do mojego drugiego wewnętrznego 
świata, świata istniejącego obok prozy życia. 

Wiersze zaczęłam pisać w roku 2004. Nigdy 
wcześniej nie podejrzewałam, że drzemie we 
mnie taki talent. Odkryła go śp. serdeczna przy-
jaciółka, poetka i moja pierwsza nauczycielka 

jogi – Joasia Szczepaniak. Poezję kochałam 
zawsze, ale nie sądziłam, że i ja kiedyś chwycę 
za pióro. Kiedy po raz pierwszy usiadłam nad 
białą kartką, myśli same płynęły jak wodospad. 
Pisząc zaczęłam zarywać noce. Tak powstała 
moja pierwsza książka („Pytam”). Za jakiś czas 
druga („Korkociąg dźwięku”). 

Warto żyć z pasją. Realizować swoje marze-
nia, iść za głosem serca, szukać tego piękna, 
czymkolwiek ono dla nas jest.

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ

foto KaDr
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Zofia Tumielewicz

Wielki dzień sportu

Z utęsknieniem czekałam na Dzień Sportu 
z okazji 20-lecia ZUTW, który miał się odbyć 
w Drzonkowie 19 kwietnia 2012 roku. W tym 
dniu można było się wykazać sprawnością 
fizyczną w różnych dyscyplinach. Spośród wie-
lu wybrałam trzy; strzelanie, rzuty do kosza 
I tenis stołowy. Kocham sport uprawiam go od 

najmłodszych lat. W zimie była to jazda na jed-
nej łyżwie znalezionej na strychu poniemieckie-
go domu, w szkole; siatkówka, kosz i pływanie.

Będąc mężatką na długie lata pożegnałam 
się z sportem. Należąc do ZUTW znowu wró-
ciłam do ćwiczeń gimnastycznych i do tenisa 
stołowego. Przed zawodami zastanawialiśmy 
się czy będziemy grać w parach damsko – mę-
skich czy sam na sam.

Okazało się, że par nie będzie. Strzelanie 
miało się odbyć wcześniej, więc najpierw tam 
się udałam. Strzelaliśmy na trzech stanowi-
skach. Każdy oddał po pięć strzałów. Poszło mi 
nieźle, w sumie miałam 49,5 punktów na 54,5 
możliwych. Potem przyłączyłam się do grupy 
idącej na fitness. Ćwiczyłam z kilkunastoma 

zawodnikami jako druga grupa. Dobrze nam 
szło, bo otrzymaliśmy pochwałę z ust trenerki. 
Rozgrywki tenisa zaczęły się o 13-tej. Nie było 
czasu na odpoczynek, bo trzeba było się prze-
mieścić do innej hali sportowej. W sali czekała 
miła niespodzianka: czekał na nas sam mistrz 
tenisa stołowego pan Lucjan Błaszczyk, który 
zademonstrował nam klasę gry z młodszymi 
zawodnikami. Piłeczka śmigała przed oczami, 
a my patrzyliśmy jak zaczarowani. Panowie 
grali z różnych pozycji nawet kilka metrów od 
stołu. Odbijali też rzuty głową. To był świetny 

pokaz. Potem odbyło się losowanie, ja zagra-
łam z Basią Pietraszkiewicz. Gra się dwa sety 
i liczy do jedenastu punktów. Zawodnicy mieli 
sami sobie sędziować i podawać dane osobie 
prowadzącej. Wygrałam w pierwszej rozgryw-
ce. Potem zagrałam z Jadzią, ale gra z nią to 
nie przelewki. Przegrałam drugi set do ośmiu 
podobnie, jak pierwszy, chociaż z gorszym wyni-
kiem. Z trzecią zawodniczką pomyślałam sobie 
„powinnam wygrać”, ale mi nie szło. Chyba 
przez te ćwiczenia fitness i rozciągania, ręce 
nie były tak sprawne. 

Na przejście do innej sali na rzuty do ko-
sza było już za późno, choć trochę żal, że nie 
było mi to dane. Po zakończonych konkuren-
cjach zdobywcy czołowych nagród z różnych 

fot. BarBara KonarsKa
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dyscyplin otrzymali dyplomy, a niektórzy nawet 
puchary z rąk pani Prezes. Zdziwiłam się, gdy 
usłyszałam, że Jadzia-nasza liderka otrzymała 
czwartą lokatę, choć była pierwsza. Podzieliłam 
się tą uwagą o dowiedziałam się, że nastąpiła 
pomyłka, którą należy sprostować. Ja również 
otrzymałam dyplom w tej konkurencji z trzecią 
lokatą.

Po zakończonych zawodach byliśmy bardzo 
głodni, a poczęstunek w postaci pieczonej kieł-
baski i udka z kurczaka bardzo nam smakował. 
Uczestnicy olimpiady zgodnie stwierdzili, że był 
to udany i piękny Dzień Sportu, a zawodnicy po-
kazali wolę walki, krzepę i sprawność fizyczną.

fot. anDrZEJ KoZaKfot. BarBara KonarsKa

fot. BoLEsŁaw PoLarCZYK

fot. BoLEsŁaw PoLarCZYK

fot. anDrZEJ KoZaK
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Barbara Konarska

O życiu i pięknie dzięki
poezji zainspirowanej kwiatami

Na zaproszenie klubu „Wierni Kwiatom” dr 
Danuta Wierzchołowska wygłosiła 15 maja 
2012 roku, w Sali Dębowej, wykład zatytuło-
wany „Kwiaty w literaturze i poezji polskiej”. 
Pierwszym przywołanym przez nią wierszem 
(i kwiatem) był Mickiewiczowski „Pierwiosnek”, 
a potem słuchaliśmy wierszy Adama Asnyka, 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Juliana 
Tuwima, Kazimierza Wierzyńskiego, Ludmiły 
Marjańskiej, że wymienię tylko niektórych. 
Zgłębialiśmy symbolikę kwiatów na przykła-
dzie róży – symbolu miłości, z głęboką zadumą 
słuchaliśmy wierszy – metafor życia ludzkiego 
od narodzin do śmierci, z radością – wierszy 
będących pochwałą życia, emanującą z pełnych 
zachwytu opisów kwitnienia. Poznawaliśmy 
trudy rzemiosła poetyckiego w przywoływa-
niu – poprzez wiersz – pełni wrażeń, jakich do-
znajemy w kontaktach z przyrodą, np. poprzez 
fenomenalny opis zapachu kwiatów w .„Kwia-
tach polskich” Tuwima: 

Jak opiszę/Woń, którą kwiat swobodnie 
dysze?(…) Ile słów trzeba i łamańców!/Jaki za-
wiły sprzęgnąć muszę/Metafor i porównań łań-
cuch!(…) Jakim wyrazić mam imieniem/Woń 
miękkiej mięty nad strumieniem?/Za aptekarską 

stanąć ladą/I poczęstować czytelnika/Pastą do 
zębów albo proszkiem?/A może pani dobrodzi-
ka/Pozwoli eliksiru troszkę?/A może podam 
na ochłodę/Angielkę pepermintu z lodem?/
Bardzo orzeźwia zgrzanych gości,/A także, co 
do zieloności.../Rzecz by to była niepojęta,/
Gdyby po tylu porównaniach/Ktoś nie wyro-
bił sobie zdania,/Jak (najdokładniej) pachnie 
mięta./Z tym zastrzeżeniem i pointą/(Niechaj 
czytelnik się nie żachnie),/Że to nie mięta nimi 
pachnie,/Lecz wprost przeciwnie: one miętą./
Stwierdziwszy tedy niewątpliwie,/Że z „opisa-
mi” wielka bieda,/Należy uznać, że właściwie/
Rezeda pachnie – jak rezeda.

Wspaniała, wręcz aktorska forma podania 
oraz głęboka, dojrzała doświadczeniem życio-
wym i przemyśleniami filozoficznymi inter-
pretacja wierszy zwielokrotniła przyjemność 
obcowania z poezją opiewającą piękno, a – jak 
mówiła wykładowczyni – zanurzenie się w pięk-
no prowadzi zazwyczaj do fi lozofi cznych myśli. 
Dziękujemy!

W naszym – słuchaczy – imieniu dziękował 
Marian Wawrzyn, szef klubu „Wierni Kwiatom”. 
Klub uczcił w ten piękny sposób swoje osiemna-
stolecie. Dekoracją sceny były bukiety kwiatów, 
którymi – w postaci małych, pachnących wią-
zanek – obdarowani zostali wychodzący z sali 
słuchacze, bo – jak powiedział Marian Waw-
rzyn – 15 maja wypada Święto Niezapominajki. 
Myślę, że wielu z nas przypomniało sobie w tej 
chwili, przytoczony podczas wykładu, fragment 
wiersza Kazimierza Wierzyńskiego „Zielono 
mam w głowie” i na rozdawane bukiety reago-
wało radosnym uśmiechem: 

Obnoszę po ludziach mój śmiech i bukiety/
Rozdaję wokoło i jestem radosną/Wichurą 
zachwytu i szczęścia poety/Co zamiast człowie-
kiem, powinien być wiosną. 
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Barbara Konarska

Powróćmy jak  
za dawnych lat...

Słowami tej piosenki zatytuło-
wał swój koncert Śpiewnik Uni-
wersytecki. 22 maja 2012 roku 
Salę Dębową wypełnili słuchacze 
ZUTW, którzy pragnęli uczestni-
czyć w uroczystym dla zespołu 
wydarzeniu, Śpiewnik bowiem, 
wraz z całym uniwersytetem 
świętuje 20-lecie! Wkrótce po 
pierwszych zapisach do UTW 
znalazła się niewielka grupa 
tych, którzy kochali śpiew i po-
stanowili spotykać się regular-
nie, by sprawiać przyjemność 
sobie i innym, czyli – śpiewać. 
Kierownictwo zespołu objęła Ja-
nina Głuchowska i prowadziła go 
przez wiele lat, po niej pałeczkę 
przejęła Genowefa Bieda. 

Janina Głuchowska poprowa-
dziła pierwszą część koncertu, 
przeplatając poszczególne pio-
senki informacjami o początkach 
zespołu oraz osobach, które 
wniosły wkład w jego kształt 
w przeszłości i obecnie. Akom-
paniował na akordeonie Roman 
Garbacik. Zespół nie musiał za-
chęcać publiczności do wtóru, bo 
śpiewano takie piosenki, które 
znają wszyscy – „Przy komin-
ku” i „Cyganerię”, „Szczęście” 
i „Matczyną miłość”. Solistkami 
były Genia Bieda i Stenia Kozak 
oraz Kaziu Zwiernik jako puzoni-
sta. Kończyła tę część piosenka 
„Dalej, wesoło”, którą cała sala 
śpiewała wraz z zespołem. 

Ka
ZI

M
IE

rZ
 Z

w
IE

rn
IK

so
LI

ŚC
I M

Ir
o

sŁ
a

w
a

 B
ra

n
IC

Ka
-P

o
La

rC
ZY

K 
I s

ta
n

Is
Ła

w
 w

IL
K

Drugą częścią koncertu dy-
rygowała Mirosława Branicka-
Polarczyk, która obecnie prowa-
dzi zespół od strony muzycznej 
i kształtuje jego repertuar. Roz-
grzana publiczność nuciła, śpie-
wała, klaskała, zachęcana przez 
dyrygentkę do powtarzania w re-
frenie, że „Miłość, śpiewanie 
i wino są życia rozkoszą jedyną”. 
I znów były piosenki, które wszy-
scy znamy – „Brazylia”, „Ocean”, 
czy „Białe majowe bzy”, w któ-
rych Mirka Branicka-Polarczyk 
wyznawała – jako solistka – uczu-
cie Staszkowi Wilkowi, także 
soliście w tym utworze, a publicz-
ność obserwowała pilnie Bolka 
Polarczyka, jak mu się to podoba. 
Bolek zresztą pomagał, przygo-
towując wspólnie z Mirką pod-
kłady muzyczne, wyświetlając 
zdjęcia na ekranie, a w chwilach 
wolnych – fotografując. Fotogra-
fował imprezę również Andrzej 
Kozak, a wideofilmowaniem 
zajmował się Jerzy Czekała. Mu-
zykę w drugiej części odtwarzał 
Stanisław Lewandowski, który 
także zajął się nagłośnieniem 
i oświetleniem.

Publiczność bawiła się świet-
nie, jako oczywiste przyjmując 
przesłanie jednej z piosenek: 
W sercu zawsze noś pogodę/ 
miej rozpromienioną twarz/nie 
udało ci się w środę/to przed 
sobą czwartek masz. Koncert 
zakończyła piosenka „Pożegna-
nie”. Pani prezes Zofia Banaszak 
włączyła się w klimat spotkania, 
„dekorując” śpiewającą brać za-
bawnymi perukami i girlandami. 
Ad multos annos, kochani!

wsZYstKIE ZDJĘCIa w artYKULE anDrZEJ KoZaK
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„Śpiewnik Uniwersytecki” –  
  lata najdawniejsze

Kilka dni później spotkałam się z Janiną Głu-
chowską, która pozwoliła mi, dzięki pełnym emocji 
opowieściom i przyniesionym zdjęciom, wyobrazić 
sobie, jaka panowała atmosfera w początkach 
działalności zespołu. Pomysł zrodził się z natu-
ralnej potrzeby wspólnego śpiewu, jaki wielu z nas 
towarzyszy od młodości. Janka opowiadała, że za-
miłowanie do tej formy spędzania czasu wyniosła 
z domu rodzinnego, podobnie przychylny śpiewaniu 
był jej mąż, a w UTW znalazło się kilka osób, któ-
re też chciały śpiewać. Wspólny śpiew wspaniale 
integruje, a był to czas, kiedy wszyscy w nowej 
organizacji pragnęli być razem. Pojawiła się sprawa 
repertuaru. Wielu ludzi zna piosenki „tak sobie” – 
refren, słowa pierwszej zwrotki, rzadziej drugiej 
czy dalszych. Janka postawiła sobie zadanie – przy-
gotować śpiewniki. Teksty piosenek przepisywała 
ręcznie. W domu nagrywała kasety, żeby zapoznać 
grupę z melodiami. Pierwszy występ miał miejsce 
w 1993 roku z okazji mało jeszcze znanych w Pol-
sce wtedy Walentynek, czyli Dnia Zakochanych, ale 
poprzedzało go śpiewanie piosenek podczas różnych 
spotkań i wycieczek… Długo śpiewali a capella, na 
występy „łapali” akompaniatorów. Zespół śpiewał 
na ogniskach „Wiernych kwiatom”, co Marian 
Wawrzyn wspominał w artykule zatytułowanym 
„Pokochać kwiaty”1:

Sympatycy kwiatów po raz pierwszy spotkali 
się przy ognisku w gajówce na Jędrzychowie 8 
października 1994 roku. W scenerii złotej jesieni 
zebrało się 26 osób, połączonych niezwykłą magią 
ognia. Były śpiewy zapomnianych już melodii 
i piosenek, wykonywanych przez Zespół Śpiewnika 
Uniwersyteckiego pod batutą Janki Głuchowskiej. 
Wspominano odległe już, jesienne ogniska na Pole-
siu, w Wielkopolsce i czar snującej się nici babiego 
lata. Pozostał niezapomniany smak przypiekanej 
na ognisku kiełbaski oraz herbaty lipowej, przygo-
towanej przez żonę gajowego.

1  „Inspiracje” nr 21, maj 2007, http://www.utw.zgora.pl/
images/stories/zutw/inspiracje/pdf/Inspiracje_21.pdf

PIErwsZY wYstĘP waLEntYnKI” 1993
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Takich ognisk było więcej – w Drzonowie, Ochli, 
Przylepie, na zaprzyjaźnionych działkach; jak mówi 
dzisiaj Janka: – Marian piekł kiełbaski, a my 
mu śpiewaliśmy. Kiedy rozmawiam z seniorami 
ZUTW, wielu z nich mówi, że wtedy byli razem, 
nie wyodrębniali się tak bardzo jako grupy zain-
teresowań, wzajemnie nie tylko bywali na swoich 
imprezach, ale wzbogacali je własnymi pomysłami 
i staraniami. Stąd np. występ zespołu na wieczorze 
poezji ks. Jana Twardowskiego czy na spotka-
niach organizowanych przez Mariana Wawrzyna. 
Śpiewająca grupa – jak mówi Janka – była wtedy 
głównym zespołem UTW, dlatego też ten zespół 
organizował np. wieczory andrzejkowe ze śpiewem, 
wróżbami i tańcami, ale także przygotowywał pro-
gramy na zakończenie roku akademickiego. 

W kolejnych latach „Śpiewnik Uniwersytecki” 
bywał już na gościnnych występach, np. w Domu 
Zbowidowca, Domu Rencisty. Były występy w Hali 
Ludowej i w świetlicy Liceum Ekonomicznego, 
w klubie dziennikarza „Pod Kaczką”, a dla własnej 
publiczności – w klubie „Pro libris”, ale najważ-
niejszą zmianą było dołączenie do zespołu Oli 
Hedzielskiej, której praca pozwalała na łatwiejsze 
przyswajanie nowego repertuaru. W śpiewnikach 
opracowywanych latami jest 130 tytułów piosenek, 
spisanych alfabetycznie od „Akropolis adieu” do 
„Życie, życie” plus zestaw piosenek wojskowych…

Pierwsze sukcesy ośmieliły kilka osób, zespół 
się rozrastał. Najdłużej w zespole są: Helena Ma-
tuszewska (od 1994 r.), Genowefa Bieda, Renata 
Gnitecka (od 1995 r.), Kazimierz Zwiernik (od 
1996 r.) i Zofia Rutkowska (od 1997 r.). 

Na spotkanie Janina Głuchowska – oprócz albu-
mu ze zdjęciami – przyniosła zestawienie tytułów 
programów, jakie „Śpiewnik Uniwersytecki” przy-
gotował do 2004 roku. Były koncerty z piosenkami 
żołnierskimi i harcerskimi, były melodie naszej 
młodości i piosenki sentymentalne, były programy 
poświęcane kobiecie i specjalne – z okazji Dnia 
Matki. Był koncert „Piosenka nie zna granic” i „Na 
polską nutę”, koncert kolęd i „Wspomnienie lata”… 
Nie wszystkie tu wymieniłam, było ich wiele. Naj-
piękniej trafił w sedno pracy zespołu tytuł: „Jak tu 
wyżyć bez piosenki”. Sami powiedzcie, jak?

wsZYstKIE ZDJĘCIa Z arChIwUM „ŚPIEwnIKa”

anDrZEJKI 1996 JanIna gŁUChowsKa  
Z BarBarĄ ZaPotoCZnĄ

DZIEń KoBIEt 2001

PrÓBa – MarZEC 2004, oD LEwEJ roMan garBaCIK, 
sŁawoMIra BYDaŁEK I JanIna gŁUChowsKa

KonCErt 2004
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Simonidesa z Keos, liryka greckiego, żyjącego 
w latach 556-468 p.n.e.: „Malarstwo jest mil-
cząca poezją” (nota bene Simonides odwrócił też 
swoje powiedzenie: „Poezja to mówiące malar-
stwo”). Jakby w nawiązaniu do tego członkowie 
grup plastycznych „Alla Prima’ i „Termopile” 
zatytułowali swoją wystawę, której otwarcie 
odbyło się 25 maja 2012 roku, „Poetyckie 
natury”. Obydwie grupy prowadzi Zbigniew 
Szymoniak, który podczas wernisażu mówił 
o wyzwalaniu u uczestników zajęć tego, co 
w nich domaga się ekspresji artystycznej, on 
uczy ich tylko warsztatu. Podkreślał, że malarz 
maluje swoje wnętrze, swoje widzenie świata. 
Ściany Sali Słonecznej i korytarza do niej 
wiodącego zapełniły obrazy o tak różnorodnej 
treści, jak różnią się od siebie ludzie w swo-
ich upodobaniach, zamiłowaniach, pasjach. 
Kierownicy obydwu grup – Jadwiga Szuba 
i Zygmunt Jankowski – mówili o stworzonych 
w ZUTW możliwościach realizacji marzeń, 
by malować. Pani prezes Zofia Banaszak, gra-
tulowała wystawy, która zachwyca bogactwem 
i treści, i formy, z przyjemnością podkreśliła 
urodę otrzymanego zaproszenia, które przeka-
zała do kroniki grupy. Gratulowali młodszym 
stażem koleżankom i kolegom członkowie 
„Kontrapostu” i Pasteli”, a ja wybierałam sobie 
obrazy, które chciałabym mieć w domu. Sporo 
ich było… To, niestety, nie oznacza planów za-
kupowych – mam małe mieszkanie. To taki mój 
test – jeżeli chcę mieć na własność, to znaczy, 
że obraz do mnie przemawia, inspiruje, niesie 
dobrą energię. To nie oznacza, że nie doceniam 

Barbara Konarska

wystawy
„40/20 – nasze obrazy na Jubileusz” – to 
wyjście na teren miasta do gościnnego Salonu 
Wystaw PGNiG. Katalog zawiera barwne re-
produkcje kilku obrazów, nazwiska dwudziestu 
prezentowanych malarzy i tytuły ich obrazów 
oraz króciutki wstęp, autorstwa kuratora 
wystawy, Leopolda Kolbiarza, który miał za 
zadanie przybliżyć mieszkańcom Zielonej Góry 
te grupę twórców. Przytoczę jego fragment:

Wystawa wpisuje się w cykl imprez organi-
zowanych z okazji przypadającego w roku 2012 
jubileuszu 20-lecia Zielonogórskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. 40 prezentowanych na 
wystawie prac to zbiór bardzo różnorodny, tak 
pod względem motywów, jak i zastosowanych 
technik. Stanowi świadectwo twórczej wrażli-
wości, odwagi i determinacji, z jaką słuchacze 
Uniwersytetu realizują marzenia o malowaniu.

Wernisaż wystawy zgromadził radosną pub-
liczność – nasi malarze, ich przyjaciele i krewni 
wypełnili Salon, w którym obrazy prezentowały 
się wybitnie atrakcyjnie. Dla środowiska to 
ważna sprawa – salon znajduje się w świetnym 
punkcie, mnóstwo ludzi tamtędy przechodziło 
i mogło poznać, a może i polubić to, co robią 
malarze z grup „Kontrapost”, „Pastele”, „Alla 
prima” i„Termopile”. 

W pięknie wydanym katalogu towarzyszą-
cym wystawie w PGNiG powołano się na myśl 

„40/20 – nasZE oBraZY na JUBILEUsZ” fot. anDrZEJ KoZaK
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np. cyklu rycin Goi „Okropności wojny”, ale są 
to obrazy tak okrutne w wyrazie, że po wyjściu 
z galerii czy muzeum orzekam kategorycznie: 
w domu – nie! 

Sympatycznym akcentem wernisażu było 
odczytanie wiersza o grupie „Termopile”, autor-
stwa jednej z malarek. Nie na darmo się mówi, 
że dobre wróżki (albo muzy) niektórych ludzi 
obdarzają wieloma talentami. 

Anna Tylkowska

Termopile

Termopile – skąd ta nazwa?
Pomyśl chwilę!
Wiele dróg wiedzie do celu, lecz właściwą zna 

niewielu.
To prawdziwy dar od losu, że w tej grupie tyle osób
chce rozwijać swoją pasję,
poszukiwać drogi własnej.
Widząc światło, coraz jaśniej zwykłą szarość 

ludzkich
spraw zmieniać za pomocą barw.
Choć różnymi metodami własne szczyty 

zdobywamy,
pod Mistrzowskim Okiem Zbyszka
każda z dróg staje się bliższa.
Z nim zgłębiamy nasz FRECHTUNEK 

w szczególności LASERUNEK.
To nie walka, lecz zabawa!
Tak powstała ta wystawa.
A dla informacji Gości – my bronimy tych warto-

ści: sztuka, sztuka.
Jak ktoś nie wie – niechaj szuka.

Kilka dni wcześniej, 22 maja 2012 r., w Hy-
drogalerii Zielonogórskiego Ośrodka Kultury 
wystawiały swoje obrazy Regina Woźniak i Ola 
Korczak. Tu – skromny plakat, zatytułowany 
po prostu „Malarstwo” plus nazwiska malarek, 
zaproszenie też standardowe, jakie ZOK rozsy-
ła na swoje imprezy, ale sednem były przecież 
obrazy. Wraz z jedną z koleżanek paskud-
nie się spóźniłyśmy (z koncertu „Śpiewnika 

oD LEwEJ: ZBIgnIEw sZYMonIaK, ZofIa BanasZaK, 
ZYgMUnt JanKowsKI I JaDwIga sZUBa

„PoEtYCKIE natUrY”

 fot. anDrZEJ KoZaK
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Uniwersyteckiego”), było już po części oficjalnej, 
nie słyszałam więc, co kto mówił, ale próbowa-
łam odczytać atmosferę ze zdjęć Reni Chochy, 
które mi udostępniła. Wystawy indywidualne 
mają inny klimat, niż wystawy zbiorowe. Jest 
czas na głębsze wejście w twórczość artysty, na 
rozmowy… I znów było kilka prac obu autorek, 
które chciałabym mieć w domu. Zachwycił mnie 
spokój łagowskich pejzaży Reni Woźniak – 
wiem, że kilka malarek wybrało się niedawno 
do Łagowa, by tam malować… Twórcze plenery 
to skarb dla artystów, a takie magiczne miejsca 
leczą dusze.

Może być plener w okolicach nieznanych, 
może też być… elementem codziennego życia, 
jakie przez wiele lat wiodła Ewa Kwaśniewicz. 
Na pożegnanie z Drzonowem przygotowała 
wystawę fotograficzną zatytułowaną „Lubuskie 
Muzeum Wojskowe inaczej”, będącą efektem kil-
ku lat pracy. Ekspozycja muzealna, czyli wszel-
kie czołgi, samoloty i inne elementy kolekcji 
ciężkiego sprzętu wojskowego, znalazły w obiek-
tywie zakochanej w tym miejscu swojego życia 
fotografki wyraz niezwykle atrakcyjny. Ewa 
fotografowała swoje otoczenie o każdej porze 
roku, we mgle i pod śniegiem, wczesnym świtem 
i o zachodzie słońca, wrażliwa na malarskie 
czy graficzne efekty, uważna wobec detalu, wy-
chwytująca zabawne zderzenia na-
tury i techniki. Członkowie klubu 
Fotooko spotkali się w Drzonowie 
12 czerwca, na pikniku kończącym 
działalność w roku akademickim 
2011/2012 i mieli okazję podziwiać 
wystawę, Zielonogórzanie zobaczą 
ją we wrześniu, w Bibliotece Wo-
jewódzkiej. Gorąco polecam nie 
tylko miłośnikom militariów! 

Na nowe wystawy przyjdzie 
czekać do nowego roku akademi-
ckiego. Oczekuję, że przyniosą 
dużo wrażeń.

„MaLarstwo rEgInY woŹnIaK I aLEKsanDrY KorCZaK”,  
fot. rEgIna ChoCha

rEnIa woŹnIaK oBoK agata MIEDZIńsKa

oLa KorCZaK

rEgIna woŹnIaK: ŁagÓw
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Mirosława Bogdan

Przepis na „Monte Verde”

Teatr mój widzę ogromny
wielkie powietrzne przestrzenie

ludzie je pełnią i cienie…
(Stanisław Wyspiański –

 „I ciągle widzę ich twarze”)

O zespole teatralnym „Monte Verde” napisa-
no dotąd wiele, ale oto nadarzyła się oka-

zja, by ponownie zagościł na łamach „Inspiracji”. 
26 marca 2012 na deskach Teatru Lubuskiego 
odbyła się bowiem premiera nowego programu 
kabaretowego pt. „Biuro matrymonialne i… nie 
tylko”. Tematem wiodącym programu są od-
wieczne perturbacje damsko-męskie związane 
z usilnym poszukiwaniem tzw. drugiej połowy. 
W tych poszukiwaniach pomocą służy rzeczone 
wcześniej biuro o nazwie „Calineczka”, z „sie-
dzącą na telefonie” szefową wielce podejrzanej 
konduity. Monologi szefowej, znającej swój fach 
od podszewki, są spoiwem dla piosenek i ske-
czów o igraszkach i zawirowaniach miłosnych.

I tak, jak poprzednio, tak i tym razem 
premierowe przedstawienie zostało przyjęte 
przez widownię z wielkim aplauzem. W efekcie 
niewątpliwej vis comica aktorów i dobrze skon-
struowanego scenariusza, widzowie salwami 
śmiechu reagowali na poczynania aktorów i nie 
mieli czasu na nudę. W podziękowaniu za dobrą 
zabawę, na zakończenie spektaklu obdarzyli 
aktorów brawami na stojąco. 

A więc zespół teatralny „Monte Verde” ma 
za sobą kolejny sukces sceniczny. I niewątpliwie 
sympatię wiernej widowni, która zamiast seria-
lu w telewizji, woli wybrać popołudnie z aktora-
mi „Monte Verde” w roli głównej. A to wskazuje, 
jak duży jest twórczy potencjał członków zespołu. 
I nie chodzi tu tylko o to, że każda kolejna 
premiera to potwierdzenie talentu „gwiazd” 
z poprzednich przedstawień i „rozbłysk” przy-
najmniej jednej „supernowej”. Ten, kto wnikliwie 
przygląda się kolejnym scenicznym odsłonom 
teatrzyku „Monte Verde” przyzna, że „trzyma” 
poziom i jednocześnie stale się rozwija. Nie ma 
zatem mowy o rutynie, bowiem aktorzy sami 
świetnie się bawią. Czasem paraliżuje ich trema, 
bywa, że pomylą czy zapomną tekst, ale to tylko 
dodaje im świeżości i scenicznego wdzięku.
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Nie jest jednak dla nikogo 
tajemnicą, że teatr – czy to pro-
fesjonalny czy amatorski – to 
nie tylko aktorzy, ich talent 
i role, które mają do odegrania. 
Na spektakl teatralny składa 
się wiele różnych elementów, 
które jak koła zębate w zegarze 
muszą odpowiednio „zaskoczyć”. 
Potrzeba scenariusza i reżyserii, 
scenografii i kostiumów, ruchu 
scenicznego i muzyki, i jeszcze 
wielu innych, nie mniej istotnych 
„składników”. 

Na pytanie o to, jaki jest „prze-
pis” na takie przedsięwzięcie, 
jak premiera w „Monte Verde”, 
odpowiadają zespołowo dwie ak-
torki piastujące i inne funkcje, 
których nazwiska figurują ostat-
nio na zaproszeniach i afiszach: 
scenarzystka Bożena Rudkiewicz 
i odpowiedzialna za oprawę mu-
zyczną Mirosława Branicka- 
-Polarczyk:

reżyseria – to oczywiście dome-
na profesjonalisty, aktora Teatru 
Lubuskiego pana Tomasza Ka-
rasińskiego, którego piecza nad 
„Monte Verde” jest dla zespołu 
bezcenna. Pan Tomasz służy bo-
wiem wiedzą i doświadczeniem, 
której aktorzy amatorzy mieć nie 
mogą. To od niego zależy osta-
teczny kształt przedstawienia 

i to on przede wszystkim sprawuje nadzór nad 
tym, by nie zostały przekroczone granice dobre-
go smaku, o co bardzo łatwo, gdy w grę wchodzą 
teksty związane z obyczajowością na wesoło. 
Właściwie nie ma takiego elementu składowego 
przedstawienia, który mógłby umknąć uwadze 
pana Karasińskiego;

scenariusz – osobą, która poszczególne ske-
cze i piosenki wiąże w całość jest ostatnimi 
czasy Bożena, ale – jak zastrzega – w tym dziele 
zazwyczaj sekundują jej Maria Kuleszyńska
-Kozak i Mirka. Kiedyś pisanie scenariuszy 
imprez szkolnych należało do jej zawodowych 
obowiązków, dziś jest to dla niej ulubione za-
jęcie, bo jak mówi, teatr zawsze mocno ją po-
ciągał. Bożena i Mirka są osobami pogodnymi 
z natury i dzięki temu dobrze się rozumieją. 
To właśnie im „Monte Verde” zawdzięcza od-
wrót od pierwotnie poważnego repertuaru ku 
formom lekkim, żartobliwym i satyrycznym. 
Przełomem był tu program z 2008 roku, kiedy 
zespół uległ ich perswazjom i zrealizował po 
raz pierwszy program kabaretowy pt. „Apetyt 
na dojrzałość”;

teksty, czyli skecze i piosenki – wyszukiwa-
ne są w archiwach bibliotecznych i internecie, 
wiele z nich dostarcza pan Karasiński. Są to za-
zwyczaj teksty literackie, które wyszły przykła-
dowo spod pióra twórców Kabaretu Starszych 
Panów czy Artura Andrusa. Ostatnio „Monte 
Verde” posiłkuje się tekstami aktora Teatru 
Lubuskiego, Artura Belinga i zielonogórskiej 
poetki Haliny Bohuty-Stąpel W cenie są rów-
nież teksty własne, autorskie, które niejako na 
zamówienie piszą Katarzyna Jarosz-Rabiej, 

BoŻEna rUDKIEwICZ
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Maria Kuleszyńska-Kozak czy Mirka Branicka-
Polarczyk, która jak dotąd popełniła ich już 14. 
Niezależnie od tego, wyszukiwaniem i doborem 
repertuaru zajmują się właściwie wszyscy 
członkowie zespołu w mniejszym lub większym 
zakresie. Podczas prób każdy członek zespołu, 
pracując nad tekstem, przedstawia swoje su-
gestie co do interpretacji, gestów, mimiki. Nad 
tą sferą czuwa przede wszystkim Mirka, choć 
rozważane są również uwagi pozostałych osób. 
Nad prawidłową wymową, dykcją i akcentem, 
jako polonistka z wykształcenia pieczę sprawuje 
Bożena;

oprawa muzyczna – to obecnie dzieło Mirki 
Branickiej-Polarczyk, do której należy akom-
paniament, podkłady muzyczne i przerywniki 
oraz efekty specjalne. To ona pracuje nad mu-
zyczną interpretacją tekstu dobierając tonację 
do możliwości aktorów. Nadmienić należy, że 
nie jest amatorem, posiada bowiem wyższe 
wykształcenie muzyczne a zatem jej rolę w ze-
spole teatralnym trudno przecenić. Godzin 
poświęconych koleżankom i kolegom na próby 
z muzycznym akompaniamentem nikt nie jest 
w stanie zliczyć. Mirkę wspomaga jej mąż 
Bolek, który ostatnio – ku uciesze widzów – 
zadebiutował na scenie wcielając się w postać 
wyrośniętego i niezbyt rozgarniętego „owocu” 
pewnego burzliwego romansu. To właśnie Bo-
lek wyszukuje i nagrywa wszelkie muzyczne 
przerywniki i efekty specjalne, wzbogacające 
ścieżkę dźwiękową przedstawienia;

zespół aktorów – zaletami i wadami niewiele 
się różni od tych w teatrach profesjonalnych. I 
tu i tam aktorzy to indywidualności o silnych 

charakterach. Silna osobowość 
sama w sobie jest wartością, ale 
często utrudnia pracę zespołową. 
Jeśli do tego dodać właściwą ak-
torom megalomanię, tworzy się 
mieszanka wybuchowa. I wtedy 
podczas prób dochodzi do polemik, 
którym towarzyszą wielkie emocje. 
Jednak, gdy tylko tego potrzeba, 
aktorzy „Monte Verde” potrafią 
wznieść się na wyżyny tolerancji 
i z życzliwością traktować siebie 
nawzajem. Wtedy to – jak stwier-
dzają Bożena i Mirka – osiągają 
harmonię w różnorodności, od-
dając na użytek zespołu swój 
aktorski talent, poczucie humoru 
i dystans do własnej osoby. Trze-
ba koniecznie dodać, że możliwość 
uczestniczenia w działalności 
„Monte Verde” jest dla członków 
jego zespołu swoistą terapią. Nie 
można tu podać przykładów, bo ła-
two o naruszenie sfery osobistej, 
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ale zdarza się, że aktorzy starają się za wszel-
ką cenę przezwyciężać niedogodności, by móc 
pojawić się na próbach;

scenografia, kostiumy, charakteryzacja – 
zespół „Monte Verde” zdany jest w tej materii 
wyłącznie na siebie i scenografię ogranicza do 
niezbędnego minimum. To niezbędne mini-
mum oznacza najczęściej pianino, stolik i kilka 
krzeseł. Jest to ważne, gdy się uwzględni oko-
liczność, że przewożenie dużych przedmiotów 
stanowiących scenografię znacznie utrudniłoby 
organizację przedstawienia. Jeśli zaś chodzi 
o kostiumy, to każdy aktor ma tutaj nieogra-
niczone możliwości, oczywiście przy założe-
niu, że kostium będzie pasował do konwencji 
przedstawienia. Czasem członkowie zespołu 
przygotować muszą kilka kostiumów, bo trudno 
przecież występować w brokatach, gdy widow-
nia odziana jest w krótkie spodenki i plażowe 
klapki (zdarzył się już występ zespołu przy 
plaży w Boszkowie). O makijaż sceniczny od 
pewnego czasu dba Janka Skrynkowska i z tego 
rozwiązania zadowoleni są wszyscy aktorzy 
„Monte Verde”;

intendentura – zakupy dla zespołu z okazji 
organizowanych spotkań koleżeńskich czy 

świątecznych zdają się 
być nieistotne, dopóki 
jest osoba, która się 
nimi zajmuje. Niech 
no tylko jednak za-
braknie takiej oso-
by… „Monte Verde” 
jest wdzięczne Marysi 
Kuleszyńskiej-Kozak 
za jej pracę w tej dzie-
dzinie.

Na podstawie tego, 
co powyżej zostało po-
wiedziane, rysuje się 
obraz szalenie złożo-
nego przedsięwzięcia, 
jakim (przy minimum 

środków do dyspozycji zespołu) jest przygoto-
wanie każdego kolejnego programu. Potrzeba 
na to wiele pracy indywidualnej i zespołowej, 
i czasu, i – również – akceptacji ze strony słu-
chaczy ZUTW. Jak zgodnie twierdzą Mirka 
i Bożena, właśnie życzliwość widzów jest dla 
zespołu największą siłą napędową. Ważne jest 
też wsparcie, jakiego udziela im od zawsze pani 
prezes Zofia Banaszak. I właśnie teraz – jak 
mówią – mają tę wyjątkową okazję, by podzię-
kować wszystkim, których działania składają 
się na ich sceniczne sukcesy. Trudno jest im 
tutaj pominąć uniwersyteckich fotografów 
i kronikarkę Annę Matujzo oraz redaktorów 
„Inspiracji”, którzy dokumentują działalność 
„Monte Verde”. 

Jest tylko jedna sprawa, która Bożenie i Mir-
ce spędza sen z oczu. Każda premiera to dopiero 
początek „tournée artystycznego”. Otrzymują 
zaproszenia od gminnych ośrodków kultury, 
uniwersytetów trzeciego wieku i innych stowa-
rzyszeń czy klubów na terenie województwa. To 
dla „Monte Verde” wielki zaszczyt i frajda, że 
może nieść radość ludziom z różnych środowisk. 
Jest tylko jedno ale: nie mają nikogo, kto za-
dbałby tak naprawdę o logistykę ich wyjazdów. 

ZofIa BanasZaK, BoLEsŁaw PoLarCZYK  
I ELŻBIEta JÓZEfowICZ
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Trudno tu stale angażować panią 
prezes, bo i bez tego ma wiele pracy. 
Czy menadżerem (lepiej brzmi „im-
presario”, choć słowo z lekka trąci 
myszką) zechciałaby zostać osoba 
spośród tych, które mienią się fanami 
zespołu i jeżdżą razem z aktorami 
na gościnne występy? Tę nieintratną 
fi nansowo ale spektakularną funkcję 
(można się ogrzać w świetle sławy 
i świecić światłem odbitym), zespół 
powierzy chętnej osobie bez… cast-
ingu. Chyba, że podczas najbliższej 
próby pod drzwiami Sali Klubowej 
ZUTW ustawi się długa kolejka.

PrÓBa, w ŚroDKU  toMasZ KarasIńsKI fot. 
BoLEsŁaw PoLarCZYK

toMasZ KarasIńsKI 
fot. BoLEsŁaw PoLarCZYK

Adriana Witkowska

Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy…

Zawsze ekscytujący jest dla mnie moment, gdy 
chór, nawiązując kontakt wzrokowy z dyrygen-
tem, wydobywa jednocześnie pierwszy dźwięk 
melodii. Chór „Moderato” ma w repertuarze 
wiele pieśni, ale – choć starsi (stażem) słuchacze 
ZUTW znają niemal każdą – nie przeszkadza 
to bynajmniej pełnemu napięcia oczekiwaniu. 
Każdy koncert zaciekawia – jaki charakter 
nada mu dyrygent, czy usłyszymy to, co najbar-
dziej lubiane, najgoręcej oklaskiwane… Zawsze 
ogólnym uznaniem i radością wita publiczność 

„Chór niewolników” z opery Nabucco czy og-
nistego czardasza ze słowami: Co wieczora 
tokaj piłem, moja ty, miła ty, dzieweczko ma. 
Romantyczna piosenka „Feelings” ze słowami 
o przemijaniu – chwile są kalendarzem wspo-
mnień i krok za krokiem wiodą mnie na dobre 
i na złe… zapewne wyciska u niejednego słu-
chacza łzy i przywołuje wspomnienia, a wielki 
aplauz budzi piosenka z repertuaru Edith Piaf 
Padam...padam...padam.../ Il arrive en courant 
derrière moi / Padam...padam...padam.../ Il me 
fait le coup du souviens-toi, brawurowo wyko-
nywana przez seksowną Krystynę Castelain. 
Miło jest bowiem mieć do czynienia z muzyką, 
jaką lubimy, prezentowaną w wyjątkowej atmo-
sferze, tworzonej przez ludzi, którym w życiu 

na JUwEnaLIaCh fot. KrYstYna nawroCKa
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do pełni szczęścia potrzebna jest pasja, a praca 
nad coraz to piękniejszymi koncertami daje im 
wielką satysfakcję. 

By zdobyć informacje o chórze z pierwszej 
ręki, spotykam się z Barbarą Zapotoczną, chó-
rzystką od „samego zarania”. Barbara przycho-
dzi do herbaciarni, uginając się pod siedmiokilo-
gramowym ciężarem albumu zespołu. Otwiera 
go przede mną i zaczyna opowiadać historię 
powstania zespołu i jego dzieje. Żałuję, że jed-
nocześnie nie płyną z niego pięknie wyśpiewane 
pieśni. Historia chóru świadczy o wielkim wspól-
nym wysiłku, a nade wszystko o efektach tej 
pracy. Więc po kolei, w telegrafi cznym skrócie…

Pierwsza próba – 12 stycznia 1999 roku. Zgło-
siło się wtedy do chóru 36 osób w tym moja prze-
miła rozmówczyni. Z tego pierwszego składu 

śpiewa nadal 13 osób. Pierwszym dyrygentem 
chóru została pani prof. Janina Nowak, potem 
był Daniel Grupa, a od 2002 roku nieprzerwa-
nie kieruje chórem Bernard Grupa. Nasz chór 
przez cały ten czas jest „oczkiem” w głowie pani 
prezes Zofi i Banaszak, a chór odwdzięcza się, 
rozsławiając imię zielonogórskiego UTW w Pol-
sce i za granicą. Solistami chóru są: Barbara 
Sienkiewicz, Krystyna Castelain, Karolina 
Klejna-Rabczyc, Zygmunt Hofman, Zbigniew 
Banaszak, Stanisław Dziadura i Irena Klin. 

Pani Barbara pokazuje mi – strona za stro-
ną – skrzętnie zebrane notatki, zdjęcia zespołu 
z wojaży oraz koncertów, artykuły prasowe. 

Chórzyści występują z różnych okazji. Pięknie 
opracowanymi koncertami uświetnili uroczy-
stość związaną z przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej, rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Kon-
certują z okazji inauguracji roku akademickie-
go, Dni Zielonej Góry, Dni Seniora w Polsce i za 
granicą, a także zapraszają co roku na koncerty 
świąteczne (śpiewanie kolęd), charytatywne 
i wiele innych. Koncertowali w Budziszynie, 
Wilnie, Lwowie, Cottbus. Ściśle współpracują 
i wspólnie koncertują z sulechowskim chórem 
„Cantabile”. W Warszawie w 2008 roku na Ju-
wenaliach III Wieku zdobyli zaszczytne drugie 
miejsce. Powstała też sympatyczna piosenka 
o chórze „Moderato”, autorstwa Leopolda Du-
najewskiego; zaśpiewano ją na koncercie sprzed 
trzech lat, z okazji XV-lecia.

Barbara Zapotoczna prowadzi kronikę od 
października 2008 roku, kiedy to pożegnano 
zmarłą chórzystkę Barbarę Sławinską, po-
przednią jego kronikarkę. Policzyłam wszystkie 
występy „Moderato” – było ich aż 60, jakże im-
ponująca liczba, a jaka satysfakcja... Sukcesy to 
efekt pracy całego zespołu chórzystów, a nade 
wszystko dyrygenta pana Bernarda Grupy. 
Artykuł zatytułowałam słowami piosenki z ich 
repertuaru. Wierzymy mocno w jej słowa, mó-
wiące o umiejętności dostrzeżenia i wykorzy-
stania wszystkich barw życia, kiedy na to życie 
sposobem jest – śpiewanie. 

Za wysiłek i ucztę jaką nam za każdym ra-
zem fundują – dziękujemy!

fot. anDrZEJ KoZaK fot. BogDan Jan sPrIngEr
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wanda Janowska

Czy śpiew to ciężka praca?

Kiedyś Basia Konarska zadała mi pytanie, 
czym dla mnie jest chór „Moderato”. Muszę 
przyznać, że pytanie to zaskoczyło mnie, gdyż 
nie zastanawiałam się nad tym, traktując 
śpiew i taniec jako naturalną potrzebę każdego 
człowieka. Co prawda każdy może śpiewać, lecz 
nie każdego chcemy słuchać, ale przydatność do 
chóru ocenia sam mistrz Bernard Grupa. 

Śpiew chóralny, zaniechany w okresie „dru-
giego wieku”, towarzyszył mi przez dzieciń-
stwo i młodość, i dlatego kończąc swoje życie 
zawodowe byłam zdecydowana przeżyć kolejny 
etap życia możliwie jak najpełniej, a najle-
piej – śpiewając. Dlatego też przyjęcie mnie 
do chóru „Moderato” uznałam za szczęśliwy 
początek „trzeciego wieku”. Cóż za wspaniały 
Uniwersytet bez zaliczeń, egzaminów, a wokół 
rozbrzmiewa śpiew i taniec. 

Pytanie Basi kazało mi jednak zastanowić 
się głębiej, czy tylko umiłowanie do muzyki 
skierowało me kroki do chóru. Czy to nie jest 
ucieczka od trosk dnia codziennego, szukanie 
uspokojenia w trudnych chwilach. Czy to może 
chęć wyrażenia siebie, swoich emocji, zwłaszcza 
jeszcze jeżeli te emocje (brzmi to jak banał) 
można przelać na słuchających czy to w Zielonej 
Górze, Wilnie czy Lwowie, wywołując uśmiech 
na twarzy, a niekiedy łezkę w oku.

Największe wzruszenie ogarnia, gdy cała 
sala śpiewa z nami, szczególnie śpiewając ko-
lędy w ciemnej sali, kiedy w dłoniach migocą 
iskierki zimnych ogni. Wówczas czujemy się 
wszyscy zespoleni i szczęśliwi, że cząsteczkę 
siebie możemy podarować innym. 

W jednym z numerów „Inspiracji” Basia 
napisała: „Najmniej widoczną, ale najbardziej 
czasochłonną i owocną częścią pracy zespołu 
chóralnego są próby. To ciężka praca....” Nie 
wiem jakie jest zdanie innych chórzystów, ale 

pozwolę sobie nie zgodzić się z tym, że jest to 
ciężka praca. Być może dla dyrygenta, który 
musi poskromić niesforną grupę, gotową w każ-
dej chwili do żartów, do śpiewania nie w tej to-
nacji, nietrzymania rytmu, do udawania solisty, 
kiedy powinniśmy słuchać drugiego. Jednak 
cóż dziwnego, niewiele osób ma wykształcenie 
muzyczne, ale łączy nas wszystkich pasja śpie-
wania i to nie tylko na koncertach czy próbach, 
ale gdziekolwiek się znajdziemy: w autokarze, 
hotelu czy w plenerze. Wiele osób należy nawet 
do innych chórów. Obserwując nas na próbach 
łatwo zauważyć, jak poddajemy się nastrojom 
śpiewanych utworów z tak bogatego repertuaru, 
obejmującego nie tylko muzykę popularną, ale 
i klasyczną, religijną. Kiedy każdy przeżywa ją 
na swój sposób, a niekiedy szybsze brzmienia 
wywołują chęć pójścia w tany.

Jest jeszcze jeden aspekt i wydaje mi się 
bardzo ważny – to chęć przynależności, identy-
fi kacji z jakąś grupą, a najlepiej z grupą, która 
daje radość, zbliża emocjami. To emocje przed 
koncertami, kiedy czujemy obecność bliskich 
i znajomych – lekkie zdenerwowanie, czy uda 
nam się dotrzeć do słuchacza, niepokój, jak 
wyglądamy i poprawianie stroju koleżance; to 
wszystko nas łączy. I tak, jak we wszystkich 
związanych z sobą grupach, dzielimy się swoimi 
prywatnymi problemami, radościami, sukcesa-
mi w różnych dziedzinach. 

Tym wszystkim, Basiu, jest dla mnie „Mo-
derato”.

w DrUgIM rZĘDZIE DrUga oD PrawEJ wanDa JanowsKa 
fot. BogDan Jan sPrIngEr
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Anna Badacz 

Spotkanie szczęśliwych ludzi

„Miałam szczęście”, „Ona jest w czepku urodzo-
na”. Niektórzy uważają, że jednym szczęściem 
sprzyja, a inni mają „ pod górkę”. To przekonanie 
bywa przyczyną życiowych niepowodzeń. Szczęś-
cie nie jest czymś danym od losu, można się go 
nauczyć – tak mówi psychologia pozytywna, 
zajmująca się badaniem szczęścia. „Być szczęś-
liwym” – dla wyznawców tego kierunku oznacza 
w uproszczeniu – „lubić swoje życie”.

Psychologowie pozytywni odkryli, że za poczu-
cie życiowej satysfakcji w 50% opowiadają geny, 
jedynie 10% zależy od tego, co przyniesie los, zaś 
40% zależy od tego, co myślimy i co robimy. I my 
właśnie to robimy. Staramy się wykorzystywać 
nasze umiejętności i rozwijać je. Uczymy się 
języka francuskiego pod czujnym i wymagają-
cym okiem naszej koleżanki z UTW – Helenki 
Krzyżanowskiej.

Grupa francuska jest bardzo zżyta. Nie 
pomijamy prawie żadnej okazji do małego świę-
towania, jak np. imieniny, mikołajki, powitanie 
wiosny itp. Czasami na naszych stolikach poja-
wiają się ozdobne serwetki, a na nich czekoladki, 
ciasteczka lub drobny prezencik. Miłe są takie 
gesty. Raz w roku przygotowujemy imprezy, 
na które zapraszamy gości, sympatyków i na-
sze koleżanki oraz kolegów, którzy z różnych 
powodów musieli zrezygnować z nauki języka 
francuskiego.

I właśnie 4 czerwca 2012 mieliśmy kolejne 
uroczyste spotkanie słuchaczy uczących się 
języka francuskiego, tym razem pod hasłem: 
„Rendez – vous des gens heureux” – spotkanie 
szczęśliwych ludzi. Odbyło się ono w Sali Sło-
necznej odświętnie udekorowanej. Wzrok przyku-
wał wielki plakat, a na nim człowiek szczęśliwy: 
w jednej ręce bagietka, a drugiej lampka wina. 
Dwie plansze zdjęć z Paryża i doliny Rodanu 
autorstwa Piotra Warcholaka i obrazy z zabyt-
kami Francji. Stół bogaty, pięknie przystrojony. 

Dominujące kolory: niebieski, biały i czerwony. 
Kwiaty też w tych kolorach. Poza tym zioła. Za-
pach lubczyku, macierzanki...

O godzinie 14-stej Helenka Krzyżanowska 
powitała zaproszonych gości: Zofię Banaszak, 
prezes Zarządu ZUTW, członków Zarządu, 
zaprzyjaźnione małżeństwo polsko-francuskie 
Ewę Melcer-Bosquet i Jean-Paula Bosquet oraz 
Terenię Mróz, Marysię Jabłekę, a także Piotra 
Warcholaka, który zajął się fotografowaniem. 
Imprezę prowadziła autorka tego tekstu. Na 
początek tradycyjnie zaśpiewano „Chevaliers de 
la table ronde” i wzniesiono toast francuskim 
winem: à votre santé!

Szczęście to wdzięczny temat dla poetów. Paul 
Fort (1872-1960) – poeta, autor „Najpiękniejszych 
bajek dla dzieci” napisał wiersz „ Le bonheur”, 
czyli Szczęście: Szczęście jest na łące./Jeśli chcesz 
je złapać, biegnij tam szybko, bo ucieknie./Szczęś-
cie jest:/w lubczyku i macierzance,/na rogach 
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baranich,/na źródlanej fali,/na jabłoni i na cze-
reśni./Skacz prze płot, biegnij szybko./Niestety, 
uciekło… Niezwykle sugestywnie i pięknie po 
francusku powiedziała ten wiersz Bronia Bubień.

Nasze spotkanie było też okazją do prezen-
tacji wiersza napisanego przez wnuka naszej 
koleżanki, Dorotki Sasin; Matys Rano (9 lat) 
w międzyszkolnym konkursie poetyckim zajął 
II miejsce. Wiersz „Si j’etais un colibri” (Gdy-
bym był kolibrem) świetnie wpisał się w klimat 
naszego spotkania, a recytowała go wzruszona 
i szczęśliwa babcia Matysa: Si j’etais un colibri/ 
Je volerais dan les pissenlits/Je mangerais du 
nectar frais/Je chanterais au mois de juillet//Si 
j’etais un colibri/J’aurais un magnifique coeur 
pour/partager toutes les emotions/Je me nourri-
rais du nectar des fleurs/toutes les saisons.

Potem zaśpiewaliśmy piosenkę „C’ est mag-
nifique”. Akompaniował Janusz Mróz. Motywem 
przewodnim naszego spotkania było SZCZĘŚ-
CIE. Jaka jest recepta na szczęście według psy-
chologów pozytywnych? Szukaj takiego rodzaju 
zadowolenia, który w danych okolicznościach 
jest możliwe, a unikniesz rozczarowania, jak 
chociażby w tekście „Une visite” (z wizytą), 
który pięknie przedstawiła w języku francuskim 
i polskim Halinka Hęćka. Tekst opowiadał o wi-
zycie w domku pod Paryżem zaprzyjaźnionego 
małżeństwa z Paryża. Goście rozkoszowali się 
pobytem w ogrodzie i dobrze spędzili dzień.

Czy w południe, czy o północy, wszystko czego 
zapragniesz, znajdziesz na Champs Elysees – 
śpiewał Joe Dassim – a my razem z nim, oczy-
wiście w języku francuskim.

Następnie Monika Hudziak-Dressler zapo-
znała nas z fragmentem książki noblisty Romain 
Rollanda „Colas Breugnon”. Utwór głosi pochwa-
łę ludowego optymizmu i doskonale korespondo-
wał z tematyką naszego spotkania: Wróciłem do 
Clamcy, spóźniwszy się straszliwie. (…) Udałem 
się do spichrza (gdzie mam pokój) i oto opisuję 
na papierze wszystko, co trzeba i co nie trzeba, 
a pisząc kręcę nosem, pogwizduję, wystawiam 
język i delektuję się przeżyciami swymi, zarówno 
radosnymi, jak i bolesnymi, bowiem wszystko, co 

się przeżyło, opowiadać miło… Podobnie myśli 
zawarł Blaise Cendrars w wierszu pt. „Nous 
ne voulons plus etre tristes”. Już nie chcemy się 
smucić – to zbyt łatwe, głupie I zbyt wygodne. 
I pełno tego wokół – recytowała Bronia Bubień. 

Potem zaśpiewaliśmy nową piosenkę – „Bal-
ladę o szczęśliwych ludziach”, która stała się 
przebojem naszego spotkania. 

Błogosławiony dzień mego przyjścia na 
świat – napisał Romain Rolland we wspomnia-
nej wcześniej powieści. Ileż na tej kuli ziemskiej 
wspaniałych rzeczy, do których śmieją się oczy 
i wyciągają ręce! Mój Boże, jakżeż dobrą rzeczą 
jest życie! Choćby się nie wiedzieć jak napchał, 
głodny jestem, zawsze mi idzie ślinka, muszę być 
chyba chory, bo nie ma takiej chwili przez cały 
boży dzień, bym nie pragnął zasiąść do stołu 
zastawionego darami ziemi i słońca …

Poznaliśmy też francuskie przysłowia:
„Gdy cię serce boli, najedz się do woli…”
„Kosza da dziewczyna, siądź, bracie, do wina!”
„Głowę miej chłodną, a zaś ciepłe nogi,
Nie żryj jak paciuk, nie chlap dużo wina,
Nie właź, do łóżka, gdzie leży dziewczyna,
A śmierć omijać będzie twoje progi …”
Następnie z rozbawieniem wysłuchaliśmy 

fragmentu ze „Skąpca” Moliera, dotyczącego 
przygotowań Harpagona do uroczystej kolacji – 
w wykonaniu Ani Pułkownik. Wesołość wzbudził 
też tekst pt. „Nie lubię cudzoziemców” przedsta-
wiony w języku francuskim i polskim przez Alę 
Szajek. Potem wystąpił Janusz Mróz. Zdradził 
nam tajemnicę, jak zdobyć majątek – „Les cinq 
clefs de la fortune” (5 kluczy do fortuny).

Po tych wskazówkach mogliśmy już spokojnie 
delektować się francuskimi potrawami. Tabo-
ule, rogaliki, tarta z krewetkami i szpinakiem, 
ciasteczka, krakersy z pasztetem francuskim 
i tuńczykiem, oliwki, wina francuskie… 

Byliśmy szczęśliwi, goście również zadowo-
leni, zapamiętamy, że to kwestia optyki, czyli 
tego, jak widzimy samych siebie i to, co nam się 
przydarza. Nie jesteśmy na nic skazani, możemy 
powalczyć o to, by czuć się dobrze, a co będzie, 
pokaże czas, jak w piosence „Que sera, sera …”
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Danuta Wierzchołowska

Do moich Seminarzystów

Rzecz o tym, o czym rozmawialiśmy 
na naszych spotkaniach

Już 10 lat w ZUTW się kręcę. Co mnie tu trzyma? Chyba Wasze serce?!
Bo jak inaczej da się to zrozumieć,

gdy każdy z Was – pragnąc wiele umieć
rzeczy praktycznych, bardzo użytecznych – 

przychodzi na te spotkania dla pytań odwiecznych, 
które literatura od stuleci stawia, nad którymi mędrzec niejeden wciąż się zastanawia:

Czy serce ludzkie to „żmij kłębowisko”?
Czy Hiob naprawdę musiał przejść przez to wszystko?

Czy warto ciągle na Godota czekać?
Czy Hamlet musiał swą zemstę odwlekać?

Czy w raju to Adam i Ewa zgrzeszyli,
skoro dopiero świata się uczyli?

Czy proces miał naprawdę Józef K., 
czemu temu procesowi wciąż podlegam ja?

Każdy o to mógł siebie zapytać
z sobą się na nowo witać,
bo bogatszy był o „lustro”

bohaterów, których mnóstwo
przez lat dziesięć przewinęło się przed nami.

Dziś być może nie jesteśmy tacy sami.
Ani Zbyszek Rajche, ani Zdzisław Łużny z Danusią, ani pani Maria Orlicka 

i Renia Gnitecka z panią Danusią Kwaśnicką.
Wszyscy oni są ze mną tak długo, jak trwa seminarium,

Ich obecność dodaje mi sił,
podobnie jak każdego, kto kiedykolwiek z nami był.

W miarę upływu kolejnych lat
doszli do nas nowi słuchacze,

wrażliwi na zaklęty w słowach świat.
Wiele różnych myśli o szczęściu i cierpieniu,

o winie i karze, również przeznaczeniu –
z arcydzieł pisanych przez wieki

docierało do wszystkich nas – zdumionych człowiekiem,
o którym Hamlet mówił, że jest „koroną świata” i „garstką popiołu”.

Dziwiliśmy się temu pospołu.
Wzruszała nas losów zawiłość,

w których splata się w jedno nienawiść i miłość.
Można by wręcz bez końca wyliczać pytania,

z których ludzkich uwikłań dramat się wyłania.
Dla przykładu: Czy „życie jest snem”?
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Czy Horacy miał rację, pisząc: „Carpe diem”?
Czy nasze życie to „cień cienia”?

Czy jest możliwe szczęście bez cierpienia?
Czy  d ą ż e n i e  jest sensem naszego istnienia?

Czy „uwikłanie w skończoność” spokój nam zabiera?
Tyle przeróżnych zagadek w książkach się zawiera,

że daje nam to ciągle niezwykłą możliwość,
by spojrzeć głębiej przez własną wrażliwość

na wielkość i małość natury człowieka,
która na nowo wciąż się ujawnia od „wiek wieka”
w sytuacjach komicznych i całkiem poważnych,
w starciach polemicznych i czynach odważnych.

A wszystko to na kruchym słowie zasadzone:
„słowie – obrazie”, „słowie – dźwięku”, „słowie – tajemnicy” –

a przez mądre książki w głąb nas wprowadzone.
Tak oto w skrócie, w rymach częstochowskich

streściłam 10 lat naszych przygód – w dojrzałym bardzo wieku –
po prostu uczniowskich.

Dziękuję za spotkania wszystkim wymienionym i nie wymienionym z imienia.
Spotkania z Wami przydały memu życiu nowego znaczenia,

wzbogacając je Waszym mądrym doświadczeniem
i świeżym na słowo pisane – spojrzeniem.

Od Redakcji: Dziesięciolecie seminarium literackiego świętowali jego uczestnicy 9 lutego 2012 roku, skła-
dając podziękowania prowadzącej, dr Danucie Wierzchołowskiej, z czego relację zamieściliśmy w poprzed-
nim numerze „Inspiracji”. Danusia zadumała się nad księgami, które przez te lata przybliżyła chętnym 
i pojętnym słuchaczom, nad problemami, które wraz z nimi omawiała, przypomniała wierszem pytania, 
jakie zrodziły spotkania z literaturą i wręczyła każdemu seminarzyście tę piękną refl eksję nauczycielki – 
doradcy dojrzałych ludzi, ich opiekuna spolegliwego. Zgodziła się tekst udostępnić czytelnikom „Inspiracji”. 
Dziękujemy!

fot. nIna CZEKaŁa
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Katarzyna Jarosz-Rabiej

słowem malowane

W wiosenną i słoneczną środę, 18 kwiet-
nia, wczesnym popołudniem, odbyło się 

w ZUTW ciekawe spotkanie. Bohaterką spot-
kania była znana i lubiana Anna Blacha, tym 
razem w podwójnej roli – malarki i poetki. 

Obrazy przedstawiały kwiaty, a pośród 
nich: maki, bzy, słoneczniki, kaczeńce, tulipa-
ny. Każdy obraz był inspiracją do napisania 
wiersza: (...) nie wiem komu kwitną kwiaty/
po co słyszę śpiew słowika/widzę płonące 
gwiazdy/i różne cienie księżyca (....), albo: 
(…) w płatku tulipana na 
ołtarzu/w płomyku świecy 
zapalonej/w śpiewie ptaków 
za witrażem/w białym kwiat-
ku polnym (...). Słuchaliśmy 
wierszy: „Wieczór”, „Zimowe 
kwiaty”, „Spowiedź”, „Gdzie 
jesteś Boże”, „Fale”, „Bałtyk 
i Luna”, „Płatki”, „Igiełka”, 
„Zamczysko”, Wiatr”, „Bal Ma-
rysi” i innych. Czytały je: Zosia 
Tumielewicz i Ada Witkowska 
oraz autorka. 

Nie tylko rośliny były tema-
tem dla artystki. Pokazany był także pejzaż, 
przedstawiający zaśnieżoną ulicę Kupiecką – to 
widok niczym z baśni Andersena „Dziewczynka 
z zapałkami” – obsypane śniegiem, już dziś nie-
obecne drzewa, ławeczka i latarnie. Na innym 

obrazie – wezbrana fala morska kipi białą pia-
ną. Ania mówiła, że na moment ujrzenia takiej 
fali, długo czekała nad brzegiem Bałtyku.

Także człowiek jest motywem malarstwa 
Anny Blachy. Wykonała wiele portretów, ak-
tów i postaci. Szczególnie portrety wnucząt są 
bardzo ciekawe.

Na wystawę studentki ZUTW, przyszło grono 
miłośników jej twórczości. Długo toczyła się na 
temat wystawy dyskusja.

Z początkiem zimy odwiedziłam Anię w jej 
mieszkanku. Zobaczyłam fantastyczne obrazy. 
Jednym z nich był „Liczykrupa”, przedsta-
wiający Żyda, liczącego pieniądze. Obraz ten 
wyjątkowo mi się podobał. Jakaż była niespo-

dzianka, kiedy – wychodząc do 
domu – otrzymałam z rąk uta-
lentowanej koleżanki ten właś-
nie obraz. Teraz zdobi jedną ze 
ścian mojego pokoju. Podobno 
Żyd przynosi szczęście.

Środowe spotkanie w Ok-
symoronie było kameralne 
i sympatyczne. Kto by mógł 
przypuszczać, że spotkam 
na nim dawno niewidzianą 
koleżankę – Elę. Uważam, 
że spotkania takie są bardzo 
ważne, wręcz niezbędne. 
Pozwalają dostrzec utalen-

towanych ludzi, ich zaangażowanie i twórczy 
talent, tak jak w przypadku Ani Blachy, która 
połączyła umiejętnie dwa wątki swojej twórczo-
ści – malarstwo i poezję – nazywając wystawę: 
„Malowane słowa”.

gwiazdy/i różne cienie księżyca (....), albo: 

Tumielewicz i Ada Witkowska 

Nie tylko rośliny były tema-
tem dla artystki. Pokazany był także pejzaż, 

dzianka, kiedy – wychodząc do 
domu – otrzymałam z rąk uta-
lentowanej koleżanki ten właś-
nie obraz. Teraz zdobi jedną ze 
ścian mojego pokoju. Podobno 
Żyd przynosi szczęście.

symoronie było kameralne 
i sympatyczne. Kto by mógł 
przypuszczać, że spotkam 
na nim dawno niewidzianą 
koleżankę – Elę. Uważam, 
że spotkania takie są bardzo 
ważne, wręcz niezbędne. 
Pozwalają dostrzec utalen-
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Adriana Witkowska

„Niech życie już cię nie boli” 

Bez bólu i cierpień nie istniejemy – ta myśl Eu-
rypidesa wywołała temat, który spróbowaliśmy 
na zajęciach Oksymoronu podjąć w czasie, kiedy 
wspominamy Mękę Pańską, w przededniu świąt 
Wielkiej Nocy. Filozofi czny temat istoty bólu i cier-
pienia, a więc poznawanie prawd życia i śmierci 
oraz tego wszystkiego co ją poprzedza. Bólu w wy-
miarze jednostki chorobowej, a także bólu egzy-
stencjalnego. Zmierzyłyśmy się przecież z tym 
tematem w życiu niejednokrotnie, ale gdy nas 
osobiście dotyczył, trudno było się z nim uporać. 

Są takie złe duchy, którym Bóg wydzierżawił 
świat – to te złe emocje, które w nas tkwią. To 
gniew, nienawiść, zazdrość i wiele jeszcze innych, 
powodujących spustoszenie w naszych umysłach. 
My w dyskusji koncentrujemy się na bólu. Mękę 
Chrystusa poznajemy w tekstach pieśni poprzez 
cierpienie jego matki. W XVI-wiecznej pieśni 
„Krzyżu święty nade wszystko” Maria skarży się: 
Jednegom Synaczka miała,/Com Go z nieba być 
poznała,/I tegom już postradała,/Jenom sama 
się została,/Ciężki ból cierpi me serce,/Od żalu 
mi się rozpaść chce. 

Ból po stracie matki w książce pt, „Matka 
odchodzi” Tadeusza Różewicza to specyfi czne 
przeżywanie przez autora rozpaczy. Przejmu-
jące teksty z tego tomu czyta nam Barbara 
Konarska. Słuchamy pełni zrozumienia dla jego 
uczuć, które są także nam nieobce. Każda z nas 
mówi o tym, że bez bólu nie ma przechodzenia 
do szczęścia, jest to proces. Mówimy otwarcie 
o emocjach tkwiących w nas. 

Basia Konarska czyta dwie przeciwstawne re-
fl eksje. Zbigniewa Herberta: Mam wrażenie (…) 
że jest jakaś mądrość wypływająca z cierpienia 
i Barbary Skargi: Dotykanie spraw ostatecznych 
niszczy i upokarza. (…) Odziera z godności. 
Cierpienie nie wzbogaca i nie uszlachetnia. Jest 
niesłychanie groźne dla człowieka. Trzeba mieć 
trochę szczęścia, żeby przetrwać. Mówimy o bólu 

w sensie dosłownym i bólu egzystencjalnym – te 
dwa nawzajem się warunkują.

Za chwilę czytamy niewysłany list z 5 marca 
2008 roku, zaadresowany przez Basię Dzięcie-
lewską do kierującej wtedy naszym zespołem 
Joanny Szczepaniak. List ten wzrusza bezpośred-
niością, szczerością zwierzeń naszej koleżanki. 
Basia była tego dnia w ZOK-u, gdzie Jan Nowicki 
czytał wiersze ks. Jana Twardowskiego i – jak 
napisała – na przykładzie drogi krzyżowej Chry-
stusa poeta – ksiądz przedstawił drogę krzyżową 
zwykłego człowieka, każdego z nas. Dzieląc się 
refl eksjami z Joasią, dziękowała jej za ważne 
spotkania w Oksymoronie. Słuchając listu wspo-
minamy postać Joasi – tak szybko nas opuściła... 

Słuchamy wiersza Basi Konarskiej z jej nowe-
go tomiku „Osty w fi oletach” pt „Kartki z pamięt-
nika”: (…) chciałam zanurzyć się w piękno/zapleść 
wysoko koronę wierszy/dojść dalej niż marzenia 
(...) Otulona troską bliskich/ogrzana miłością 
przyjaciół/bezpieczna na krótką chwilę/życia. 

Myślę, że ból jest nieodzownym elementem 
życia na ziemi. Jest taka moneta, która po jednej 
stronie ma wypisane szczęście, a po drugiej ból. 
Przychodzimy na świat w bólu, który za chwilę 
zmienia się w niewyobrażalne szczęście. Na 
drodze życia borykamy się z negatywnymi i po-
zytywnymi emocjami – one kontrolują wszystkie 
funkcje ciała. Psychika i ciało są ściśle ze sobą 
powiązane – stanowią jedność. Spoglądam na pu-
ste krzesła w sali klubowej, gdzie kiedyś siedziały 
nasze koleżanki. Nie ma ich już wśród nas – to 
boli. Czas wyznaczony na życie mija… Otwiera-
my kolejne drzwi, by wychodzić ze swym bólem 
do przyjaciół, by szukać wśród ludzi ukojenia...

Zatytułowałam swoje refl eksje fragmentem 
wiersza Barbary Konarskiej. Na zakończenie 
dodam urywek z książki Zofi i Kucówny pt. „Za-
trzymać czas”:

„Podchodzi do samochodu i podaje mi jedną, 
dwie, czasem pięć koniczynek... cały bukiet... 

 – Będziesz żyła. Rozpłakałam się z głową 
na jego piersi, objął mnie ramieniem. Staliśmy 
długo spleceni, pełni wiary, że będzie jeszcze 
wspólne życie i że będzie to życie dobre”.
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Ewa Kwaśniewicz

Oksymoron w Ogrodzie Sztuk

W pierwszą niedzielę czerwca spotkaliśmy 
się w miejscu niezwykłym. Jakże różnym 

od stałego miejsca naszych spotkań, czyli od 
Sali Klubowej. Pan Eugeniusz Kurzawa, który 
już wcześniej dwa razy był naszym gościem, tym 
razem zaprosił nas do siebie, do Wilkanowa.

Ogród przywitał nas deszczem. Krzewy lśni-
ły, trawa lepiła się do stóp, krzak nieznany mi 
z nazwy, obsypany cały bordowymi kwiatami, 
zachwycał urodą. Ceglane ścieżki przecinały 
ogród, a wszędzie leżały kamienie, duże, małe, 
wielkie i malutkie. Przed laty i my z mężem 
dołożyliśmy do nich swój kamień, który wtedy 
pełnił rolę biletu wstępu do tego poetyckiego 
ogrodu. W głębi stał niepozorny domek, przero-
biony (jak się później dowiedziałam) z kurnika, 
w którym zgromadziło się „oksymoronowe” to-
warzystwo. Na kominku płonął ogień, w filiżan-
kach parowała kawa, pod sufitem wisiały łapcie 
uplecione ze słomy, a gospodarz po przywitaniu 
zaskoczył nas swoimi tekstami, zupełnie inny-
mi od tego co pisał do tej pory. Były to teksty 
satyryczne, pełne dowcipu i zabawnych sytuacji 
z życia… bliżej nieokreślonej redakcji pewnego 
czasopisma. Po tym radosnym wstępie Euge-
niusz Kurzawa czytał nam swoje wiersze, nowe 
i starsze. Pełne tęsknoty za przeszłością i prze-
raźliwych wizji przyszłości oraz beznadziei 
teraźniejszości. Jednych te wiersze powalały, 
innych przerażały, ale wszyscy byliśmy nimi 
wstrząśnięci i poruszeni. W pewnym momencie 
wróciła pani Lidia i była zdziwiona tak licznymi 
gośćmi, o których wcześniej nic nie wiedziała. 
Powiedziała mi potem, że Eugeniusz musi nas 
bardzo cenić, jeżeli nas do nich zaprosił.

Było to magiczne spotkanie w magicznym 
miejscu z poetą posępnym, ale też magicznym.

fot. ZBIgnIEw raJChE

na PIErwsZYM PLanIE EUgEnIUsZ KUrZawa 
fot. ZBIgnIEw raJChE
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fot. ELŻBIEta staLEC
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Jadwiga Korcz-Dziadosz

„osty w fi oletach” – 
   wieczór poetycki

W poniedziałek 23 kwiet-
nia2012 r. w gościnnych 
progach niezwykle uro-
kliwej kawiarenki Deja 
vu odbyła się promocja 
kolejnego tomiku poezji 
Barbary Konarskiej. Nie-
wielki tomik ogromnie 
starannie zaprojektowany 
przez Marię Miłek, oszczęd-
nie i elegancko urozmaicony 
fotografi ami Józefa Konar-
skiego, Ewy Kwaśniewicz 
i Reginy Chochy wydany zo-
stał nakładem Stowarzysze-
nia Jeszcze Żywych Poetów. 
Członkowie tego Stowarzy-
szenia spotykają się regu-
larnie w Deja vu, dla mnie 
była to wizyta pierwsza, tym 
bardziej chłonęłam atmosferę 
wieczoru i podzielałam radość 
autorki wierszy. Wszystkie 

stał nakładem Stowarzysze-
nia Jeszcze Żywych Poetów. 
Członkowie tego Stowarzy-
szenia spotykają się regu-

dla mnie 
była to wizyta pierwsza, tym 
bardziej chłonęłam atmosferę 
wieczoru i podzielałam radość 
autorki wierszy. Wszystkie 

wiersze mają ciepły ładunek emocjonalny, 
mówią o uczuciach, autorka dzieli się w pięk-
nej poetyckiej formie refl eksjami i własnym 
oglądem świata. Mnie szczególnie poruszyły 
dwa: napisany w 2005 r. „Wiek żelaza”, 
w którym m.in. czytamy: …a przecież człowiek 
marzy/o biblijnym raju/aurea aetas uwodzi 

pięknem/skąd buńczucz-
ny taniec wojenny/wobec 
mitu ludzkości?/wiek że-
laza trwa
i napisana już w 2011 r. 
„III kartka z pamięt-
nika”: Chciałam za-
nurzyć się w piękno/ 
zapleść wysoko koronę 
wierszy/dojść dalej niż 
marzenie/teraz smaku-
ję niespiesznie/ciepło 
brzozowej kory/przy-
mglone barwy jesieni/ 
głębię lasu w świetle 
zachodu/Otulona tro-
ską bliskich/ogrzana 
miłością przyjaciół/ 
bezpieczna na krótką 
chwilę/życia

Dziękuję za ten 
wieczór i za dedyka-

cję, którą zostałam obdarowana…

fot. JÓZEf KonarsKIJaDwIga KorCZ-DZIaDosZ, BarBara KonarsKa, JoLanta PYtEL, 
fot. JÓZEf KonarsKI
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Ewa Kwaśniewicz

Anna Seniuk i poezja kobieca

Zielonogórski Salon Poezji, w swój dziesiąty 
wieczór poetycki, 11 maja 2012 r., gościł zna-
komitą aktorkę Annę Seniuk. Sala Dębowa 
natychmiast napełniła się po brzegi wielbi-
cielami poezji i aktorki. Właściwie powinnam 
napisać wielbicielkami, bo kobiet była znakomi-
ta większość. Pani Anna Polus, wicedyrektor 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
przywitała publiczność i przedstawiła gościa 
Salonu, którego tak naprawdę nie trzeba było 
przedstawiać, ponieważ pani Anna Seniuk 
przedstawiła się sama, żartobliwie i z dużym 
dystansem do siebie. 

Na pytanie o swój dorobek i karierę odpo-
wiedziała, że tak naprawdę to dla niej liczą się 
tylko trzy filmy, spośród tych wszystkich, w któ-
rych zagrała: „Konopielka”, „Panny z Wilka” 

i „Bilet powrotny”. Jej prawdziwą pasją jest 
teatr, kocha go jako grająca w nim aktorka 
i jako widz oglądający spektakle, w których 
grają jej koledzy. Od czterdziestu lat obecny 
jest w jej życiu „Czterdziestolatek” i widzowie 
ciągle utożsamiają ją z Madzią Karwowską. 
Ten serial to niezmiennie popularny dokument 
epoki, stale powtarzany przez różne stacje 
telewizyjne. Bardzo ważna jest dla niej twór-
czość dla dzieci, od lat reżyseruje bajki i inne 
spektakle dziecięce. Dumna jest z tytułowej roli 
w „Pchle Szachrajce” Jana Brzechwy. Zajmuje 
się także twórczością radiową, reżyseruje au-
dycje i w nich występuje.

Podzieliła się z nami wiadomością, że w So-
pocie, na XII Festiwalu Teatru Polskiego Radia 
i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – So-
pot 2012” dostanie nagrodę za „całokształt”. 
Przyjęła tę zapowiedź z mieszanymi – jak 
powiedziała – uczuciami; „Czyżbym już miała 
umierać” – dodała.

Nie czeka na rolę życia. Każda rola jest dla 
niej najważniejsza w momencie kiedy ją gra. 
Bardzo ją cieszą kolejki do kas teatralnych, 
pełne sale i teraz też ją cieszy pełna „Sala 
Dębowa”. 

Jest profesorem Akademii Teatralnej w War-
szawie, bała się przyjęcia tej pracy, ponieważ 
uważa się za osobę nieśmiałą i małomówną, 
otwiera się tylko dla roli. I właśnie z tego po-
wodu chciała studiować historię sztuki i zostać 
konserwatorem zabytków, ale zajęła pierwsze 
miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim; 
namówiona przez polonistkę i koleżanki zda-
wała do szkoły aktorskiej, jak widać – z powo-
dzeniem. Dopiero w teatrze ukształtował się 
jej temperament sceniczny. Mimo długoletniej 
praktyki i sukcesów ciągle ma tremę. Ważną 
osobą w jej życiu jest profesor Bardini, był nie 
tylko mistrzem, ale także przyjacielem domu. 
Na pytanie pani Anny, czy ma pracować jako na-
uczyciel akademicki i jak uczyć, odpowiedział: 
„Nie kłamać”, i ona do tej pory w swojej pracy 
pedagogicznej kieruję się tą zasadą.Z 
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halina Maszner

„Herbatka przy samowarze” –  
  relacja z kwietniowego spotkania 

„Pięknem wypełniam życie” tak nazwała Stenia 
Kozak swoje spotkanie z sympatykami „Herbat-
ki przy samowarze”, zorganizowane 25 kwietnia 
2012 r. w Filii nr 4 WiMBP przy ul. Podgórnej. 
Jest tak prawie dosłownie: Stenia – żona, matka 
trzech synów i córki, teściowa, babcia pięciorga 
wnuków, obdarzona różnymi talentami. Z ser-
decznym uśmiechem mówi, że wyznaje zasadę, 
iż życie jest łańcuchem momentów przyjemno-
ści, a nie tylko walką o przeżycie. Toteż – buja-
jąc między obłokami a podłóg myciem – znaczy 
swój los pięknem robótek ręcznych. Jej prace 
pisane są różnorodnymi talentami. Szydełkiem 
tworzy – powstające oczko po oczku, jak z krope-
lek porannej rosy – różne serwetki, spódniczki, 
obrazki, motylki, szaliczki, poduszeczki, a tak-
że lalki, przedstawiające znane postaci, których 

wystawę miała w 2009 roku w ZUTW. Należy 
do grupy „Pastele” – maluje obrazy, które zdo-
bią także ściany biblioteki. Śpiewa w Chórze 
„Moderato”, w „Śpiewniku Uniwersyteckim”, 
w chórze „Pohulanka”, w zespole „Bajagero”, 
także jako solistka. Jeździ na poznawcze wy-
cieczki. Stefania, mieszkając w dużym domu, 
zbudowanym z mężem od podstaw w Czerwień-
sku, udziela się także lokalnie np. wykonując 
wieńce dożynkowe, które w konkursach otrzy-
mują wysokie lokaty, wykonuje ogromne palmy 
wielkanocne… 

Spotkanie prowadziła Katarzyna Jarosz–
Rabiej, która przeczytała napisany przez siebie 
wiersz zadedykowany Steni. Bohaterka spot-
kania również w poetyckim klimacie wspomi-
nała dzieciństwo i młodość, recytując wiersze 
poznane przed laty. Opowieść o kolejach jej losu 
przerywana była piosenkami śpiewanymi przez 
prowadzony przez Kazimierza Bujnickiego ze-
spół „Bajagero”. 

Fotografował, jak zawsze, mąż Steni –An-
drzej. Stenia jest bardzo fotogeniczna, nic 
dziwnego, że Andrzej chętnie ją fotografuje. To 
bardzo dobrane małżeństwo, są ze sobą od 43 
lat, a swoją serdecznością i pomocą obdzielą 
każdego, kto ich spotka na swojej drodze.
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Zapytana z sali o rolę w „Czarnych chmu-
rach” opowiedziała o swoich perypetiach 
podczas nauki konnej jazdy, ale i z tym sobie 
poradziła co doskonale widać w serialu.

Zaznaczyła, że te wiersze, które nam prze-
czyta, to jej ulubione. I zaczarowała nas poezją. 
Czytała utwory Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej, Haliny Poświatowskiej, Małgorzaty 
Hillar. Najwięcej przeczytała wierszy Wisławy 
Szymborskiej, największe wrażenie zrobił na 
mnie wiersz „Pogrzeb” i ulubiony wiersz aktor-
ki „Wrażenia z teatru”. Ostatnią autorką była 
Ludmiła Marjańska, słyszałam o tej poetce, 
ale nie znałam jej twórczości. Jej wiersze mnie 
oczarowały, są mi tak bliskie, jakbym to sama 
je napisała. Niestety, nie mam takiego talentu. 
A potem były długie, długie brawa. Wyszłam 
zachwycona talentem i osobowością Anny Se-
niuk, z głową pełną poezji.

KatarZYna JarosZ-raBIEJ I stEfanIa KoZaK
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Bogumiła Hyla-Dąbek

Mirosława Branicka-Polarczyk  
za swoje postrzeganie przyrody  
poleci wraz z mężem do Warszawy

Dwie duże uczelnie w naszym mieście: jedna, 
kształcąca młodych ludzi, których życie zawo-
dowe dopiero się zacznie – Uniwersytet Zielo-
nogórski i druga, pomagająca ludziom będącym 
na emeryturze rozwijać zainteresowania i rea-
lizować to, co ich pasjonuje – Zielonogórski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, współpracują ze sobą 
od lat. Nic więc dziwnego, że gdy Wydział Nauk 
Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego 
przy współudziale Studenckiego Koła Nauko-
wego Biologów ogłosił konkurs fotograficzny, 

nasi fotografujący 
słuchacze od razu 
się nim zaintereso-
wali. W rezultacie 
z dwóch klubów 
FOTOOKO i Fo-
toX wysłano spo-
ro zdjęć przyrod-
niczych, bo tytuł 
konkursu brzmiał: 
„Moje postrzega-
nie przyrody”. Jak 

się okazało, swoje zdjęcia wysłała też Mirka 
Branicka–Polarczyk, śpiewająca, grająca i dy-
rygująca słuchaczka, do tej pory kojarzona 
bardziej z muzyką i śpiewem. Tak, do tej pory, 
gdy ogłoszono bowiem wyniki konkursu fotogra-
ficznego, okazało się, że to ona zajęła najwyższe 
z ZUTW – II miejsce i w nagrodę poleci z osobą 
towarzyszącą do Warszawy. 

Nie mam wątpliwości, że Mirka poleci z mę-
żem – Bolkiem Polarczykiem, szefem klubu 
FOTOOKO, do którego ja też należę. Mirka 
zajęła drugie miejsce za piękne zdjęcie je-
siennego Parku Mużakowskiego i – jak sama 
mówi – robiąc je, korzystała z rad swojego 

nauczyciela, jednocześnie męża. No cóż, nic 
tylko uczeń przerósł mistrza. Bolek Polarczyk 
został za swoje zdjęcia przesłane na konkurs 
wyróżniony, ale i tak się (żartem) odgrażał, że 
zacznie śpiewać i poprowadzi w ZUTW zajęcia 
muzyczne, a małżonka klub FOTOOKO.

Lepszy od Mirki okazał się w kategorii osób 
starszych tylko Tomasz Dominiak, wielki sym-
patyk naszego uniwersytetu.

Wysyłaliśmy po 5 zdjęć i odnieśliśmy, fotoa-
matorzy z UTW, spory sukces. Nasze nagrodzo-
ne, wyróżnione i zakwalifikowane na wystawę 
zdjęcia można było oglądać na tablicach podczas 
pikniku naukowego UZ na zielonogórskim dep-
taku. Czyje jeszcze zdjęcia zostały dostrzeżone 
przez jurorów?

Z naszego grona – Reginy Chochy z klubu 
FOTOOKO, za którą dyplom i książkę odebrał 
mąż i moje zdjęcie jesiennego parku w Szprota-
wie. A dyplom i leksykon „Ptaki”, bardzo mnie 
ucieszył.

Na wystawę zostały zakwalifikowane ponad-
to zdjęcia członków klubu FOTOOKO: Włodka 
Włodarczaka, którego zdjęcie sikorki podobało 
się wszystkim, Hanny Nowickiej i Piotra War-
cholaka oraz Barbary Konarskiej i jej męża 
Józefa , który co prawda do ZUTW nie należy, 
ale był pierwszym nauczycielem żony. Nie mogę 
nie napisać o MM-kowiczce Marysi Weiss, któ-
ra jest także członkinią klubu fotograficznego 
FotoX, prowadzonego przez Stanisława Matu-
szewskiego. Otrzymała dyplom za uczestnictwo 
i bardzo, bardzo się nim cieszyła. Marysia jest 
u nas dopiero od tego roku, a jej zdjęcia są coraz 
lepsze.

Cieszymy się z tych większych i drobnych 
osiągnięć. Fotografujemy, jak najlepiej potra-
fimy, przede wszystkim dla siebie, ale jeżeli to 
ktoś zauważy i doceni, jest nam bardzo miło.

PS. Wystawa na zielonogórskim deptaku 
była jednym z akcentów FESTIWALU NAUKI 
zorganizowanego przez Uniwersytet Zielonogór-
ski, a jego tematem wiodącym była ekologia.

MIrosŁawa BranICKa-PoLarCZYK,  
fot. BogUMIŁa hYLa DĄBEK
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Jadwiga Korcz-Dziadosz

Prywatne poselstwo pokoju

Wychowana przez Rodziców historyków, od 
dziecka z ogromną uwagą wysłuchująca ro-
dzinnych opowieści o zdarzeniach, jakie były 
udziałem Rodziny w historycznym tyglu połowy 
XX wieku, który zgotowali ludziom politycy, 
od dawna zastanawiałam się, jak też młodzi 
Niemcy radzą sobie ze świadomością czynów 
jakie popełniali ich 
dziadkowie, ojcowie? 
Wiedzą? Oceniają? 
Wyciągają wnioski? 
W 2004 r. miałam 
okazję porozmawiać 
o skutkach II wojny 
światowej w telewi-
zji monachijskiej. Tę 
„przygodę monachij-
ską” opisałam w IN-
SPIRACJACH nr 14. 
Napisałam wówczas: 

Autorzy programu 
chcieli wcześniej po-
znać moje zdanie na 
kontrowersyjny temat 
wysiedlenia Niemców 
i ich coraz głośniej-
szych żądań zwrotu 
majątków pozosta-
wionych w Polsce, wo-
bec tego poproszono 
mnie o pisemną wypowiedź. Odpowiedziałam 
szczerze, zgodnie z moim stanem wiedzy i od-
czuciami. Oparłam się przy tym na faktach 
historycznych i uregulowaniach prawnych, 
które nam, Polakom, są dobrze znane, a – jak 
przekonałam się później – Niemcom te argu-
menty są nieznane lub ich nie podzielają. Z tej 
skądinąd interesującej wycieczki dwudniowej 

wróciłam zbulwersowana i z lekka wstrząśnięta 
.Niemcy wyamputowali ze swojej świadomości 
historycznej „wyczyny” swoich ojców i dziadów, 
nie chcąc borykać się z poczuciem winy i zupeł-
nie nie znają swojej historii. A czy młodzi Polacy 
znają swoją historię?! Ufff! Ale ja znam historię 
(chociażem już nie młode pokolenie) i bardzo 
boję się, że właśnie LUDZIE NIE BĘDĄ UMIE-
LI DOGADAĆ SIĘ ZE SOBĄ!

Dlatego też, gdy kilka miesięcy temu nasze 
partnerki z Lila Villa Frauenzentrum w Cott-
bus zaprosiły przedstawicieli ZUTW do dyskusji 

nad dokumentalnym 
fi lmem młodych twór-
ców niemieckich o hi-
storii rodziny niemie-
ckiej i polskiej, które 
w wyniku II wojny 
światowej spotkały 
się w jednej zagro-
dzie w Platerówce – 
chętnie pojechałam 
do Cottbus. Opowie-
dziana na filmie hi-
storia rodzinna i wy-
darzenia, w których 
bohaterki fi lmu bra-
ły udział, dotyczyły 
bardzo wielu rodzin 
z tamtego pokolenia. 
Dlatego też wydało 
mi się sensowne za-
prezentowanie go zie-
lonogórskiej widow-
ni. Prezentacja fi lmu 

„Ale życie toczy się dalej” odbyła się 31 maja 
2012 r. w Sali Dębowej Biblioteki Wojewódz-
kiej. Podczas projekcji fi lmu sala była zapeł-
niona w połowie, niestety na czas dyskusji po 
fi lmie została nas garstka. A fi lm wart jest 
rozmowy, bowiem – zrobiony przez Niemców 
przede wszystkim dla Niemców – mówi o ok-
rucieństwie wojny, o dramatycznych skutkach 
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wielkich wydarzeń politycznych dla zwykłych 
ludzi, którzy nie zawsze i nie wszystko rozu-
mieją z rozgrywanego teatru wojny. Jest to film 
dokumentalny, w którym na ekranie występują 
autentyczne bohaterki, nawet nie próbujące 
wyrazić swojej oceny zdarzeń, jakich przyszło 
im doświadczać. 

Obie strony opowiadają o wojennych prze-
życiach: Polki o wywózce na Sybir, Niemki 
o bracie – żołnierzu poległym gdzieś w Rosji, 
Polki o osiedleniu z nadania wojskowego w Pla-
terówce, Niemki o konieczności opuszczenia 
rodzinnej ziemi i wysiedleniu na Zachód. Au-
torzy filmu Karin Kaper i Dirk Szuszies tak 
o nim mówią, deklarując równocześnie, iż jest 
on prywatnym poselstwem pokoju:

 „Ale życie toczy się dalej” w sposób bardzo 
osobisty odnosi się do rozgrywającego się na 
przestrzeni dziesiątek lat rozdziału w kontak-
tach polsko-niemieckich. Główne bohaterki 
ze wszystkich sił sprzeciwiają się tym, którzy 
chcieliby na nowo podzielić oba narody. Za-
bierają głos i nie narzucając własnych opinii 
umożliwiają oglądającemu spojrzeć na historię 
z ich punktu widzenia.

Dla mnie najważniejszy z tego doświadcze-
nia jest wniosek, że film ten zrobiony przez 
Niemców jest „światełkiem” w morzu igno-
rancji historycznej – jakże niebezpiecznej dla 
przyszłości; wprawdzie, jak słusznie zauważyła 
Barbara Konarska, zabrakło w filmie przedsta-
wiciela młodego pokolenia ze strony niemieckiej, 
autorzy jednak wyjaśnili nam, że w rodzinie 
bohaterek filmu… nie ma wnuków.

W tamtej audycji telewizyjnej sprzed lat 
apelowałam publicznie o rzetelne nauczanie 
historii, o opowiadanie młodszemu pokoleniu 
o doświadczeniach rodzinnych. Na pytanie: 
Jak Pani ocenia los wypędzonych Niemców? 
Odpowiedziałam:

 Moja świadomość kształtowała się na 
podstawie nauki historii, literatury, filmów 
i opowieści bezpośrednich świadków zdarzeń 

podczas II wojny. Wówczas byłam absolutnie 
pewna, ze Niemcy w pełni zasłużyli sobie na 
taki los. Oglądając na filmach gromady niemie-
ckich cywilów, opuszczających swe domy, z gory-
czą myślałam – „przynajmniej nikt nie strzela do 
nich z samolotów”, myśląc o analogicznych pol-
skich drogach pełnych wrześniowych uciekinie-
rów w 1939 r., atakowanych przez niemieckich 
lotników. Dziś wraz z wiekiem zmieniłam nieco 
ten skrajny osąd: żaden człowiek nie zasłużył 
na poniewierkę.

Dziennikarz dociekał: Czy Pani jako wypę-
dzona czuje się im bliska? I znów podzieliłam 
się swymi przemyśleniami:

Wysiedlenia czy wypędzenia, jakie nas do-
tknęły po II wojnie światowej, były przeprowa-
dzane na mocy ustaleń jałtańskich, wiążących 
zarówno Polaków jak i Niemców. Wspólna nie-
dola uczestników największej wędrówki ludów 
w dziejach XX-wiecznej Europy musi łączyć. 
Szczególnie wtedy, gdy jestem dziś świadkiem 
sentymentalnych odwiedzin dawnych mieszkań-
ców Zielonej Góry i widzę siebie na dzisiejszej 
Ukrainie, gdzie szukam śladów rodzinnych, 
gdzie – też z sentymentu – odwiedzam domy ro-
dzinne moich Dziadków, Rodziców. Te przeżycia 
są takie same, bo w tym momencie zupełnie nie-
ważna jest narodowość, ważny jest CZŁOWIEK.

Ponadto niezbędne wydaje mi się rzetelne 
nauczanie historii w niemieckich szkołach i od-
ważne mówienie młodemu pokoleniu Niemców, 
do czego doprowadził nazizm, jaką straszną 
cenę przyszło zapłacić również Niemcom. Bez 
znajomości tej historii zbyt wieku młodych 
Niemców idzie dziś za głosem organizacji neo-
nazistowskich.

Bez znajomości historii również w Polsce 
mogą dojść do głosu demony nacjonalistyczne! 
Demokracja pozwala dokonywać wyboru ludzi, 
którzy będą kształtować naszą rzeczywistość. 
Wybierajmy zatem świadomie, kierując się 
wiedzą, nie dając się uwieść demagogicznym 
nawoływaniom i stereotypom!
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Elżbieta Kamińska

„SOMMERFEST”
w Lila Villa w Cottbus

Lato, lato, lato czeka. Razem z latem czeka 
rzeka. Razem z rzeką czeka las, a tam jeszcze 
nie ma nas... – to refren piosenki, która jest 
hymnem rozpoczynających się wakacji, a tym 
samym i lata.

Kalendarzowe lato rozpoczyna się 21 czerw-
ca. W Polsce witamy je w Noc Świętojańską, 
szukając kwiatu paproci, puszczając wianki na 
wodzie czy skacząc przez płomienie ogniska. 
Nasi zachodni sąsiedzi witają lato urządzając 
„Sommerfest”. Na taką uroczystość zostali 
zaproszeni przedstawiciele UTW z Zielonej 
Góry przez Stowarzyszenie Pomocy Kobietom 
Lila Villa w Cottbus. W tym roku festyn został 
zorganizowany pod hasłem „Bajkowy świat”.

W pięcioosobowym składzie: Staszek, Zosia, 
Ela, Ala i Agnieszka pojechaliśmy do Cottbus. 
Nie bardzo wiedzieliśmy, jak się dostosować 
do obowiązującej bajkowej tematyki, więc po-
stanowiliśmy wypożyczyć kolorowe kapelusze 
z wystawy będącej w holu UTW (dziękujemy 
właścicielom). Chwilę spóźnieni znaleźliśmy się 
na placu przy budynku Lila Villa, który z placu 
zabaw zamienił się w bajkowy ogród. Wśród 
ukwieconych rabat stały wycięte z kartonu 
postacie z bajek. Prym wiodły uśmiechnięte 
krasnale i królewny. Scenerię uzupełniały 

stoliki z kolorowymi parasolami, przy któ-
rych siedziało już wiele osób. Nasze kapelusze 
wzbudziły wielkie zainteresowanie, szczególnie 
będących tam fotografów.

Po chwili pani Monika Vandreier, szefowa 
ośrodka uroczyście otworzyła festyn, serdecznie 
nas witając, życząc udanej zabawy i zapraszając 
zebranych gości do bogato zaopatrzonych bufe-
tów, w których za symboliczne euro można było 
zjeść pyszne ciasto, sałatki i kiełbaskę z grilla. 
Wszystkie smakołyki przygotowały podopieczne 
z Frauenzentrum L.V. To jeden ze sposobów na 
zdobycie dodatkowych funduszy przeznaczonych 
na działalność placówki. Była też loteria fan-
towa, w której los kosztował 2 euro, a żaden 
z uczestników nie odchodził z pustymi rękoma. 
My także chętnie kupiliśmy losy, aby wspomóc 
działalność placówki.

Panie zadbały nie tylko o ucztę dla ciała, ale 
także dla ducha. Przy dźwiękach orientalnej 
muzyki pojawiły się tancerki w czerwonych 
sukienkach, przepasane na biodrach chustami 
ze złotych kółeczek i odtańczyły kilka tańców 
orientalnych, w tym taniec brzucha. Potem 
usłyszeliśmy rytmy country i muzykę irlandz-
ką podkreśloną stosownymi strojami i piękną 
choreografią. W skeczach i scenkach rodzajo-
wych rozpoznawaliśmy postacie z bajek znane 
wszystkim dzieciom, a także i te z regionu.

Przepiękna pogoda, przemili gospodarze 
i ogromna praca całego personelu sprawiły, że 
festyn był bardzo udany i na długo pozostanie 
w naszej pamięci. Za co serdecznie dziękujemy!

fot. ZofIa DoBrZYńsKa
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Barbara Konarska 

Zielonogórzanie z ZUTW 
na Ziemi Żytawskiej

Piękne, położone we wschodniej Saksonii, 
Zittau (po łużycku: Żytawa), które od pewnego 
czasu współpracuje z polską Bogatynią i cze-
skim miastem Hrádek nad Nisou w ramach 
tzw. Małego Trójkąta (wymienione miasta leżą 
na terenie dawnych Górnych Łużyc, wszystkie 
bardzo blisko granic państwowych; mieszkań-
cy miasta określają swoje położenie słowem: 
dreiländereck, co można przetłumaczyć jako 
trójstyk granic) zapragnęło szerzej zaoferować 
swój potencjał turystyczny. Sięgnięto po środki 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go. Program Operacyjny Współpracy Transgra-
nicznej Polska – Saksonia na lata 2007-2013 
posiada również Fundusz Małych Projektów, 
który pozwolił na ponowne1 zaproszenie grupy 
Zielonogórzan, a konkretnie – słuchaczy ZUTW, 
na kilkudniowy plener malarsko-fotografi czny. 

W piątek, 22 czerwca 2012 roku w Sali 
Rajców (ponoć najpiękniejszej w Saksonii) we 
wspaniałym ratuszu projektu Karla Friedricha 
Schinkla (wzniesionym w latach 1840-45 w sty-
lu włoskiego renesansu na podobieństwo Palaz-
zo Grande) przyjął nas burmistrz miasta Zittau, 
pan Hieltscher. Ciepło mówił o swoim mieście, 
jego wspaniałej historii, sięgającej średniowie-
cza, licznych zabytkach, dodając ze smutkiem, 
że nie wszystkie są tak piękne, jak ratusz, 
wiele wymaga renowacji, którą konsekwentnie 
się prowadzi. Wyraził jednak nadzieję, że „oko 
artysty może dostrzec coś, co wprawi w zadu-
mę, a nawet zachwyt”. Jego zdaniem kontakty 
z Zieloną Górą są bardzo dobre i rokujące na 
przyszłość. Pani prezes ZUTW, Zofi a Banaszak,

1 Jadwiga Korcz-Dziadosz – „Rozwój partnerstwa po-
między Miastami Zielona Góra i Zittau”, „Inspira-
cje” nr 39

podziękowała za zaproszenie do realizacji tego 
twórczego projektu, mówiąc – w odpowiedzi 
na wątpliwości burmistrza w sprawie urody 
poszczególnych budynków – że artyści nieprofe-
sjonalni patrzą na zabytki inaczej, bo – sercem. 
Obiecała zorganizowanie we wrześniu w Zielo-
nej Górze poplenerowej wystawy prac malar-
skich i wybranych fotografi i pod nazwą: „Zittau 
i okolice w oczach Zielonogórzan” oraz wyraziła 
nadzieję, że grupie mieszkańców miasta, która 
przyjedzie do nas w okresie Winobrania, spo-
doba się w Zielonej Górze. Miłym akcentem, 
kończącym spotkanie, był występ młodzieżowej 
orkiestry dętej z Hrádka nad Nisou.

Sobotę spędziliśmy w Zittau. Początkowo 
wszyscy, wraz z grupą Niemców z Volkshoch-
schule Dreiländereck, która współorganizowała 
nasz pobyt, zwiedzaliśmy miasto w towarzy-
stwie sympatycznej przewodniczki, której imie-
nia, niestety, nie zapamiętałam. Tłumaczenia 
podjęła się, towarzysząca nam Barbara Krze-
szewska-Zmyślony z Centrum Kultury i Języka 
Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Przewodniczka mówiła o osiemsetletniej trady-
cji kulturalnej miasta, o obiektach zabytkowych 
na jego terenie, których naliczono 1 600, o tym, 
że to miasto fontann, że leżało na szlaku solnym 
(cieszy oko odrestaurowany dawny „Dom Solny” 
z 1511 r.), co dało przywileje i – w konsekwen-
cji – bogactwo. Ziemia Żytawska była częścią 
Królestwa Czeskiego do roku 1635; po wojnie 
trzydziestoletniej została przyznana Saksonii.

Najcenniejszym zabytkiem, którym szczyci 
się Zittau, jest Wielka Żytawska Zasłona Wiel-
kopostna2; pochodzi z roku 1472 roku i ma 
rozmiary 6,80 x 8,20 m.; przedstawiono na niej 
90 scen z Biblii ilustrujących poszczególne jej 

2 Sukna postne – po łacinie vela quadragesima-
lia – okrywały od czasów średniowiecza w ciągu 
40 dni postu chór lub ołtarze kościołów. Od środy 
Popielcowej do Wielkiego Tygodnia odmawiano 
wiernym widoku Najświętszego Sakramentu. Ten 
zwyczaj liturgiczny, przetrwał w niektórych regio-
nach do dziś (Alpy). Z biegiem czasu przykrycia oł-
tarza stały się "Bibliami rysunkowymi". (Wikipedia)

Zielonogórzanie z ZUTW 
na Ziemi Żytawskiej
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wersy. Jest jedynym eksponatem zamienionego 
na muzeum, również zabytkowego, kościoła św. 
Krzyża. Na terenie przykościelnym – dawnym 
cmentarzu – znajduje się wiele barokowych na-
grobków, wśród których współcześni artyści za-
instalowali niezwykle barwne, wąskie deseczki 
z interesującymi sentencjami. Sfotografowałam 
jedną z nich – zawierała myśl Seneki Młod-
szego: „Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, 
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen“ (po 
polsku brzmi ona: „Nie otrzymujemy krótkiego 
życia; lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam 
czasu, lecz trwonimy go”).

Obejrzeliśmy również tzw. dzielnicę arty-
stów, która okazała się projektem rewitalizacji 
osiedla typowych bloków z lat 80. zmieniającym 
ich elewacje poprzez żywe kolory i małe formy 
rzeźbiarskie w stylu pop-artu.

Grupa rozdzieliła się. Malarze rozpoczęli 
plener pod kierunkiem Leopolda Kolbiarza, fo-
tografikami zaopiekował się Paweł Janczaruk. 
W dalszym zwiedzaniu drugiej grupie towa-
rzyszyła Marysia, mieszkająca w Niemczech 
Polka, zawodowo zajmująca się przewodnictwem 
i organizowaniem wycieczek Niemców do Pol-
ski. Wędrowaliśmy „Zielonym Pierścieniem” 
(„Grüner Ring” ) z cennymi botanicznymi 
skarbami, który w XIX w. zastąpił dawne mury 
miasta, podziwiając kamienice z przełomu XIX 
i XX wieku.

Ten dzień zapisał się w naszej pamięci mnó-
stwem obrazów pięknego miasta, którego pa-
noramę od południa zamykają nieodległe Góry 
Żytawskie (Zittauer Gebirge). Również kolejny 
dzień przyniósł wiele wrażeń. Hainewalde, 
gdzie byliśmy zakwaterowani – piękna wieś, 
o rodowodzie sięgającym XIV w., położona w do-
linie rzeki Mandau, chlubi się interesującym 
zamkiem. Zbudowany w połowie XVIII wieku, 
z powodu swych siedmiu tarasów nazywany 
jest także saksońskim Sanssouci. Zwiedzali-
śmy go w towarzystwie przewodnika wręcz 
zakochanego w tym potężnym gmaszysku, 

którego renowacja wymaga tak gigantycznych 
środków finansowych, że trudno sobie nawet 
wyobrazić, kiedy nastąpi. Natomiast entuzjaści 
się nie poddają – zawiązali stowarzyszenie, to 
i owo remontują, w niektórych salach orga-
nizują wystawy, koncerty i patrzą z nadzieją 
w przyszłość. Skoro jestem przy zabytkach Ha-
inewalde, muszę wspomnieć o krypcie grobowej 
rodziny Kanitz-Kyaw, budowniczych zamku, 
znajdującej się na przykościelnym cmentarzu 
we wsi; uchodzi ona za najbardziej znaczące 
dzieło barokowej sztuki nagrobnej w Saksonii. 
Informację o tym zabytku przynieśli Marysia 
Grecka i Ryszard Anacki, którzy już pierwszego 
wieczoru tam dotarli, co wielu z nas skłoniło do 
odwiedzin na cmentarzu.

W drodze do Oybin, kurortu w Górach Ży-
tawskich, zatrzymaliśmy się jeszcze w kilku 
miejscowościach. Tego dnia towarzyszyła nam 
Marysia o „niewyparzonym słowiańskim ję-
zyku”, jak ponoć żartują z niej Niemcy, która 
postanowiła opowiedzieć nam i pokazać jak 
najwięcej. Był więc bajkowy zameczek, zbu-
dowanym w 1654 roku i otoczony prywatnym 
parkiem o powierzchni 30 000 m² w Bertsdorf
-Hörnitz (obecnie hotel) i budownictwo przysłu-
powe w tej wsi. Marysia, która sama mieszka 
w domu przysłupowym w Hörnitz, zajmująco 
opowiadała o złożeniu się na wygląd budynków 
tradycji słowiańskiej i niemieckiej. Dół domu 
(łużycki) podzielony jest na część mieszkalną 
i gospodarczą; mieszkalna posiada zrębowe 
ściany, obciążone stropem belkowym, natomiast 
nie niosą one ciężaru kondygnacji górnych, któ-
re spoczywają na zewnętrznych, drewnianych 
„przysłupach”. Piętro (niemieckie) budowane 
jest w konstrukcji ryglowej (Marysia użyła 
słowa: parawanowej) z wypełnieniem szachul-
cowym z gliny. Odwiedziliśmy też stację kolejki 
wąskotorowej w Bertsdorf, z powodu dzwonu 
na lokomotywie, zapowiadającego zbliżanie się 
pociągu, popularnie zwanej Kolejką Dzwonecz-
kową (Bimmelbahn). Łączy ona miejscowości 

sZKICE ZIttaU  
aUtorstwa UrsZULI KaMIńsKIEJ  

KoLaŻ JaDwIgI sZUBY
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podgórskie z Zittau; dla Niemców to atrakcja 
turystyczna, bo dawno odwykli od parowozów. 

A potem był już Oybin, bez planów „wspi-
naczkowych” – tylko z daleka widzieliśmy 
górujące nad miastem ruiny XIV-wiecznego 
zamku i klasztoru celestynów. Zwiedziliśmy 
natomiast Kościół Górski z 1730 roku. Wej-
ście do kościółka znajduje się w najwyższym 
jego punkcie, a ławki amfiteatralnie opadają 
w dół ku ołtarzowi. Fragment jednej ze ścian 
stanowi skała. Duże wrażenie robi też bogate 
zdobienie wnętrza tej protestanckiej świąty-
ni. Perełka, jak powiedziałam Marysi. Góry 
Żytawskie odznaczają się stromymi ścianami 
i szczelinowatymi skałami piaskowcowymi; 
nam przypominały Góry Stołowe. W drodze 
powrotnej Marysia pokazała jeszcze grupę ska-
łek, którą nazwała tulipanami, zabarwionych 
na czerwono z powodu z silnego przebicia się 
wodorotlenku żelaza. 

Pożegnaliśmy naszą wspaniałą przewodnicz-
kę z nadzieją na spotkanie w Zielonej Górze 
we wrześniu. Obiecaliśmy jej, że przygotujemy 
informacje o atrakcjach turystycznych okolic 
Zielonej Góry, szczególnie o „Lubuskim szlaku 

miodu i winnic”, który może zaciekawić jej po-
tencjalnych klientów – Niemców. 

W sobotę malarzy podczas pleneru odwiedził 
dziennikarz Sächsische Zeitung, Rolf Hill. 
Przyglądał się pracy, rozmawiał z Jadwigą 
Kopij i Barbarą Krzeszewską-Zmyślony. W po-
niedziałek, 25 czerwca rano mogliśmy oglądać 
w gazecie zdjęcia Jadzi Kopij, Ani Blachy (ryso-
wała kościół św. Jana), Andrzeja Kozaka i Eli 
Józefowicz (fotografowali fontanny). Powstał 
duży artykuł, zatytułowany „Z pędzlem w po-
dróż pełną nowych doznań”. Autor skupił 
się na jednej osobie:

„Jadwiga Kopij siedzi na ławce na rynku 
w Zittau, zachwyca się pięknym ratuszem 
i pulsującym wokół gwarem miejskim. Ona 
musi to wszystko uwiecznić. Ale w tym celu 
nie wyjmuje kamery cyfrowej, jak większość 
turystów, lecz szkicownik i ołówek. Nie bez 
powodu, ekonomistka z wykształcenia należy 

do 40-osobowej grupy delegacji 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
z Zielonej Góry (na zachodzie 
Polski), która działa na podob-
nych zasadach jak niemieckie 
Uniwersytety Ludowe (Volks-
universität).

Na trzy dni przyjechali do 
nas zainteresowani seniorzy 
na warsztaty artystyczne. 
Jadwiga K. po raz pierwszy 
jest w Zittau i jest zachwycona 
naszym miastem: Rynek z wą-
skimi uliczkami, z grą świateł 
i cieni, te przepiękne fasady, 
fontanny – wszystko, wszystko 
jest po prostu piękne. (…)

Zittau nie ma umowy part-
nerskiej z Zieloną Góra sensu stricto i nie o to 
tu chodzi, ale kontakty istnieją, aby móc wystę-
pować z obu stron o środki pomocowe do UE na 
realizację wspólnych przedsięwzięć. Dzięki temu 
powstały kontakty między szkołami, związkami 

fot. BogUMIŁa hYLa-DĄBEK
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sportowymi, organizacjami kulturalnymi z Zit-
tau i Zielonej Góry. Mają one służyć polepszaniu 
kontaktów między mieszkańcami obu krajów. 
Powstałe prace zostaną jesienią wystawione 
w Zielonej Górze. Z tej okazji miasto Zittau orga-
nizuje w połowie września darmowy wyjazd au-
tobusowy dla mieszkańców do Zielonej Góry”3.

Bogumiła Hyla-Dąbek po powrocie z Zit-
tau zamieściła na MM-ce bogato ilustrowa-
ny zdjęciami swojego autorstwa artykuł pt. 
„Słuchacze ZUTW umacniają współpracę 
z Zittau, naszym miastem partnerskim”. 
Pozwolę sobie zacytować konkluzję:

To nie był pierwszy wyjazd słuchaczy ZUTW 
do Zittau, chociaż ja byłam tam po raz pierwszy. 
Ogromnie się cieszę, że mogłam zobaczyć tyle 
nowych dla mnie miejsc, pięknych zabytków, 
że mogłam tak fajnie i ciekawie spędzić cztery 
dni z ludźmi, którzy podobnie do mnie mają 
swoje pasje, a takie projekty pozwalają je nam 
realizować. (…)

Co mnie zadziwiło u naszych sąsiadów? Jak 
zawsze czystość, porządek i taka bardzo dokład-
na segregacja śmieci, że aż się początkowo gubi-
łam. Ile tam było koszy w pensjonacie, w którym 
mieszkaliśmy. Każdy kosz opisany, żeby nie po-
mylić, co gdzie wrzucamy. W stołówce to samo. 
Graffiti? Nie widziałam. Walające się butelki 
plastikowe? Też nie. Ale tam są one zwrotne, 
więc nikt ich nie wyrzuca. Za śmiecenie, ma-
zanie po murach, nieprzestrzeganie segregacji 
śmieci kary podobno są wysokie. Wydaje mi się, 
że tam nie tylko się mówi o czystości, ale się prze-
de wszystkim o nią bardzo dba i tak wychowuje 
się kolejne pokolenia. Nic, tylko pozazdrościć, 
a najlepiej brać przykład.

Ja też przeżyłam kilka pięknych dni, spę-
dzając czas wśród bliskich mi koleżanek i kole-
gów – dużo się nauczyłam, zrobiłam mnóstwo 
zdjęć i dzielę się teraz tym, czym wzbogaciłam 
swoją wiedzę o świecie. 

B.K.

3 Tłumaczenie – Barbara Krzeszewska-Zmyślony

ryszard Krassowski

Pogoda i człowiek
Człowiek stanowi cząstkę przyrody, podlega 
rządzącym nią prawom, niemal zawsze, gdy 
samowolnie usiłuje ją zmieniać, doświadcza 
niemiłych dla siebie skutków, które obecnie 
określa się jako choroby cywilizacji.

Środowisko, w którym żyjemy, czyli przyle-
gająca bezpośrednio do ziemi część atmosfery 
ziemskiej zwana troposferą, podlega ciągłym 
zmianom. Zmiany pogody następują z dnia na 
dzień, a nawet z godziny na godzinę. Inaczej się 
ma rzecz, jeśli idzie o zmiany klimatu, o któ-
rych obecnie tak dużo się mówi. Tu wymagane 
są obserwacje trwające setki, a nawet tysiące 
lat, aby autorytatywnie można było mówić 
o takich zmianach. Zjawiskami zachodzącymi 
w atmosferze oraz ich wpływem na człowieka 
zajmuje się część meteorologii zwana biome-
teorologią. W biometeorologii przyjmuje się, 
że żaden pojedynczy czynnik pogodowy, jeśli 
nie przekroczy krańcowych wartości, nie może 
odpowiadać za przyczynę jakiejkolwiek cho-
roby. Przeważa pogląd, że wpływ na zdrowie 
i ewentualne powstanie jakiejś choroby może 
wywierać tylko równoczesne działanie zespołu 
czynników meteorologicznych. Fachowcy twier-
dzą, że to nie pogoda jest przyczyną chorób. 
Ona tylko uaktywnia istniejące już schorzenie. 
I jeszcze jedno – bardzo często ustalaniu praw-
dy naukowej towarzyszy analiza statystyczna; 
trzeba pamiętać, że wnioski dotyczące wpływu 
pogody na stan zdrowia i zachowanie człowieka 
mogą być słuszne w odniesieniu do dużej grupy 
osób, ale jednocześnie mogą zawodzić w odnie-
sieniu do osób pojedynczych.

Osoby, które przy zmianie pogody odczuwają 
pogorszenie nastroju, mają złe samopoczucie, 
ograniczoną sprawność fizyczną i psychicz-
ną oraz odczuwają nasilenie dolegliwości po 



94 INSPIRACJE  /  kwiecień – wrzesień 2012  /  nr 2 (42)

przebytych chorobach, zwłaszcza po zabiegach 
chirurgicznych, nazywamy meteoropatami. 
Z badań prowadzonych w naszym kraju wy-
nika, że aż 70% kobiet i połowa mężczyzn 
w Polsce jest wrażliwa na zmiany pogody i ich 
liczba w ostatnich latach wyraźnie rośnie. 
Dolegliwości wywołane zmianami pogody są 
coraz poważniej traktowane przez lekarzy. 
Przykładem tego może być fakt, że niektórzy 
chirurdzy podczas przemieszczania się frontów 
atmosferycznych ograniczają liczbę zabiegów do 
niezbędnych. Uważają oni bowiem, że skompli-
kowane operacje powinny być wykonywane przy 
stabilnej pogodzie, jest to bowiem korzystne nie 

tylko dla organizmu chorego, lecz także dla le-
karza, który w taki dzień jest bardziej sprawny.

Jakie czynniki meteorologiczne wpływają 
na nasz organizm? Wyróżnia się pięć stanów 
pogody, które meteoropatom szczególnie dają 
się we znaki. Są to:

 ● nagłe ocieplenie lub nagłe ochłodzenie, 
w języku fachowym mówimy, że przechodzi 
ciepły lub chłodny front atmosferyczny, 

 ● zmiany ciśnienia atmosferycznego, zwłasz-
cza nagłe spadki ciśnienia,

 ● burze,
 ● wiatr halny.
Przy przechodzeniu frontów atmosferycz-

nych, które są czołem powietrza zimnego lub 
ciepłego obserwujemy duże zmiany temperatury 
powietrza, ciśnienia, wilgotności, kierunku 
i prędkości wiatru, towarzyszy temu również 
wzrost zachmurzenia i charakterystyczne dla 
danego frontu opady atmosferyczne. 

O przejściu frontu ciepłego (na mapach po-
gody front ten jest narysowany linią czerwoną 
i w kierunku jego przemieszczania dorysowane 
są półkoliste występy) mówimy wówczas, gdy na 
miejsce powietrza chłodnego napływa powietrze 

cieplejsze. Gdy temperatura powietrza szybko 
wzrasta, nasze naczynia krwionośne rozszerza-
ją się, spada więc ciśnienie krwi. Organy we-
wnętrzne (także mózg) otrzymują za mało tlenu. 
Wątroba i nerki wolniej usuwają szkodliwe sub-
stancje. Wydziela się mniej hormonów. Sprawia 
to, że nasz organizm staje się mniej sprawny. 
Ogarnia nas uczucie zmęczenia, dokuczają bóle 
głowy i migrena, do tego dochodzi do zakłóceń 
rytmu serca. Osoby z niskim ciśnieniem czują, 
że mają ciężkie nogi i spuchnięte stopy.
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Przejście frontu chłodnego (na mapach po-
gody rysowany linią niebieską, a w kierunku 
jego przemieszczania są dorysowane trójkątne 
występy) to napływ na miejsce powietrza cie-
płego powietrza chłodnego. Gdy temperatura 
powietrza szybko spada organizm stara się 
zatrzymać jak najwięcej ciepła. Dlatego zwę-
żają się naczynia krwionośne i w związku 
z tym wzrasta ciśnienie krwi. To obciąża serce, 
a także osłabia układ odpornościowy. Podczas 
nagłego ochłodzenia wzrasta ryzyko zawałów 
i wylewów, często nasilają się infekcje górnych 
dróg oddechowych. Cierpimy na zawroty i bóle 
głowy oraz ból w stawach. 

Dla większości z nas oczywisty jest wpływ 
pogody na zdrowie człowieka, nie zawsze jednak 
mamy świadomość, na jakiej zasadzie ten proces 
się odbywa, jaki jest mechanizm wpływu zmian 
ciśnienia atmosferycznego na stan fi zyczny czło-
wieka. Ciśnienie to siła działająca na jednostkę 
powierzchni. W przybliżeniu wynosi ono 1 kg 
na 1 cm2 powierzchni. Jeśli przyjmiemy, że po-
wierzchnia ciała przeciętnego człowieka wynosi 
około 1,8 m2, to całe ciało podlega ciśnieniu 18 
tys. kg. Budowa organizmu ludzkiego sprawia, 

że jesteśmy przystosowani do znoszenia tak ol-
brzymiego ciężaru. Gdy jednak następuje gwał-
towna zmiana ciśnienia atmosferycznego (dla 
przykładu podam, że spadek ciśnienia rzędu 
40 hPa powoduje zmniejszenie siły działającej 
na nasz organizm rzędu 1000 kg), trzeba nieco 
czasu aby nasz organizm się do tych nowych 
warunków przystosował. Z upływem lat ela-
styczność błon komórkowych pogarsza się i dla-
tego ludzie starsi trudniej znoszą takie zmiany 
ciśnienia. Należy o tym również pamiętać gdy 
udajemy się w góry, gdzie ciśnienie atmosferycz-
ne jest znacznie niższe niż na nizinach (ciśnie-
nie średnio maleje o połowę przy wznoszeniu 

się o 5,5 km, przy ciśnieniu na poziomie morza 
1000 hPa ciśnienie maleje o 1 hPa na każde 8 
m wzniesienia). Dlatego po przybyciu na nowe 
miejsce, znacznie wyżej położone, nie należy od 
razu udawać się na wyczerpującą siły wyciecz-
kę, ale trzeba pozwolić naszemu organizmowi 
zaadaptować się do nowych warunków. Zwykle 
u osób młodszych następuje to szybciej, u osób 
starszych wolniej. Warto pamiętać, że spadek 
ciśnienia atmosferycznego znosimy szczególnie 
źle. Wzrost ciśnienia atmosferycznego organizm 
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znosi łatwiej, zwłaszcza że towarzyszy temu 
zwykle poprawa pogody w postaci zmniejszenia 
zachmurzenia, większego usłonecznienia.

Omówmy jeszcze trzeci czynnik, wpływający 
niekorzystnie na organizm ludzki, tj. zbliżanie 
się burzy atmosferycznej. Powietrze jest wów-
czas naładowane elektrycznością, co zakłóca 
wiele procesów biochemicznych w naszym or-
ganizmie. Często następuje zmiana nastrojów 
od euforii do przygnębienia. Towarzyszą temu 
bóle głowy, ataki migreny i kołatanie serca. 
Dużym niebezpieczeństwem jest możliwość 
rażenia piorunem.

Wreszcie ostatnie zjawisko meteorologiczne 
mające duży wpływ na organizm ludzki – wiatr 
halny, lub inaczej – wiatr typu fenowego. Wiatr 
tego typu powstaje przy przemieszczaniu się 
mas powietrza nad łańcuchem górskim po stro-
nie odwietrznej, gdy powietrze opada po prze-
ciwnej stronie łańcucha górskiego. Wiatr typu 
fenowego (u nas nosi nazwę wiatru halnego) jest 
bardzo ciepły i suchy, cechuje go duża prędkość 
i porywistość. Wiatr tego typu ma duży wpływ 
na organizm ludzki, mówi się nawet o chorobie 
halnej. Jest on odczuwany przez ludzi wrażli-
wych, objawia się zmiennością nastrojów, pod-
nieceniem, niepokojem, sensacjami sercowymi. 
Przy wietrze halnym obserwuje się spadek 
ciśnienia atmosferycznego, a także zwiększenie 
liczby przypadków depresji i samobójstw.

Nie każdy reaguje tak samo na zmiany po-
gody. Pierwszą grupę stanowią osoby, których 
organizm potrafi dostosować się do zmian 
pogody. Przy zmianach pogody osoby takie od-
czuwają pewne zakłócenia w funkcjonowaniu 
organizmu, ale szybko to ustępuje i wraca do 
normy. Druga grupa osób odczuwa już wyraź-
nie zakłócenia w pracy organizmu, ale objawy 
te ustępują po zastosowaniu leków ziołowych, 
sauny i ruchu na świeżym powietrzu. Trzecia 
grupa już na 12 godzin, a nawet na dwa dni 
przed zmianą pogody, odczuwa bóle stawów 
i inne charakterystyczne objawy; tu potrzebne 
są już różnego rodzaju maści przeciwbólowe, 
okłady i masaże. Wreszcie czwartą grupę sta-
nowią organizmy silnie uzależnione od pogody – 
odchorowują każdą nagłą zmianę temperatury, 
wilgotności, ciśnienia atmosferycznego czy joni-
zacje powietrza. Ludzie nadwrażliwi wymagają 
pomocy lekarskiej. 

Co powinniśmy robić, aby lepiej przygotować 
nasz organizm na dokuczliwości związane ze 
zmianą pogody? Po pierwsze – ruch na świeżym 
powietrzu. Powinniśmy co najmniej dwa razy 
w tygodniu przez 40-60 minut spacerować, bie-
gać, jeździć na rowerze, nawet podczas słabych 
opadów deszczu i przy dość silnym wietrze. 
Dobrze hartuje nasz organizm 5-minutowa 
kąpiel – rano i wieczorem – pod natryskiem 
o zmiennej temperaturze wody. Najpierw przez 
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około 1 minutę puszcza się ciepłą wodę, potem 
chłodną i tak na zmianę; zawsze kończymy 
zabieg chłodnym natryskiem. Gdy nie ma prze-
ciwwskazań dobrze jest pójść raz w tygodniu 
do sauny.

Rozpatrzmy, jak temperatura powietrza 
wpływa na nasz organizm:
1. Ogrzewanie 

Ogrzewanie ciała ludzkiego przez powietrze 
może mieć miejsce tylko wówczas, gdy tempera-
tura powietrza jest wyższa od powierzchni ciała 
ludzkiego, tj. 360C, co w naszych warunkach 
klimatycznych zdarza się rzadko. Organizm 
ludzki uzyskuje ciepło głównie w wyniku spa-
lania pożywienia, a z zewnątrz ogrzewany jest 
bezpośrednio przez promieniowanie słoneczne, 
lub od różnego rodzaju pieców i grzejników. 
W przekonaniu wielu z nas o dobrym samo-
poczuciu człowieka decyduje dostatecznie wy-
soka temperatura powietrza, tak jednak nie 
zawsze jest. Dla przykładu – w pogodne dni 
w górach, przy temperaturze powietrza około 
00C, w osłoniętych od wiatru dolinach, może 
nam być bardzo gorąco. Na znajdującego się 
w takich warunkach człowieka będzie działać 
bezpośrednie promieniowanie słoneczne i silne 
promieniowanie słoneczne odbite od pokrytych 
śniegiem zboczy górskich. W rezultacie otrzy-
ma on znacznie więcej kalorii niż otrzymałby 
na otwartej przestrzeni. Podobnie ma się rzecz 
w przypadku umiarkowanego zachmurzenia 
przez chmury kłębiaste, kiedy dociera do nas 
promieniowanie słoneczne bezpośrednie i odbite 
od chmur (w takich warunkach promieniowanie 
może być większe niż przy pogodnym niebie).
2. W jaki sposób człowiek traci ciepło.

Człowiek traci ciepło poprzez przewodzenie, 
konwekcję i wiatr, promieniowanie oraz paro-
wanie. Utrata ciepła przez przewodzenie w ze-
tknięciu z powietrzem ma niewielkie znaczenie, 
gdyż powietrze jest złym przewodnikiem. Utra-
ta ciepła przez przewodzenie zachodzi wów-
czas, gdy stykamy się bezpośrednio z ciałem 

chłodniejszym od naszego. Ma to miejsce, gdy 
przebywamy dłużej w chłodnej wodzie, leżymy 
na ziemi, bądź siedzimy na zimnych kamie-
niach. Dlatego tak ważne są przestrogi dawane 
przez starszych ludzi dzieciom (i młodzieży), 
aby zbyt długo nie przebywały w chłodnej wo-
dzie, nie siadały na ziemi i kamieniach. Dlatego 
również w czasie wędrówek letnich i spania pod 
namiotem ważne jest, aby materac, na którym 
się kładziemy, był dobrym izolatorem; niedo-
puszczalne jest kładzenie śpiworu bezpośrednio 
na ziemi.

Drugim czynnikiem, powodującym utratę 
ciepła ciała ludzkiego, jest konwekcja i wiatr. 
Otaczające nas powietrze ogrzewa się przez 
zetknięcie z naszą skórą, rozszerza się i jako 
lżejsze unosi do góry, a na jego miejsce napływa 
powietrze chłodniejsze i tak dalej – ten obieg 
nazywa się konwekcją. Dlatego utrata ciepła 
przez konwekcję jest zawsze większa w pozy-
cji stojącej niż w pozycji siedzącej lub leżącej. 
Utrata ciepła przez konwekcję jest przyspie-
szona, gdy wieje wiatr. Wspomniałem już, że 
powietrze jest złym przewodnikiem, dlatego 
tylko bardzo cienka warstwa powietrza bezpo-
średnio przylegająca do naszego ciała jest przez 
nas ogrzewana. Gdy nie ma wiatru, ta cienka 
warstwa powietrza służy jako warstwa izola-
cyjna. Gdy wieje wiatr, ta warstwa izolacyjna 
jest stale usuwana i na jej miejsce napływa 
powietrze chłodniejsze. Im większa prędkość 
wiatru tym szybsze wychładzanie ciała. Ludzie 
wysocy i chudzi oraz dzieci tracą ciepło szybciej 
gdyż powierzchnia ich ciała jest jakby za duża 
w stosunku do ciężaru ciała. Reguluje ten 
proces prawo które brzmi: „Szybkość wymiany 
ciepła z otoczeniem jest proporcjonalna do po-
wierzchni ciała”.

Przed utratą ciepła przez konwekcję i wsku-
tek wiatru chroni nas głównie odzież. Dlatego 
tak duże znaczenie ma w czasie chłodu nosze-
nie, zwłaszcza przez dzieci, nakryć głowy oraz 
wielowarstwowej odzieży.
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Omówmy kolejny czynnik wpływający na 
utratę ciepła – parowanie. Na wstępie trzeba 
przypomnieć, że woda paruje w każdej tem-
peraturze, nawet gdy jest w postaci stałej 
czyli lodu lub śniegu. Para wodna jest gazem 
niewidocznym – to, co widzimy, gdy wydobywa 
się podczas gotowania się wody, to mikrosko-
pijne kropelki wody, a nie para wodna. W ota-
czającej nas przyrodzie podobny skład mają 
mgła i chmury. Aby jednak parowanie mogło 
się odbywać, konieczne jest zużycie znacznej 
ilości energii cieplnej. W organizmie ludzkim 
woda jest jednym z podstawowych składników. 
U osoby dorosłej stanowi około 70% ciężaru 
ciała, u noworodka 90%. Para wodna paruje ze 
skóry i błon śluzowych narządu oddechowego. 
Im suchsze jest powietrze, w którym przeby-
wamy tym szybciej zachodzi parowanie, a po-
nieważ – jak już wspomniałem – każdy proces 
parowania wymaga zużycia energii cieplnej, to 
im większe parowanie, tym większa utrata cie-
pła. W powietrzu nasyconym wilgocią, inaczej 
mówiąc, gdy jest parno, parowanie z naszego 
ustroju praktycznie ustaje. Gdy w tych warun-
kach panuje jednocześnie wysoka temperatura, 
to nawet ludzie zdrowi odczuwają duszność. 
Powszechnie uważa się, że powietrze wilgotne 
przewodzi ciepło, że szybciej w nim tracimy 
ciepło naszego ciała. Jest to przekonanie błędne. 

W powietrzu wilgotnym nasze ubranie nasiąka 
wilgocią i staje się gorszym izolatorem, gdyż 
woda łatwiej przewodzi ciepło niż powietrze. 
A ponadto ciało nasze musi wówczas zużyć 
dodatkową ilość ciepła na zamienianie w parę 
wody, która przeniknęła do naszej odzieży. 
Szczególnie niekorzystna sytuacja powstaje, 
gdy wykonujemy pracę fizyczną lub inny inten-
sywny wysiłek w wilgotnym powietrzu. Para 
wodna, którą wydziela nasza skóra, kondensuje 
się w ubraniu i dalsze parowanie wody jest 
zahamowane, gdyż odzież w wilgotnym powie-
trzu nie wysycha. Dochodzi wówczas do inten-
sywnego pocenia się. Jeśli w tych warunkach 
przerywamy pracę, zwiększone wytwarzanie 
ciepła przez nasze ciało ustaje, ustaje także 
pocenie się. Nasza odzież zaczyna pozbywać się 
nadmiaru wilgoci, na co zostaje odprowadzona 
znaczna ilość ciepła naszego ciała i następuje 
wychłodzenie organizmu. To dlatego, po dużym 
wysiłku w wysokiej temperaturze i dużej wil-
gotności, aby uniknąć przeziębienia, konieczne 
jest przykrycie się ciepłym kocem lub przebranie 
się w suche ubranie.

Natura wyposażyła człowieka w system re-
gulacji, dzięki któremu nasz organizm potrafi 
dostosować się do każdej pogody. Gdy do warun-
ków zewnętrznych, na które składają się ciśnie-
nie atmosferyczne, temperatura i wilgotność 

powietrza, opady i wiatr, dostosowuje się 
ciśnienie krwi, jej krzepliwość, wydzie-
lanie hormonów i układ odpornościowy, 
wówczas zmian aury prawie nie odczu-
wamy. Jednak, jak wykazują badania, 
większość polskiego społeczeństwa nie 
jest w najlepszej kondycji fizycznej. To 
rozregulowanie naszego organizmu może 
powstawać w wyniku przebytych chorób, 
ale również wskutek „niehigienicznego 
trybu życia”, wiążącego się z niewłaści-
wą dietą , stresami, ze zbyt małym kon-
taktem z przyrodą, przepracowaniem, 
niedospaniem i niedostatkiem ruchu.

fot. stEfan sZCZĘsnY
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Krystyna Bałunda

Dlaczego?

Smutno, ciężko i źle –
sen ucieka,
łzy spływają same.
Dlaczego?
Jaki powód, co się stało?
Nie będzie odpowiedzi.
Trzeba cierpieć, jest przykro,
pozostaje żal i pytanie
dlaczego?
Ta przykrość zburzyła spokój, 
zabrakło słowa
przepraszam…

Brzegi

Nad zakolem 
Srebrnej rzeki 
Zanurzyłam dłonie... 
Krople na piasku
Zapisały słowa
Wielkiej miłości
Fala przyniosła 
– Nie przejdziesz
– Nie przepłyniesz
Jak różne są dwa brzegi 
Tej samej wody…

Anna Blacha

Do dnia…

W kielichu pozostała kropla
Jednak piję ją do dna… do dnia…
Nie wiem czy to duch radości
Może goryczy ostatni znak.
Ech! moja ty kropelko mała,
Wypiję ciebie czy chcesz czy nie
Jesteś moim życiem, radością
Piołunem, różą czy maliną …
Pijąc kroplę po kropelce
Gdy żar życia pali serce… ach…
Do dna, do dna – jeszcze wiele lat
W pucharze kuszą różne wina,
Które poznać trzeba w czas,
By nie żałować, że kropelki
Umknęły nam, a powtórki
Rozpłyną się w marzeniach –
Nie wypiłeś kielicha do dna…

fot. DanUta fILIPowsKa

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ
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romualda Dobrzyńska

Chwila rozpaczy

Nikt mnie nie rozpieszcza,
w biedzie nie pociesza,
nikt mnie z moich błędów
nigdy nie rozgrzesza,
nikt mnie nie przytula
do siebie serdecznie,
nikt mi ochrony
nie daje bezpiecznej.

W samotności każdy
dzień swój przeżywałam,
zanim w twardy kamień
cała skamieniałam.
I tylko czasami
gdy wiatr chłodem wieje,
łzy – jak rosę – strugami
po kamieniu leję.

Umiem pięścią walić
samotnie w zgryzoty,
umiem zwalczać niemoc
i zadrwić z kłopotów.
Umiem zapominać, 
jak jest, gdy coś boli – 
zapomniałam różnicę
doli i niedoli.

I tylko czasami,
jak słońca promieniem
rozbłyskam na chwilę,
potem znów kamieniem
zastygam, drętwieję,
od nowa zamieram,
myśli jak robak toczę,
i sama je zżeram.

Czasem tylko, jak kamień
leżący na drodze,
bywam oparciem
przechodzącej nodze.
A ona pogrążona
we własnych spraw rozterce
nawet nie wie, że mija
SKAMIENIAŁE SERCE!!

2001

fot. DanUta fILIPowsKa

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ
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Lidka Jadwiga Engel

Kategorie

Ludzie poczęci i zrodzeni z miłości
Są szczęśliwi radośni
Kochają
Ludzie zrodzeni z gwałtu przemocy
Noszą w sercu
Pretensje złość nienawiść
Ludzie poczęci w chwili zapomnienia
Zrodzeni z przypadku
Idą przez życie lekko
Nie zważając na czynione krzywdy
Najliczniejsi są przecież ci pierwsi
Więc dlaczego na świecie
Tyle zła pogardy nienawiści?

Bogusia

Obwieszona aparatami kamerami obiektywami
Podąża za ulotnością
W kadrze zatrzymuje piękno świata
Cudowność kwiatów zanim zwiędną
Uśmiechy na twarzach zanim zmyje je ból
Aksamit młodości zanim zetrze ją starość
Chwyta ptaka w locie i nie czyniąc mu krzywdy
Więzi na kartach pamięci
Z jednakową pasją utrwala cuda natury
Jak i wytwory ludzkiej wyobraźni
Od egipskich piramid po wzburzone fale Bałtyku
Od wyniosłości świątyń po zieloność traw na połoninach
Od dziecięcej beztroski po przeorane zmarszczkami
Twarze staruszków
Niezmordowana fotografka
Zatrzymuje czas – dla potomnych

fot. DanUta fILIPowsKa
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Katarzyna Jarosz-Rabiej

Od zawsze

Jak każdy
Mam  
Swojego anioła
Anioła od nieszczęśliwych wypadków
Od codziennych poczynań
Anioła od miłości, złości, cierpliwości
Anioła od piękności
Dyscyplinuje mnie, pilnuje mnie i ostrzega
Namawia, buntuje, strofuje
Odwodzi od złego
Ma dla mnie dużo
Anielskiej cierpliwości
Pamiętam go z dzieciństwa
Nad łóżeczkiem 
Z anielskimi włosami na choince
Aniele Boży Stróżu mój...
Powtarzam wieczorami przed snem

Do bólu

                       Gienkowi Kurzawie

Codzienna dawka insuliny
Rano i wieczorem
Jak pacierz odmierzana
Przebija okolice brzucha
Cienką nitką igły dobieram się do skóry
Brutalnie ucząc się wbijania żądła
Ocalić jeszcze trochę letnich promieni
Zobaczyć babie lato
Zasuszyć liść złoto-czerwony
W kartkach dietetycznej książki
Moja żona wypatruje na targu
Świeżych kalafiorów
Odmierza kalorie witaminy
Plasterki gotowanych kurczaków 
Do bólu chudego portfela
Buntuję się
Myślę głośno – usmażę jajecznicę na boczku
Połknę golonkę drżącą od apetycznej tłustości
Z chrzanem musztardą
Byleby nikt nie nakazywał
Nie mówił
Nie można zatracić się do niepamięci
Kostki cukru uwierają w kieszonce
Świeżo wyprasowanej koszulki w kratkę
Widzę coraz to gorzej
Z dnia na dzień ta sama cienka kanapka z serem
Pachną brokuły
Bieleje na tacce kalafior
Dzwoni w filiżance herbatka ze słodzikiem
Rozpoczynam ukłuciem dzień
Kropla krwi jak wyrocznia tkwi na pasku glukometru

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ



103Nasza twórczośćInsPIraCJE  /

Barbara Konarska

anioł stróż z pokoju dziecięcego 

nie słyszysz szumu skrzydeł
nie czujesz bezgłośnej obecności 
za plecami
boisz się burzy i przepaści
kłódka racjonalności
zamknęła niecodzienność
anioł stróż nie mieszka na twojej ulicy

a przecież śnisz
że ktoś o czystej twarzy
mozolnie tworzy wielki collage
tasuje fragmenty 
jego palce niezmordowanie
wklejają domalowują 
to marszczy brwi
to się uśmiecha
ze smutkiem zwiesza głowę
by nagle gwizdnąć z uciechy
collage nabiera wyrazu
będzie co pokazać
na wernisażu jednego dzieła

Myśli złowróżbne

Sierpniowe popołudnie, ciepły nieba błękit,
słońce dotyka lekko nagiego ramienia.
Mała wysepka kaczek zbliża się do cienia,
który kładzie na wodzie kontur lasu miękki.

Zalew kusi dzieciarnię; chłopcy i panienki
zdają się nie dostrzegać – choć woła 
czerwienią – 
zakazu. Myślą chyba – umknąć 
przeznaczeniu
to wyczyn, co pomoże przezwyciężyć lęki.

– Mało ciepła przyniosło tegoroczne lato – 
mówią matki, choć wiedzą, że brawura 
sprzyja 
nieszczęściu. Drżenie serca niech będzie 
zapłatą.

Nie chcą zła wywoływać, więc ich myśl omija
konsekwencje milczenia. Magia? Zgoda na to,
lecz jeżeli zło przyjdzie, wina będzie. Czyja?

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ

fot. DanUta fILIPowsKa
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Maria Kuleszyńska-Kozak

Ławeczka

Szłam do niego
przez labirynt niepewności
niosłam bukiet fi ołków
zerwanych na skraju lasu
Słońce zerkało zza chmur
zbierało się na deszcz
wiatr rozwiewał moje włosy
Owinięta szalem wspomnień
zatrzymałam się u stóp
zielonego wzgórza
szukałam znajomej ławeczki

Usłyszałam szept jabłonki
wyrosłej w miejscu zakochania
Za  późno

Rosa

Gdy świat wychodzi
z cienia 
kropelki porannej rosy
przytulone do łodyg  kwiatów
mienią się kolorami

Gdy słońce zapala południe
umierają bezpowrotnie

Haiku

*
poranna rosa
rozwija się liść dębu
pająk umyka

*
jesienne liście
rudopłowa wiewiórka
las się czerwieni

*
czerwone liście
latawce nad łąkami
zachwyt jesienią

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ
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Ewa Kwaśniewicz

Miasto

W tym kiedyś obcym 
Mieście oswajałam ulice
Poznawałam domy
Szukałam sklepów
Ludzi przyjaznych
Snułam marzenia
Zmieniałam plany
I suknie
Na spacerach kłaniałam
Się znajomym
Miastu i mnie przybywało 
Lat ono wypiękniało
Przygarnęło mnie do siebie
Już nie jestem obca
Starzejemy się razem

Dym

W czerwcową noc snuje się
Dym z ogniska
Widzę w nim
Obrazy z przeszłości
Twarze niegdyś kochane
Pomost w jezioro
Tupot dziecięcych stóp
Psi ogon kocie oczy
Wieże pałaców
Górskie szczyty
Rozległe plaże
Obrazy napływają i rozpływają się
Z dymem
Przeszłość tańczy nad ogniem

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ
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Jednak nadal proszę

marzenie szukało swojego miejsca
przez co ciężko mu było zakotwiczyć się
w pesymistce
czasami nadzieje zdawały się
nad wymiar żywe
lecz po kilku chwilach
sceneria się zmieniała
wśród rzędu myśli
przejeżdżała niepewność
hamulec błyskawica strzał
marzenie szybko ginęło
myśl uciekała z notesem

Krystyna Nawrocka

Jesień

nadeszłaś cicho w kolorach złota
czerwieni brązów i szarości
stąpałaś miękkim krokiem kota
kiedy poluje w samotności
nim lato zdało sobie sprawę
już je dopadły twoje pazury
i rozpoczęłaś tę zabawę
dni kilka słońcem omamiałaś
na przemian z słotą wymieszanym
puszczałaś po czym znów goniłaś
jak gdyby fi nał nie był ci znanym
barwy w gonitwie tej traciłaś
nie wiedząc o tym wcale
że bawiąc się też łupem byłaś
tej co spowije w bieli szale
zakryje wszystkie twoje ślady
w szok tryumfem swoim upojona
aż ją przebiją zieleni szpady
czym nader będzie zaskoczona
zieleń zgnuśnieje zbyt bogata
w dóbr swoich skarbiec niezmierzony
by w odpowiednim rytmie świata
w końcu w podstępne wpaść twoje szpony

pustych kartek 
bo publiczność nie wpisała życzeń
pesymistkę marzenia nie znudziły
potrafi ła dostrzec kilka faktów
skrytych pod rysami starszawej twarzy
ale nadal rozmarzonej
nadal prosi o depeszę
zza chmur
o gwiazdę spadającą
o serce
kiedy patrzy w oczy Błękitnemu Starcowi

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ
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Maria Orlicka

O narodzinach wierszy

I
Czy to moja myśl snuje się pod czaszką?
Czy ktoś już ją powiedział, zagrał, 
Wmyślił we mnie?
Była w książce, 
W rozmowie dziecka z parasolem?
W psich oczach?
– Wszystko już było, choć nie przywdziało słów.
Kiedy ułożę wiersz, zawołają: autor! autor!
I zgłosi się cały świat przeszły i przyszły.
I ty, mój przyjacielu,
I neandertalczyk z cofniętym czołem.
Więc napiszę wiersz,
„Aby się kształtem stała chwila”.

II
Wiersz się rodzi powoli, boleśnie,
Słowo obrasta myślą, innymi słowami,
Szuka rymu, wystukuje rytm, błądzi w pokrewieństwie.
Wiersz przychodzi wykąpany w słońcu,
Czasami przebija ciemność nocy i twardość kamienia,
Wyłuskuje się z cudzych myśli.
Nie wie, czy zaakceptować, czy szydzić gorzko.
Czy stanowić o sobie, czy poddać się obcej woli.
Gdy wreszcie dojrzewa i spada jak owoc,
Nie jest tym, czym widzieć go chciałam,
Bo zyskał byt niezależny.

Kryzys

Na krańcach dwudziestego wieku
Stoję i patrzę.
W odmęcie nowych pojęć
Gubię się.
Nowych przedmiotów, urządzeń i spraw
Nie pojmuję. 
Jak odnaleźć siebie w niepojętym świecie
I umieścić w nim swoją cegiełkę?
Reklama krzyczy: kup!
Polityk woła: zrób!
Ktoś potępia, namawia, komuś nie po drodze.
„Niech prawo zawsze prawo znaczy
A sprawiedliwość – sprawiedliwość” – to Tuwim
A ja??

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ
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Barbara Pietraszkiewicz

Z wiosną

Ubiorę sukienkę w kwiaty
(jak przed laty)
rozpuszczę włosy.
 
Poczuję
ciepło słońca
wiatr we włosach
lekkość ciała
beztroską radość
bez przerwy będę się śmiała.
 
Zanurzę się w zieloność.
Otulę wonią kwiatów.
Pozwolę zmysłom szaleć.
Wstydu nie czując Wiosno wcale. 

A gdyby

A gdyby jeszcze udało się
wyrwać jaskrawy skrawek życia
i poczuć mocne serca bicia.
W blasku słońca kosztować różne smaki
i w takt muzyki
w parze z beztroską balansować jak ptaki.

fot. DanUta fILIPowsKa
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Zbigniew Rajche

Zimne miasto

Pisałem kiedyś:
„miasto nierodzinne,
a swojskie jak rodzinne”.
Czy wciąż nim jest?
Moja „Starówka” to:
„Ratuszowa” ze stolikiem Andabaty,
poczciwy „grzybek” i „Paloma”,
ostoja  aktorów pobliskiego teatru,
To „Staromiejska”
z odwiecznymi łukami sklepień,
i wesołe Delikatesy”,
pachnące świeżo mieloną kawą,
to gazony pełne kolorowych kwiatów
i dwubarwna szachownica deptaka.

Czy obcojęzyczne banki przetykane
„Biurami rachunkowymi”, opasujące
jak uściski boa Stary Rynek 
I średniowieczne uliczki
to wciąż jeszcze ta sama Zielona Góra,
którą przed laty pokochałem
i zaszczyciłem mianem: rodzinnej?!

Wieczorny spacer po szarych, zimnych kostkach
Starego Rynku to jak taniec
nagiego yeti na szczycie lodowca…

Samotna ławeczka

W długiej wędrówce przez życie
Moje obiektywy utrwaliły
Przeróżne ludzkie siedziska.
Trony wygładzone przez wiele dynastii
Stalle kanonickie w gotyckich katedrach
Ławy oskarżonych z których wędrowali
Wprost pod katowski topór
I zakochanych ławeczki parkowe

Utrwalone przed laty dawno już wyblakły
Tylko jedna została w mej pamięci
Choć zapisana przed lat dziesiątkami.
Prosta, zwyczajna, przysypana śniegiem
Nazwana: „Samotna ławeczka”
I obdarzona nagrodą
Na mym pierwszym fotografi cznym konkursie

fot. ZBIgnIEw raJChE

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ
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Bronisława Raszkiewicz

Sen

We śnie
zobaczyłam anioła
miał jasne włosy
a oczy koloru bursztynu

chodź ze mną
rzekł cicho
pójdziemy szukać szczęścia

nie zauważyłam
kiedy wyrosły mi skrzydła
poczułam wielką radość
pokochałam życie

Ostatnie liście

Zawieszam poranną modlitwę 
na zamglonej szybie
czuję ból w sercu
i nową radość
do mojego języka
lgną dziwne słowa
patrzę w zaświaty
widzę jak wiatr rozrzuca 
ostatnie liście lata

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ
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halina Sawa 

rysa

przestrzeń  obraz  czas
i twarz
to śmieje się to płacze 
w jaskini zmroku
oczy patrzą…

w odbiciu przyzwoitości
wpatrzone w dwie nieskończoności
zwycięstwa jednak nie ma
westchnienie łza...

między chmurami ptaki
nad niedolą ludzką anioły
w otulinie rysy zniszczenie
wije się pręży
trudne wspomnienie

Kwiecień w Świeradowie Zdroju

Kwiecień przybiera z dnia na dzień
zmieniają się kolejno dni
opryskane deszczem i zielenią
pełne zimowej szarugi
niby zapożyczone z grudnia

Wstałam wcześniej zbudzona słońcem
które przez zamknięte powieki
zabarwiało mój sen mroczną purpurą
za oknem roztacza się widok jakby
wielki malarz kreślił szerokim pędzlem
szkice  i wzbogacał je nową farbą

W długie kotliny miedzy górami
spokojne  jak grzbiety śpiących zwierząt
wpływa wełnista mgła tak
jakby pędzel potknął się w ruchu
ciemnieją za mgłą nieregularne plamy

Nagle  przesącza się z gór trochę złota
jest mały niepokój
tuman rozciągnął się pod horyzont
wysmuklał opadł a z pękających chmur
błysnął dzień lśniący
jak nagi owoc kasztanu
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Elżbieta Stalec

Ból

Czy może coś boleć tak, że nie umiesz wyrazić słowem?
Tak, tak boli bardzo cierpienie dziecka – twego dziecka. 
Boli, chcesz pomóc i jesteś bezsilna…
Tak boli, że dochodzi do marazmu,
Deptania w miejscu, trwania w bezruchu,
Co przyjmujesz nie od razu.
Kiedy brak polepszenia, a nadzieja znika –
Trwać i mieć w sercu miłość, dobre słowo
Bogactwo, które doceniłaś w niemocy.

Słowo

Słowo ma swoją moc i siłę.
Najpierw było słowo…
Wszelkie wartości poznawcze wyraża się słowem.
Często wyrzucamy z siebie słowa, jakby były bez wartości.
Słowom należy się szacunek, rozwaga.
Kiedy mówi jeden, wszyscy go słyszą,
Kiedy mówią wszyscy, powstaje gadulstwo.

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ
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Zofi a Tumielewicz

Nagi taniec na lodowcu

Tańczę nad uskokiem lodowca
Który iskrząc się w słońcu
Wabi mnie i przyzywa.
Niewidzialna linia świadomości
Oddziela od skoku.
Obnażona i naga w prawdzie
Zatrzymuje się przed Boskim wyrokiem.

Szklana pułapka

Szukałam drogi prawdziwej
Prowadzącej do celu
Spotykałam tylko kręte ścieżki,
Drogowskazy wspak ustawione
Szklane pułapki, w które 
Mimochodem wpadałam.
Twarz w krzywym zwierciadle
Wołała o pomoc losu.
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Danuta Wesołowska

Kwiat paproci

Do ogrodu idzie, gdy sen nie przychodzi.
Jaśminu zapach chłonie ostatni…
I z jaśminem walkę wygrywa.

Czy gwiazda spadła na sczerniałą zieleń?
Iskra jakaś krąży zabłąkana?
Nie! To świętojański robaczek 
przypomniał jej noc świętego Jana.

Tak… zapomniała! Wygrała Halloween.
Wygrał Walenty i święty Patryk z Zielonej Wyspy.
Matko – Polko! Ech, ty!
Jak zapomnieć mogłaś? – Ty?

Jaśminy i róże hodujesz.
Hodujesz marzenia, a jakże!
Tkwisz jednak w bezczynności!
Nie spełniasz swych marzeń… Dlaczego?

Z cienia własnego wyjdź!
Od nowa zacznij żyć!
Po kwiat paproci idź!

fot. ZofIa BanasZaK
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agata halina Więcek

***

Słowa wiszą przede mną
spowite w pajęczą sieć,
niczym przynęta na ryby.
Dźwigi wznoszą pordzewiałe ramiona
niczym prorocy, którzy przeżyli swój czas.
Minuty przepływają obok –
wskazówki,
których nie udało się zrozumieć.

***

Lubię starszych ludzi, 
ich zmarszczki,
drżące dłonie,
pogmatwane wspomnienia.
Często zabieram rozmowy z Nimi 
do swojego domu
łącząc je, jak układankę.

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ
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Adriana Witkowska

Nieszczęście

Krajobraz mych myśli
to ludzie
i ścieżki,
po których kroczą.
Twarz matki pchającej
wózek nieszczęścia
jej łzy 
wylane nad dziecka losem.
Łzy moje, 
gdy na to patrzę
i wspólne cierpienie

***

Piszę wiersz
Słowa spadają
Na tafl ę papieru
Znienacka..
Przylgnąwszy doń
Nie dają się już
Zlekceważyć
Wirują w piruetach 
Tańczących myśli
Czekają na moment
Bym wygładziła je
Pociągnięciem dłoni
Karmione namysłem
Niczym salamandry
Zmieniają swą powłokę
Jeszcze nie czas
Mówię uspokajająco
Zasłuchana w swoje myśli
Wędruję wierszem
Aż po krańce nieba i ziemi.

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ
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Od Redakcji: Wanda Pietrzak jest członkinią Nowosolskiego UTW, który świętował 5-lecie 21 lutego 
2012 r. Wiersz ten czytała podczas uroczystości, a metafora seniorów jako bukietu kwiatów podbiła 
serca jej koleżanek i kolegów. Z ZUTW w jubileuszowym spotkaniu uczestniczyła delegacja z panią 
prezes Zofi ą Banaszak oraz Zespół „Monte Verde”, który zaprezentował program „Co w bloku to 
na oku”.  

Z Nowosolskim UTW kontakty mamy licz-
ne i dobre. Już wkrótce po rozpoczęciu dzia-
łalności, od wiosny 2008 roku, zapraszano 
nas do wspólnego zwiedzania czy pływania 
statkiem. W tym roku, poza uroczystości 
jubileuszową, 26 maja wzięliśmy udział w 
integracyjnym spotkaniu UTW z Lubuskiego 
Trójmiasta. W imprezie, która rozpoczęła się 
w Porcie Nowa Sól, a zakończyła w Parku 
Krasnala oprócz gospodarzy, czyli NUTW, 
wzięli udział słuchacze Sulechowskiego 
UTW oraz ZUTW. Dodatkową atrakcją były 
wycieczki galarami po Odrze.

wanda Pietrzak

Bukiet kwiatów 

Śniegiem srebrnym ziemię przysypało, 
Mroźno chłodno i kłopotów też niemało, 
Tylko kwiaty pachnące w kryształowym wazonie 
Inspirują do zadumy w szkolnym salonie. 
W barwnym nieładzie w jednym bukiecie 
Niezliczone rodzaje formy i kształty znajdziecie. 
Są róże – niewinny pocałunek z kolcami, 
Jaśminy wspierające swoimi ramionami, 
Cesarskie korony purpurą ponad się wznoszą,
Stokrotki skromne o promyk słońca się proszą. 
A kto by się nie tulił do tulipanka? 
Chętnie go otuli nasturcja i macierzanka. 
Zacne goździki na mieczyku się podpierają, 
Narcyzy i orliki nawzajem też się wspierają. 
Astry złocienie połyskują niczym brokaty, 
A marcinki rozpierzchły się jak tęczowe szaty. 
Kadzidełko słodkie użyły fi ołek i piwonia, 
A mgiełkę czarującej woni dodała lewkonia. 
Lilie i wrzosy dzwonkami się potrącają 
l cały salon dźwięczną muzyką napełniają. 

Same w sobie tworzą bukiet uroczy, 
Cieszą i urzekają zmęczone oczy. 
l w tej zadumie rodzi się pytanie? 
Kto tu jest różą, bratkiem, makiem, tulipanem? 
To my – SENIORZY – zerwane kwiatki .
Zdobiliśmy niegdyś klomby, ogrody, rabatki. 
Nie wymagamy wiele – symbolicznej kropli wody, 
By zachować wdzięk i piękno przemijającej urody. 
Dzisiaj razem w jednym bukiecie.

fot. BarBara KonarsKa

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ



118 INSPIRACJE  /  kwiecień – wrzesień 2012  /  nr 2 (42)

„Podwieczorek wspomnień”

Tak nazwał nasz niezwykły kolega – Marian 
Wawrzyn – spotkanie klubu „Wierni kwia-
tom” w poniedziałek 18 czerwca 2012r. Słowo 
WSPOMNIENIE ma w sobie krańcowo rozległy 
wachlarz znaczeń. Na jego dźwięk w każdym 
z nas odżywają jakieś wydarzenia o różnym 
zabarwieniu emocjonalnym, a wyobraźnia 
przywołuje koloryt okoliczności. 

 Nie jestem członkiem tego klubu, ale jestem 
sympatykiem tej społeczności, zatopionej w 
kolorach, zapachach i wiedzy z tym związanej. 
Pracowitość miesza się tu z potrzebą radości, 
wspólnotowości i dla „spojrzeń ludzkich oczu”. 
Kazimierz Przerwa Tetmajer napisał: Wierzę, 
że są kwiaty, które się rodzą ze spojrzeń ludzkich 
oczu. Tymi kwiatami nazwać można rozkwitłe 
klubowe przyjaźnie.

Zwabiona tytułem wybrałam się na to spot-
kanie. W upalne popołudnie Sala Klubowa 
wypełniona opalonym twarzami. Zastałam 
radosny gwar przygotowań. Sałatki, ciastka, 
czekoladki, owoce, kawa, herbata. Szef Klubu 
Marian Wawrzyn nieoczekiwanie nie mógł 
dotrzeć, co oczywiście przyćmiło naszą radość. 
Spotkanie prowadziła Danusia Miłosz. Naj-
pierw – powoli – jak żółw – ociężale… ale coraz 
cieplej pojawiały się głosy opowiadające.

Natalia, będąca w Klubie prawie od począt-
ku, pamięta, jak kiedyś nieśmiało zaproponowa-
ła spotkanie na swojej działce na Gliniankach. 
Był tam basen… bez wody, szklarnia… bez 
dachu i skalniaki… Działka już nie istnieje, ale 
tamtą zabawę pamięta do dziś nie tylko ona, 
lecz pewnie i inni jej uczestnicy. Na innej już 

Kącik wspomnień 
z dziejów ZUTW

działce wyhodowała dynię 70-kilową, więc na 
wykład o dyni przygotowała dla uczestników 
Klubu naleśniczki z dżemem z dyni… palce 
lizać. Natalia pamięta też jedno ze spotkań 
sylwestrowych (chyba w 1996 roku) na działce 
u Mariana. Około szesnastu osób zebrało się 
w płaszczach wokół kominka… 

Marianna, mieszkanka Wilkanowa, pamię-
ta, że kiedy przyszła kilka lat temu do ZUTW, 
w programie zainteresował ją wykład historycz-
ny; coś się zmieniło, więc postanowiła iść do 
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domu, ale taką „zawahaną” zagadnął siedzący 
w holu Marian Wawrzyn i zaprosił do swojego 
Klubu. I tak się zaczęło. Marian często robił 
ciekawe spotkania na swojej działce w Wilkano-
wie. Ognisko, różne smakołyki doniesione przez 
uczestników, wino wypracowane przez Mariana 
no i zawsze ciekawe okazy roślin, kwiatów, 
wymiana myśli, doświadczeń, sadzonek… 
Wspomina także wycieczki, na których bywała, 
m. innymi: Bieszczady, Zakopane, Kalwaria 
Zebrzydowska, Park Mużakowski, Ośrodek 
Edukacji Leśnej w Jeziorach Wysokich… Nie 
sposób wymienić wycieczek krajowych i za-
granicznych zorganizowanych przez Mariana. 
Wszyscy wspominają niezwykle precyzyjną or-
ganizację. Wszystko też zapisane jest w kronice 
prowadzonej przez Mariana.

Marta przypomniała epizod z wycieczki do 
Szklarskiej Poręby – bawili się przy świecach 
umieszczonych w plastikowych kubeczkach. 
Rozbawione towarzystwo w ostatniej chwili 
spostrzegło, że pali się jeden z kubeczków… Nie 
było im do śmiechu, ale nic się nie stało.

Sabina przypomniała, że chcąc zobaczyć 
z bliska zamek Hohnstein, położony wysoko 
na skalnym wzgórzu, w sercu Szwajcarskiej 
Saksonii, zdecydowała się wejść na szczyt. To 
serdeczność grupy daje taką siłę. Niemożliwe 
staje się możliwe.

Od Redakcji: Spotkanie się odbyło. „Wierni 
kwiatom” pięknie zakończyli swój 18. Rok dzia-
łalności. Marian Wawrzyn z tej okazji przygo-
tował, jak zwykle, garść informacji o kwiatach. 
Tym razem były to przysłowia i powiedzonka 
takie, jak: Tam gdzie rosną kwiaty, tam na 
pewno mieszkają dobrzy ludzie, Psa, kwiatek 
i książkę nie grzech ukraść, czy inne: Kwiat bez 
zapachu, jak człowiek bez duszy, Kobiety nie bij 
nawet kwiatem. Przypomniał, że niedobranie 
elementów stroju określa się mianem: kwiatek 
do kożucha, a panieński kwiatek oznaczał kie-
dyś dziewictwo. Przytoczył zdanie Honoriusza 

Balzaka, że człowiek potrzebuje tak samo ksią-
żek i kwiatów, jak chleba. 

Podsumowując osiemnaście lat działalności 
naliczył 450 przedsięwzięć, w czym mieszczą 
się prelekcje o kwiatach, wycieczki, spotkania 
integracyjne na łonie przyrody i „na salonach”, 
sylwestry do białego rana w Brzeźnicy u pań-
stwa Wiktorskich… 

Atrakcją tegorocznej imprezy był pieczony 
prosiak w całości zamówiony przez koleżankę 
p. Danutę Miłosz – solenizantkę dnia. Przy wspa-
niałej pogodzie, też zamówionej przez kierow-
nika Klubu, biesiadnicy bawili się na wolnym 
powietrzu do późnych godzin wieczornych.

Tradycją w Klubie była Noc Świętojańska. Za- 
wsze 24 czerwca jechali do Młyna w Brzeźnicy, 
do niezapomnianego Juliana Wiktorskiego. 
Puszczali wianki i bawili się do nocy, chociaż 
do Brzeźnicy trzeba było dojść około 3 km, ale 
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku dotrą 
wszędzie – taką siłę daje wspólna radość. 

W Klubie jest duża grupa mężczyzn. Tade-
usz zapamiętał wycieczkę do Holandii – tak, 
jak u nas są łany zbóż, tam są łany kwiatów – 
mówił. Józek jest pełen uznania dla spotkań 
organizowanych w Klubie, bo otrzymuje wiedzę 
o uprawach kwiatów działkowych, balkono-
wych. Jan zwraca uwagę na klimat, serdecz-
ność atmosfery w Klubie, podkreślając zasługi 
Mariana. Ryszard z przyjemnością wspomina 
także „Andrzejki”, zabawy karnawałowe, np. 
w restauracji Wrzos, spotkania z okazji Dnia 
Kobiet itp. Mężczyźni są kwiatom wierni, 
bo – jak żartują – kwiaty wiedzą, że po to, by 
zachwycić świat swoim pięknem muszą mieć… 
kielich. 

W tym klubie pięknie więc łączy się pracę, 
naukę i rozumienie piękna kielicha. W niedzie-
lę, 24 czerwca, ostatni akcent tego roku akade-
mickiego – na działkach w Jędrzychowie będzie 
spotkanie z prosięciem… pieczonym na rożnie. 

Spisała:
Halina Maszner 
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Od Redakcji: Teresa Wielińska opisała – w wierszowanej formie – emocje, jakie dwa lata temu 
towarzyszyły jej, zanim została słuchaczką ZUTW. Co roku do naszego stowarzyszenia przyjmu-
jemy ok. stu nowych słuchaczy… 

Jak widziano Zielonogórski UTW przed kilkunastu laty? W roku jubileuszu pięciolecia UTW – 
1997 – powstał piękny, skłaniający do refl eksji wiersz Romualdy Dobrzyńskiej:

*** 

pięć lat w skali wieków –
to chwila,
pięć lat w samotności –
to wieczność,
pięć lat smutku 
nigdy nie przemija
w czarnej jak noc
przeszłości.
pięć lat radości
w gronie przyjaciół – 
to nowe życie.

W tym samym czasie Włodzimierz Ba-
nach pisał:

Zleciały latka i dorosły wnuki,
A oni wzięli się do nauki!
Wszak na naukę nigdy nie za późno, 
Zwłaszcza, że w głowie po studiach dość luźno.

Jak przeżyć drugą młodość radzi seksuolog,
Przeżyć szczęśliwie starość – tłumaczy psycholog,
Być prorokiem własnego losu – radzi trochę Trocha,
A Izdebski – jak się dziś nowocześnie kocha.

nigdy nie przemija
w czarnej jak noc

Od Redakcji: Teresa Wielińska opisała – w wierszowanej formie – emocje, jakie dwa lata temu 
towarzyszyły jej, zanim została słuchaczką ZUTW. Co roku do naszego stowarzyszenia przyjmu-

Jak widziano Zielonogórski UTW przed kilkunastu laty? W roku jubileuszu pięciolecia UTW
Romualdy Dobrzyńskiej

przeszłości.

W tym samym czasie Włodzimierz Ba-

Zleciały latka i dorosły wnuki,
A oni wzięli się do nauki!
Wszak na naukę nigdy nie za późno, 
Zwłaszcza, że w głowie po studiach dość luźno.

A oni wzięli się do nauki!

W tym samym czasie W tym samym czasie 

I nagle słyszę – ku memu zdziwieniu – 
ktoś z boku mówi: pani Tereniu!
Emocje opadły i przykre wrażenie.
Myślę to coś dla mnie – ciepłe otoczenie.
Tego mi brakuje, takiej atmosfery, 
rozmowy i bycia z ludźmi z „wyższej sfery”. 
Każdy jest uprzejmy i grzecznie zagada,
pięknie się wysławia, no i opowiada.
Dzięki ci, synku, za to zamieszanie
bo twoja mamusia chyba tu zostanie.
Kurs komputerowy mam już zapłacony,
wierzę, że to pojmę, więc prezent – trafi ony!
Głowa do góry, babciusiu Tereniu,
nauczysz się wiele ku bliskich zdumieniu.

Tych dwojga autorów nie ma już wśród nas, ale ich wiersze – poważne czy żartobliwe – nadal 
w nas żyją, mieszcząc się pięknie w „kąciku wspomnień” z naszego uniwersyteckiego życia.

I nagle słyszę – ku memu zdziwieniu – I nagle słyszę – ku memu zdziwieniu – 
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Każdy jest uprzejmy i grzecznie zagada,Każdy jest uprzejmy i grzecznie zagada,Każdy jest uprzejmy i grzecznie zagada,
pięknie się wysławia, no i opowiada.pięknie się wysławia, no i opowiada.pięknie się wysławia, no i opowiada.
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Kurs komputerowy mam już zapłacony,Kurs komputerowy mam już zapłacony,
wierzę, że to pojmę, więc prezent – trafi ony!wierzę, że to pojmę, więc prezent – trafi ony!

Od Redakcji: Teresa Wielińska opisała – w wierszowanej formie – emocje, jakie dwa lata temu Od Redakcji: Teresa Wielińska opisała – w wierszowanej formie – emocje, jakie dwa lata temu 
towarzyszyły jej, zanim została słuchaczką ZUTW. Co roku do naszego stowarzyszenia przyjmu-

Jak widziano Zielonogórski UTW przed kilkunastu laty? W roku jubileuszu pięciolecia UTW
Romualdy Dobrzyńskiej

pięć lat w samotności –
to wieczność,
pięć lat smutku 

W tym samym czasie 
nach 

Głowa do góry, babciusiu Tereniu,Głowa do góry, babciusiu Tereniu,
nauczysz się wiele ku bliskich zdumieniu.nauczysz się wiele ku bliskich zdumieniu.

Dzięki ci, synku, za to zamieszanie

Kurs komputerowy mam już zapłacony,

nauczysz się wiele ku bliskich zdumieniu.

Jak widziano Zielonogórski UTW przed kilkunastu laty? W roku jubileuszu pięciolecia UTW

pięknie się wysławia, no i opowiada.pięknie się wysławia, no i opowiada.

Romualdy Dobrzyńskiej

Teresa Wielińska

Ostatnie przeżycie

Końcówka stycznia, syn mnie atakuje:
 – Bierz zdjęcia do ręki, ktoś Cię oczekuje.
Wszystko załatwione, zgłoś się, Mamo, z rana. 
Nie mam czasu – wybacz – Mateczko kochana.
Na pewniaka wchodzę, pytam, gdzie szefowie.
(Że tyle odwagi – duma w mojej głowie). 
A tu zaskoczenie – trzeba przejść szkolenie!
Zabiorę szalik, no i kurteczkę i pogadamy 
sobie troszeczkę.
Siadam przy biurku bardzo zawstydzona –
włosy mam w nieładzie, do tego – spocona!
Grad pytań pada, proszę o konkrety.
Tu trzeba myśleć i działać, niestety.
Strach mnie obleciał… Czy się nadaję,
jakie wymogi czy obyczaje?
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Dokąd podróżujemy, co przywozimy z podró-
ży? Wyruszyć, żeby w duszy otworzyło się okno 
na świat. Żeby przewietrzyć duszę i wygnać 
z niej etnicznego zadufka – napisał ojciec Michał 
Zioło, trapista. 

Wielu z nas przywozi zdjęcia, wspomagające 
pamięć, kiedy chcemy przywołać nasze podróże 
we wspomnieniach. Bogdan Jan Springer 
zebrał tyle  zapisanych fotografią wspomnień 
z podróży, że przygotował w listopadzie 2010 r. 
w Galerii na Ptasiej wystawę „Fotograficzne 
wakacje”, na której znalazły się: Bornholm, 
Pojezierze Mazursko – Augustowskie, Kurozwę-
ki – XIII-wieczny zespół  pałacowo-parkowy 
(jedyna w Polsce hodowla bizona  amerykań-
skiego), opactwo cysterskie w Koprzywnicy, 
Ostrowiec Świętokrzyski, późnorenesansowy 
zamek w Baranowie Sandomierskim, zwany 
Małym Wawelem, Ujazd – ruiny zamku Krzy-
żtopór (zamek posiadał tyle wież ile pór roku,  
sal wielkich tyle ile miesięcy, pokoi tyle ile 
tygodni, okien ile dni w roku, głównych bram 
ile dni w tygodniu…), Sandomierz – ratusz i bu-
dowa nowej przeprawy na Wiśle oraz ukochane 
Jezioro Wojnowskie. Tyle różnorodnego piękna 
robi wrażenie, nic przeto dziwnego, że wiele 
osób, oglądając fotografie, zaczynało od razu 
planować swoje własne wyprawy.

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ

fo
t.

 r
Eg

In
a

 C
ho

C
ha



122 INSPIRACJE  /  kwiecień – wrzesień 2012  /  nr 2 (42)

Halina Maszner przepisywała swego czasu 
na komputerze artykuł Mariana Wawrzyna. 
Doszedłszy do upodobań kwiatowych pp. Ku-
tów przypomniała sobie wizytę w ich teatrze 
i pięknie ją opisała. 

Teatr Nasz w Michałowicach

W maju 2011 roku, będąc w Cieplicach, odwie-
dziłam Teatr Nasz państwa Jadwigi i Tadeusza 
Kutów w Michałowicach. Gości wchodzących 
na salę teatralną witał w drzwiach uściskiem 
ręki pan Tadeusz, w eleganckim garniturze. 
Akurat był wieczór kabaretowy. Występował 
też p. Jacek Szreniawa. Bawiliśmy się, jak 
przystało na kabaret. Jest tam zwyczaj, że 
po spektaklu idzie się do ciekawie urządzonej 
restauracji, gdzie można zamówić różne dania – 
specjały kuchni. Tłum rozbawionych widzów, 
prawie nocą (po spektaklu) wychodzi z sali 
widowiskowej, idzie przez podwórko, krążąc 
między ogromem samochodów, jakie stoją na 
tym podwórzu, do innej sali, gdzie siada się na 
drewnianych ławach przy biesiadnych stołach 
i zamawia, i zamawia… Zapachom różnych 
dań kolacyjnych, wina, piwa, kawy towarzyszą 
wdzierające się przez okna zapachy podwórko-
wych krzewów, gwar rozmów rozbawionych 
gości – wszystko to tworzy niezwykłą atmosferę. 
Nikt się nie spieszył nie popędzał… Wyszliśmy 
po pysznej kolacji krótko przed północą. Dodam 
jeszcze, że w sali biesiadnej też chodził wśród 
gości – zagadując – pan Tadeusz Kuta. Super 
przygoda. 

Adriana Witkowska, wraz z grupą kole-
żanek i kolegów z ZUTW, spędziła kilka dni 
wrześniowych w Pustkowie. Pobyt zaowocował 
niemal poetycką relacją, w której piękno natury 
koi duszę.

Powrócisz tu...

Jest czas na życie w pogoni za realizacją co-
dziennych starań i czas wypoczynku. W tym 
celu znalazłam się nad morzem. To miejsce 
przyciągało mnie od dzieciństwa magią tkwią-
cych w morzu tajemnic. Jak nigdy dotąd, teraz 
coraz dokładniej przyglądam się przyrodzie 
i smakuję tu spędzone chwile. Kumuluję z wiel-
ką uwagą obrazy tu zastane, bo one właśnie 
wnoszą w moje życie pokłady siły. Z wiekiem 
zauważam tę współzależność coraz wyraźniej. 

Nie potrzebuję nikogo. Ludzie oznaczają 
problemy – chcę być sama. Z uśmiechem zado-
wolenia, kieruję się wzdłuż sierpowato zaokrą-
glonego brzegu morza. Mięciutki piasek budzi 
moje zaufanie, bo bez obawy przed upadkiem 
mogę iść szybko. To jest to o czym marzyłam: 
choć na krótką chwilę tylko ja i nieogarnięta 
przestrzeń morza. Przyszło mi do głowy, by 
zostać tu na zawsze, bez bólu, bez tęsknoty 
i rozczarowań. Zaśmiałam się w duchu – może 
w postaci łabędzia... Wydawało mi się, że nawet 
podmuchy wiatru wirujące w moich włosach, 
sprzyjają moim marzeniom. Stanęłam i za-
mknąwszy oczy trwałam w sennym marzeniu, 
zauroczona chwilą. 

Nie wiem, jak długo ten stan trwał, ale 
obudził mnie perlisty śmiech dziecka. Nieopo-
dal pięknej urody mężczyzna wysoko unosił 
w górę swą śliczną córeczkę, a ona, niczym 
ptaszek, szybowała nad brzegiem morza. I znów 
ujrzałam to zespolenie człowieka z przyrodą 
i potrzebę radowania się z tego faktu. Za chwilę 
położyłam się zmęczona na piasku. Zasnęłam, 
ukojona pieszczotą promieni słonecznych. 
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Maria Bronczak opisała ostatnią w tym 
roku akademickim wycieczkę, zorganizowaną 
przez prowadzącą Klub Geologiczny Elżbietę 
Żurawik. 

Uniwersytecka wycieczka

11 czerwca 2012 r. wsiadłam do autokaru „Bru-
natni” z 50-tką studentów ZUTW, by uczestni-
czyć w kolejnej wycieczce Klubu Geologicznego 
pod wodzą pani geolog Eli Żurawik. W Łęknicy 
dołączył do nas przewodnik, pan Roman Sobera 
i poprowadził nas w świat Łuku Mużakowskie-
go, który jest unikalną strukturą geologiczną 
ze względu na swoją wielkość, kształt i stan 
zachowania, a powstałą w wyniku działania 

Po przebudzeniu zobaczyłam stado mew, któ-
re, nie zważając na moją bliskość, osiedliły się 
koło mej głowy. Ludzie i ptactwo – przyjacielsko 
nastawieni wobec siebie. Przypatrywałyśmy 
się sobie uważnie i z pełną aprobatą... Patrząc 
ponad przestrzenią stada, podziwiałam nara-
stające w oddali zjawisko – na całej długości 
horyzontu widziałam tęczę. Pasma kolorów 
wpadały do wody i tonęły w szafi rze morza. 
Moje stado zerwało się do lotu – w powietrzu 
na tle błękitnego nieba wyglądały jak rozsypane 
srebrne konfetti. 

Dostojne łabędzie domagały się bezczelnie 
żeru, nie pozwalając mi na dłuższy odpoczy-
nek. Wstałam, założyłam moją zieloną koszul-
kę UTW i i poszłam pożegnać się z morzem. 
W oddali jeszcze mignęła mi wysportowana 
postać Irenki, idącej wraz z paniami na marsz 
z kijkami. Szybko znikły w tworzącej się za 
chwilę mgle. 

Ostatni raz oglądam się za siebie i widzę 
iskrzące się w zachodzącym słońcu morze. Słu-
cham szeptu fal morskich, a one mi mówią: – 
powrócisz tu...

lądolodów skandynawskich, nawiedzających 
kilkakrotnie przez kilkaset lat nasz rejon. Pozo-
stałością działania lądolodu są płytko zalegają-
ce, spiętrzone pokłady węgla brunatnego, który 
jest eksploatowany od połowy XIX w. do dziś.

Pierwszym etapem wycieczki był Park Ró-
żaneczników w Kromlau, założony w 1844 r. 
przez Friedricha Rotschke na obszarze 200 ha. 
W parku występują gizery, czyli rowy wietrze-
niowe; tam pokłady węgla brunatnego płytko 
pod powierzchnią ulegają wietrzeniu i stanowią 
specyfi czne podłoże, co widać na powierzchni 
jako inny gatunkowo podszyt leśny. Wzdłuż 
tych rowów kolejny właściciel parku w 1899 r. 
posadził rododendrony, unikatowe drzewa, jak 
metasekwoje japońskie i azalie – ta kolekcja jest 
jedną z największych w Niemczech. Atrakcją 
parku jest niezwykły most bazaltowy nad jezior-
kiem oraz kompozycje z słupów bazaltowych. 

Kolejny punkt wycieczki to odkrywkowa, na 
stu km kwadratowych, czynna kopalnia węgla 
brunatnego w Nochten. Z wieży widokowej 
w Weisswasser zobaczyliśmy całą odkrywkę, 
tereny przygotowywane do eksploatacji skąd 
wcześniej usunięto całe wsie łużyckie. Spod 
nadkładu (iły, piasek, glina) wydobywany 
węgiel transportowany jest taśmociągami do 
potężnej elektrowni w Boxbergu (w latach 90. 
największej w Unii Europejskiej). Następnie 
pojechaliśmy do Parku Głazów Narzutowych 
w Nochten, który założono – w ramach re-
kultywacji – na zwałowisku pokopalnianym. 

tErEnY Po EKsPLoataCJI wĘgLa BrUnatnEgo, 
wIDoK Z wIEŻY wIDoKowEJ w wwIsswassEr



124 INSPIRACJE  /  kwiecień – wrzesień 2012  /  nr 2 (42)

Od Redakcji: Elżbieta Żurawik przysłała mi wierszowaną opowieść, zatytułowaną „Poemat” 
geologiczny, autorstwa głównego geologa PGNiG, Kazimierza Dyjaczyńskiego, którą cytowała w 
czasie wycieczki. Rymowanka, jako jedna z metod mnemotechnicznych, pomóc może w zapamiętaniu 
różnych trudnych wiadomości. Może i nam zapadnie w pamięć owo jezioro mioceńsko-plioceńskie?

B.K.

Umieszczono tam 3000 głazów w trzech kra-
jobrazach: „Ogród skalny”, „Ogród wrzosowy” 
i „Mała Skandynawia” – tu na stoku odwzo-
rowano jasnym żwirem zarys południowej 
Skandynawii i na takiej mapie umieszczono 90 
głazów przywleczonych przez lodowiec (z opisem 
nazwy i wieku powstania). Piękno parku zakłó-
ca widok dymiących w tle kominów elektrowni 
i niebieski słup na szczycie Skandynawii – za-
pewne wytwór jakiegoś szalonego plastyka.

Po obiedzie w Hotelu Europa, gdzie członko-
wie Klubu Geologicznego dziękowali Pani Eli 
za pracę i serce, dane im w roku akademickim 

2011/2012, pojechaliśmy zobaczyć kilka – wy-
branych ze stu – zbiorników wodnych, które 
powstały w wyniku działalności górniczej. To 
tzw. jeziora antropogeniczne, bo tak się je okre-
śla ze względu na fakt, iż powstały w wyniku 
działań człowieka, konkretnie – zapadania się 
podziemnych wyrobisk lub w miejscu wydoby-
cia odkrywkowego. Wprowadzenie do tej części 
wycieczki wzięła na siebie pani Irena Wróbel, 
która posługując się zdjęciami wykonanymi 
w latach 70. po zakończeniu działania kopalni, 
przybliżyła nam fachowo to, co mieliśmy zoba-
czyć. Ten etap naszej wyprawy był męczący, bo 
przewodnik prowadził nas po bezdrożach, ale 
warto było! Woda w tych zbiornikach ma róż-
ne barwy od turkusowej, zielonej granatowej, 
pomarańczowej po brunatną, co ma związek 
z jej odczynem chemicznym. Duże wrażenie robi 
tzw. Żelaziste Źródełko – wybija z niego silnie 
zmineralizowana woda, z której wytrącają się 
żelazisto-manganowe naskorupienia. Teren 
zbiorników w okolicy Łęknicy objęty jest ochro-
ną i systemem prezentacji pod nazwą Geopark 
Łuk Mużakowa.

Choć zawartość programowa była bardzo 
bogata, nie było nerwowego pośpiechu, zmian 
planów, niepotrzebnych przerw. Grupa okazała 
się zdyscyplinowana i punktualna. Dopisała 
pogoda i humory uczestników, a całość zdo-
kumentował Klub FotoX, wykorzystując ten 
wyjazd jako zajęcia plenerowe.

Kilkakrotnie odwiedzałam Łuk Mużakowa, 
ale dopiero teraz zrozumiałam jego fenomen 
i unikalność. I TO JEST WARTOŚĆ, którą 
mają dydaktyczne wycieczki w ZUTW. Chwała 
Ci, ELU za to!!!

Dziękuję pani Eli Żurawik za pomoc mery-
toryczną w napisaniu tego tekstu.
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Bogumiła Hyla-Dąbek, podróżując w ubie-
głym roku po północno-wschodnich rejonach 
Polski zachwyciła się Podlasiem, a tam – tatar-
ską wioską. Artykuł o tej podróży zamieściła 
na MM-ce. 

Kruszyniany i okolice,  
czyli Tatarskim Szlakiem

Osadnictwo tatarskie w Wielkim Księstwie 
Litewskim miało miejsce już w XIV wieku. 
Następnie, w wieku XVII, Jan Sobieski osadził 
Tatarów na ziemiach litewskich, a w latach 
1917-1921 miała miejsce, licząca kilkaset osób, 
emigracja muzułmańska z Rosji Radzieckiej. 
Uchodźcy pochodzili z Azerbejdżanu, Ingusze-
tii, Czeczenii, Krymu i Powołoża. Po wojnie 
z prawie 6 tysięcy Tatarów polskich, zamiesz-
kujących głównie wschodnie tereny dawnej 
Rzeczypospolitej, przesiedliło się do Polski 
2 tysiące. Utworzyli nowe gminy wyznaniowe 
w Gorzowie Wlkp. i Gdańsku oraz w Białym-
stoku. Natomiast Kruszyniany i Bohoniki 
na Podlasiu, to jedyne gminy wyznaniowe na 
terenie Polski posiadające zabytkowe meczety 
i mizary (cmentarze).

Kruszyniany – to wieś położona b. blisko 
granicy polsko-białoruskiej. Bez problemu 
odnajdujemy meczet, który zwiedzamy po wy-
kupieniu biletów za jedyne 4 zł. Przewodnik 
opowiada o historii polskich Tatarów, o ich 

religii – islamie, tłumaczy islamskie symbole 
znajdujące się w świątyni. Dla nas, turystów, 
jest to bardzo ciekawe. Świątynia jest niewiel-
kich rozmiarów, a jej architektura to połączenie 
elementów charakterystycznych dla meczetów 
muzułmańskich, kościołów barokowych i tra-
dycyjnego budownictwa ludowego. Elementy 
muzułmańskiej architektury to przede wszyst-
kim baniaste kopuły zakończone półksiężycem, 
wieńczące wieże elewacji głównej. Ważnym 
elementem jest mihrab – nisza w południowej 
ścianie, wskazująca wiernym Mekkę i kieru-
nek, w którym powinni się modlić. 

Niedaleko od meczetu znajduje się mizar, 
czyli muzułmański cmentarz; ten w Kruszy-
nianach powstał w XVII wieku, jest ogrodzony 
murem z kamienia polnego z metalową bramą, 
na którym jest tabliczka w języku polskim 
i arabskim. Najstarsze nagrobki to proste ka-
mienne ciosy. Napisy na tych kamieniach są 
w języku polskim, rosyjskim i arabskim, nie-
które już mocno zatarte. Jest też dużo nowych 

(…) W mioceńskiej epoce powstały tu rozległe bagniska,
A na nich w wielu miejscach torfowiska.
W których początek wziął węgiel brunatny,
Dla energetyki surowiec wielce przydatny.
Później ogromne jezioro mioceńsko-plioceńskie się utworzyło,
W którym kilkadziesiąt metrów iłów poznańskich się osadziło.
W czwartorzędzie lądolody w Skandynawii kilkakrotnie powstawały
I obładowane rumoszem skalnym na południe się posuwały. (…)
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Barbara Dzięcielewska

Ziemskie chwile, zdarzenia,  
wspomnienia

Mój tata, wojak, przyjechał na krótki urlop do 
swojego domu we Lwowie. Rodzice wówczas 
byli młodzi, dawno się nie widzieli, oddali się 
chwili namiętności.Za ścianą mieszkali moi 
dziadkowie. Widocznie flirt młodych był na tyle 
ognisty, że dziadkowie też nabrali ochotę na 
amory. W ten sposób moja mama i jej mama 
a moja babcia niemal jednocześnie zaszły w cią-
żę. Moja ciocia urodziła się dwadzieścia dni po 
mnie. Kiedy tata dowiedział się, że będzie miał 
dziecko, ucieszył się i zażyczył sobie dla dziew-
czynki imię Urszula. Jeżeli to będzie chłopiec, 
to wspaniałomyślnie pozwolił mamie wybrać 
dla niego imię, jakie tam zechce.

To był czas wojenny. Z takimi sprawami jak 
chrzest, trzeba było się spieszyć. Do chrztu nio-
sła mnie ciocia Janka, która uważała, że jeżeli 
urodziłam się 4 grudnia, to dziecko może mieć 
na imię tylko Barbara, żadna tam Urszula.

Mama pracowała w szpitalu. Małą Basią 
opiekowała się jej teściowa a moja babcia, która 
miała zwyczaj trzymać mnie na stole. Podobno 
byłam bardzo żywym dzieckiem. Chciałam 
koniecznie zejść z tego stołu. Babcia zdążyła 
schwycić mnie za nogę, chroniąc mnie w ten 
sposób przed upadkiem. Odtąd mam jedną 
z nóg dłuższą, co jednak nigdy nie przeszka-
dzało mi w bieganiu, chodzeniu, tańcach i flir-
tach. Powiedziałabym, że nawet dodawało mi 
wdzięku, bo nauczyłam się chodzić tanecznym 
krokiem.

Kiedy miałam parę lat, przyjechałam 
z mamą do Zielonej Góry, gdzie byli już dziad-
kowie ze swoimi dziećmi. Zawsze miałam niepo-
skromioną chęć życia i takąż wyobraźnię. Dom, 
w którym mieszkaliśmy, w dziecięcej wyobraźni 
bywał pałacem, a górka obok niego – sceną, 

grobów z okazałymi pomnikami. Ciekawostką 
jest to, że napisy na płycie nagrobnej są z jej 
tylnej strony, nie tak, jak u nas. W przypadku 
mieszanych rodzin stosowane są czasami napisy 
z obu stron płyty nagrobnej. W Kruszynianach 
jest dużo polsko-tatarskich małżeństw. Miesz-
kający tam Tatarzy rozmawiają już tylko po 
polsku. Jak zapewniał nas przewodnik, wszyscy 
żyją zgodnie i bardzo się wzajemnie szanują. 
Dzieci z rodzin mieszanych są wychowywane 
w wierze muzułmańskiej. 

MECZEt w KrUsZYnIanaCh fot. BogUMIŁa hYLa-DĄBEK

Będąc tam, dowiedziałam się jeszcze wiele 
ciekawych, nieznanych mi wcześniej rzeczy 
o kultywowanych przez polskich Tatarów zwy-
czajach, obrzędach. Atrakcją był też obiad w ta-
tarskiej restauracji, gdzie serwowano tylko ich 
potrawy. Było nas pięć osób i postanowiliśmy 
zamówić różne dania, żeby każdy mógł spróbo-
wać ich jak najwięcej. W ten sposób próbowa-
łam pierekaczewnik – ciasto wielowarstwowe 
z mięsem, kartoflaniki – pierogi z ziemnia-
kami, jajkiem, cebulką i pietruszką, bielusz – 
potrawę warstwowa z mięsem, jajkiem, ryżem 
i grzybami oraz listkowiec – ciasto drożdżowe 
z serem i syte – napój z miodem i cytryną. 
Więcej już nie mogłam. Wszystko było smaczne, 
chociaż różne od naszych dań i przyzwyczajeń 
smakowych. Do Zielonej Góry wróciliśmy z cia-
steczkami o nazwie czak – czak, żeby i rodzi-
na spróbowała orientalnych smaków. Podobne 
do faworków, z miodem, makiem i rodzynkami.
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na której przydarzały nam się różne przygody. 
Razem z innymi dziećmi bywaliśmy księżnicz-
kami, rycerzami, tatą i mamą, sprzedawcami 
w sklepie, pływaliśmy balią na pobliskiej sa-
dzawce. 

Pewnego razu biegłam jako „królewna”, 
z berłem w ręku i koroną na głowie, na skró-
ty do pałacu. Wbiegłam niezbyt ostrożnie na 
spróchniałe deski zakrywające dół kloaczny 
podwórkowego w.c. i wpadłam do tego dołu. 
Moi koledzy „rycerze” pomogli mi wydostać się 
z niego. Byłam chyba najbardziej śmierdzącą 
królewną w całym zielonym królestwie. Sąsiad-
ka i babcia myły mnie kilkakrotnie w pralni na 
podwórzu. Chociaż byłam już czysta i umyta, 
to i tak dostałam lanie od ojca. Zdradził mnie 
smrodek, którego nie udało się tak łatwo zlikwi-
dować. Mama przez kilka dni wylewała na mnie 
fl akony perfum. Po takiej kąpieli – podobno – 
powinnam była być szczęśliwym dzieckiem, 
a w przyszłości bogatą kobietą. Z całą pewnoś-
cią wyrosłam na szczęśliwą i bogatą kobietę, 
choć nie pieniądze mam na myśli.

Jakoś szybko zapomniałam o tej przygodzie 
i dalej bawiłam się beztrosko. W wieku siedmiu 
lat poszłam do pierwszej klasy. Uczyłam się 
dobrze, byłam odważna, chętna do zabaw i do 
występów na szkolnej scenie. Pewnego dnia, jak 
zwykle śmiało, weszłam na scenę i zaczęłam 
recytować wierszyk. Pierwsza zwrotka poszła 
gładko, przy drugiej zwrotce coś pomyliłam 
i… koniec!. Pomimo głośnych podpowiedzi nie 
udało mi się wykrztusić już ani słowa. Od tego 
czasu do dzisiaj mam ogromną tremę. Każde 
spotkanie z dużą publicznością jest dla mnie 
torturą. Może dlatego chciałam być kimś in-
nym? Zazdrościłam dzieciom z taborów cygań-
skich, które zatrzymywały się na placu obok 
naszego domu. One nie musiały chodzić do 
szkoły, były roześmiane, beztroskie, tańczyły 
i śpiewały przy ognisku. Marzyłam żeby być 
jednym z nich. Stara Cyganka powiedziała 
nawet, że wyglądam, jak Cyganeczka – miałam 
czarne włosy i ciemną karnację.

Jako nastolatka nosiłam fryzurę à la Gina 
Lollobrigida. Ba! Nawet wyobrażałam sobie, 
że jestem do niej podobna. Moja koleżanka też 
uważała, że jest do niej podobna, chociaż każ-
da z nas była inna. Ela natomiast pozowała 
na Brigitte Bardot. Miałam dużo koleżanek 
i kolegów. Piotrek uwodził mnie na skuter, 

który był wówczas szczytem marzeń każdego 
nastolatka... Piotra widuję czasami. Rety! Ale 
stary! On w ogóle mnie nie poznaje, a podobno 
niegdyś był oczarowany moją niebanalną urodą. 
Pewnie teraz patrząc na mnie myśli: Co się po-
robiło z tą niegdyś ładną Baśką? Lepiej udawać, 
że nie znam tej starszej, grubej kobiety. Janek 

grafIKa aUtorKI
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przychodził na szkolne potańcówki tylko po to, 
żeby tańczyć ze mną, Sławek nosił moją szkol-
ną teczkę. Lubiłam uwodzić chłopców, ale nie 
traktowałam ich poważnie. Jak daleko sięgam 
pamięcią, to zawsze kochałam wolność. Za to 
mój tata w znacznym stopniu próbował mi ją 
ograniczać. Mawiał: – Wyreguluj swój zegarek 
do mojego. Jeżeli spóźnisz się choćby minutę, to 
nie masz po co przychodzić do domu. Musiałam 
sobie jakoś radzić. Znalazłam sposób na niego. 
Wiedziałam, że lubi tańczyć. Zresztą, to on 
uczył mnie kroków tanecznych. Zaproponowa-
łam żeby chodził ze mną na szkolne zabawy, 
będzie mnie miał na oku. Ja się bawiłam, a on 
tańczył z nauczycielkami. Panie były zachwy-
cone, bo tata dobrze tańczył i był bardzo przy-
stojnym mężczyzną.

Za mąż wyszłam, jak tylko nadarzyła się 
okazja, nie tylko dlatego, że kochałam, ale 
również dlatego, żeby uwolnić się spod kurateli 
ojca. Zamieszkałam w domu teściów, pełnym 
mężczyzn (mąż miał czterech braci). Teściowa 
często bywała w szpitalu, ja wtedy miałam 
przejmować jej obowiązki. Teść był człowiekiem 
majętnym, ale nad wyraz oszczędnym. Pewnego 
razu kupił dużo salcesonu i zarządził: – Ugotuj 
ziemniaki, a z salcesonu zrób sos. Ja nie mia-
łam żadnego pojęcia o gotowaniu. Odpowiedzia-
łam: – Dobrze, a jak tego salcesonu zostanie, 
to jeszcze ugotuję z niego kompot. Nie będę 
opowiadać, jaką burę dostałam! Stwierdziłam, 
że małżeństwo mi nie służy. Mąż był okropnie 
zazdrosny bez powodu. Wróciłam do Zielonej 
Góry, znalazłam tutaj pracę i w krótkim cza-
sie otrzymałam mieszkanie. Na początku były 
w nim tylko dywan, telewizor, materac na pod-
łodze i naczynia w kuchni, też na podłodze. Ale 
ja czułam się wreszcie panią swojego losu, teraz 
wszystko zależało tylko ode mnie. Powoli za 
własne pieniądze kupowałam rzeczy niezbędne 
do życia. Odkrywałam na nowo własną wartość 
i atrakcyjność jako kobieta, realizowałam ma-
rzenia. Jednym z nich były podróże.

Każda z nich była wspaniałą atrakcją, 
a czasami zabawną przygodą, np. w Hiszpanii. 
Kupiłam tam paczkę kawy. Znalazłam w niej 
karteczkę z wygraną – niespodzianką. Podczas 
śniadania, wspólnie ze znajomymi zastana-
wialiśmy się, co to może być? Podpowiadali, że 
pewnie wygramy apartament, a może roczny 
abonament na mleko? Postanowiliśmy wraz 
z moim partnerem, że wówczas lato spędzi-
my w Polsce, a zimę w Hiszpanii. Poszliśmy 
pod wskazany adres po odbiór naszej wielkiej 
wygranej. W małym kantorze zastaliśmy 
dziwnego pana w czarnych zarękawkach po 
łokcie. Spod lady wyjął karton ze sztućcami. 
Zapytałam: – To wszystko dla mnie? Spojrzał 
na mnie zdziwiony i podał mi… jeden widelec! 
To była naprawdę niespodzianka! Po powrocie 
do hotelu, razem z naszymi znajomymi jeszcze 
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długo śmialiśmy się z naszej przygody. Ale i tak 
podróż tam przyniosła osiągnięcia w różnych 
dziedzinach. Oglądaliśmy białe miasta na tle 
błękitnego nieba i turkusowego morza, przy-
pływy i odpływy oceanu w Kadyksie, Mala-
gę – miasto Picassa, rajskie ogrody Alhambry, 
poznaliśmy życzliwych i szczęśliwych ludzi. 
Następna podróż – do Grecji, śladami Pawła 
Apostoła. Świadomość, że jestem w kolebce kul-
tury europejskiej onieśmielała, ale dawała też 
niezapomniane przeżycia. Tutaj też zdarzały się 
zabawne chwile. W jednym z licznych sklepów 
z pamiątkami i zabawkami spotkaliśmy właś-
ciciela, który znał trochę j. angielski i trochę j. 
polski. Wdaliśmy się w rozmowę z nim. Pytał 
nas, czy dużo i jakie duże robi się w Polsce okrę-
ty oraz ile one kosztują. Mój partner próbował 
odpowiedzieć (równie łamanym angielskim) na 
jego pytania. Grek był zdziwiony, że te okręty 
są takie duże i takie drogie! W końcu zrozu-
mieliśmy, że jemu chodziło o okręty zabawki! 
I znowu było dużo śmiechu. W następnym zwie-
dzanym przez nas sklepiku zauważyłam zdjęcie, 
na którym było niemal wiernie przedstawione 
moje marzenie sprzed lat. Otóż zawsze chciałam 
zobaczyć Grecję, a także usiąść przy stoliku, 
smakować gronowe, słodkie wino, a przed sobą 
mieć widok na morze i zachodzące słońce. Zdję-
cie w ramce wiernie oddawało to, co widziałam 
wcześniej tylko w mojej wyobraźni. Obrazek 
wisi w moim mieszkaniu. Patrzę często na 
niego i wracają wspomnienia. 

Był też „Mój Paryż”, z całym blichtrem robio-
nym pod publikę (Plac Pigalle, Mulin Rouge), 
ale i z przygodami, które tylko tam mają swój 
niepowtarzalny klimat. Siedząc na trawie, nad 
Sekwaną piliśmy razem z paryżanami wino. 
Czuliśmy się niemal jak towarzystwo z obrazu 
Moneta „Śniadanie na trawie”. Oglądałam 
Paryż z wieży Eiffl a. Malo brakowało, a nie 
zobaczyłabym tego wszystkiego. Kiedy winda 
miała ruszyć, poczułam, że brak mi powie-
trza w tym tłumie, spanikowałam i chciałam 
wracać. Wojtek, mój partner, przywołał mnie 

do porządku: – Przestań histeryzować! Poko-
nałaś tyle kilometrów żeby tutaj być, a teraz 
tchórzysz?! Opanowałam się, wjechałam na 
platformę widokową, skąd mogłam podziwiać 
wszystkie paryskie mosty i nie tylko. Na Mont-
martre, pijąc wino, słuchaliśmy piosenek Edith 
Piaf, śpiewanych przez właścicielkę kawiarni. 

W jednej z licznych tam galerii, oglądaliśmy 
obrazy i małe rzeźby Salvadore Dalego, słuchali-
śmy muzyków chyba ze wszystkich stron świata, 
grających na schodach wiodących do świątyni 
Sacré Coeur. Pewnego dnia mój partner wszedł 
do ulicznej toalety typu toy toy i długo stamtąd 
nie wychodził. Bałam się, że on tam już na 
zawsze zostanie, a co ja sama zrobię w tym 
dużym mieście. Na ulicy zebrała się już spora 
kolejka do w.c. Okazało się, że mój inżynier kon-
struktor zgłębiał tajemnicę oczyszczania wody 

fot. KrYstYna nawroCKa
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Maria Weiss

Mój najsmutniejszy dzień 

Było to około 50 lat temu. Miałam wtedy 
12-13 lat dokładnie nie pamiętam. Pamię-
tam natomiast wszystko co się w tym dniu 
zdążyło...

Było lato. Gdy wstałam, świeciło słońce i my-
ślałam, że razem z innymi dziećmi z naszej wsi 
pójdziemy nad kanał, aby się wykąpać. Kiedyś 
kanały były wykoszone, czyściutkie, aż się 
chciało przebywać w ich pobliżu. To nie to samo, 
co dzisiaj, gdy przez zaniedbanie częściowo 
powodowane są przecież podtopienia. Niestety, 
dzień miał wyglądać całkiem inaczej. Około 
południa przyszedł do domu listonosz. Przyniósł 
telegram, w którym było napisane, że należy 
niezwłocznie odebrać z kostnicy ciało nowo 
narodzonego dziecka. Mojego małego braciszka.

Najpierw szok i płacz, gdyż było to już piąte 
dziecko, które zmarło w kilka godzin po uro-
dzeniu, ale potem przyszło zastanowienie... 
Jak to wykonać? Przecież w domu była tylko 
moja babcia, dwuletni brat i dwa lata młodsza 
ode mnie siostra. I ja. Babcia bała się zostawić 
nas samych w domu, więc zapadła decyzja, że 
to właśnie ja pojadę do miasta odebrać mego 
nieżywego braciszka. Gdybym wiedziała, co 
mnie czeka, to pewnie bym się nie zgodziła... 
Ale przecież zawsze byłam odpowiedzialna, 
a zdanie babci było święte.

Babcia zapakowała mi do kartonowej walizki 
(takiej z okuciami) prześcieradełko i pieluszkę 
tetrową. Powiedziała: – Pamiętaj, tylko uważaj, 
aby nic się dziecku nie stało.

Wsiadłam na rower z walizką na bagażniku 
i pojechałam na stację kolejową, odległą o około 
3 kilometry. Po drodze nic ciekawego się nie 
zdarzyło, do miasta zajechałam bez kłopotów. 
Wiedziałam, że kostnica jest przy szpitalu, 
dlatego pytałam o szpital. Przed pójściem po 

w tej toalecie (u nas toy toy nie były jeszcze 
w powszechnym użyciu, to był 1991 r.).

Na wycieczce w Wiedniu, kiedy siedzieliśmy 
w kawiarni i piliśmy z małych filiżanek kawę 
po wiedeńsku, zamknęłam oczy, a wehikuł 
czasu przeniósł mnie w początki XX wieku, 
Wyobraziłam sobie, że jestem damą w długiej 
sukni, z ukwieconym kapeluszem na głowie. 
Wojtek z monoklem w oku, z misternie rzeźbio-
ną laseczką w ręku, adoruje mnie w stylowej, 
wiedeńskiej kawiarni. Na tej wycieczce noclegi 
były w Czechosłowacji. Stamtąd dojeżdżali-
śmy do Wiednia autokarem. W czasie podróży 
marzyłam: Ach! Gdyby tak znaleźć zwitek 
nikomu niepotrzebnych banknotów, to od razu 
kupiłabym bilety do opery (to był czas muzycz-
nych festiwali w Wiedniu), przejechałabym się 
dorożką, zaprzężoną w białe konie, a gdyby mi 
jeszcze zostało trochę pieniędzy, to chciałabym 
broszkę wysadzaną turkusami. Marzenie się 
spełniło! Znalazłam jednego szylinga, zrobiłam 
sobie zdjęcie obok dorożki z białym koniem, 
a na wystawie zobaczyłam piękną broszkę.

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ

Jak widzicie, marzenia się spełniają, no… 
prawie. Ale co tam! Od czego wyobraźnia!
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braciszka chciałam najpierw odwiedzić moją 
Mamę, ale niestety, nie udało się, gdyż wtedy 
nie pozwalano spotykać się z położnicami. Jak 
dobrze, że teraz jest całkiem inaczej...

Na terenie szpitala zapytałam jakiegoś 
człowieka, gdzie jest kostnica. Pokazał mi, 
gdzie. Weszłam do ciemnego i bardzo zimnego 
pomieszczenia. Myślałam, że człowiek, które-
go tam zastałam wyda mi mojego braciszka. 
Niestety, kazał mi samej go znaleźć; poinfor-
mował mnie, że brat na pewno leży obok kogoś 
starszego. po czym wyszedł mówiąc, że idzie na 
papierosa. I poszedł, a ja zostałam przerażona.

Na tym nie koniec. Zamknęły się uchylone 
drzwi, chyba wiatr zawiał. Było ciemno i zimno, 
a ja sama, tylko z ludźmi, którzy się do mnie 
już nie odezwą. Po chwili moje oczy przyzwy-
czaiły się do ciemności i zaczęłam poszukiwa-
nia. Wszyscy leżeli na takich... betonowych 
łóżkach. W końcu przy ostatnim nieboszczyku 
znalazłam mojego braciszka. Miał na rączce 
tasiemkę z nazwiskiem i imieniem mojej Mamy. 
Zawinęłam go w pieluszkę i prześcieradełko. 
Był taki malutki i... bardzo zimny. To jednak nie 
było najgorsze. Nie było człowieka, który mnie 
tu wpuścił, a ja nie mogłam sama otworzyć 
drzwi. Bałam się, że on już nie wróci. Wrócił 
jednak. Chwiał się na nogach. Spytał mnie, co 
ja tu robię? Odpowiedziałam, że idę, a właściwie 
jadę do domu. Nawet nie kazał mi pokwitować 
odbioru braciszka.

Wróciłam na dworzec kolejowy. Do domu 
jednak było daleko. Wsiadłam do pociągu i po-
łożyłam sobie na kolanach walizkę. Myślałam, 
że to już koniec horroru, ale, niestety, nie. Jeden 
z pasażerów na siłę zabrał mi walizkę i poło-
żył na półkę. Bałam się, że ona spadnie, albo 
się otworzy. Najgorzej było na przystankach, 
gdy się pociąg zatrzymywał. Walizka bardzo 
się chybotała... Wreszcie dojechałam na mój 
przystanek, wsiadłam na rower i pojechałam 
do domu. Dojechałam szczęśliwie.

Babcia już miała uszytą białą, piękną – 
z niebieskimi koronkami, jako że dla chłopca – 
sukienkę. Wieczorem tata dojechał do domu, 
a na drugi dzień braciszek został pochowany. 

Na tym cmentarzu pochowanych jest aż 
siedmioro mojego rodzeństwa. Nie mieszkam 
już tam ponad 35 lat. Aby nie zostały zapomnia-
ne imiona naszego rodzeństwa, na pomniku 
rodziców położyłam tablicę z wszystkimi ich 
imionami.

Napisałam to wspomnienie dlatego, że mie-
wam sny, w których jak gdyby znów jestem 
tam, w kostnicy, jako mała dziewczynka. Gdy 
się budzę zlana zimnym potem, to do rana nie 
mogę zasnąć. Może gdy to przelałam na papier, 
gdy podzieliłam się tym z Wami, będzie mi 
lżej? Może wreszcie, po tylu latach, będę mogła 
przespać całą noc..?
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Anna Blacha

aga i amo – kto tu rządzi?

W ostatnią niedzielę maja wybrałam się na 
działkę, by zobaczyć kwitnące majowe piwonie, 
irysy i orliki. Zaskoczyły mnie orliki, które 
utworzyły szpaler kolorów po obu stronach 
ścieżki. Kwiaty były od białych do fi oletowych 
i także o podwójnych kolorach na krzaczku. 
Odwdzięczyły się za to, że rosną tam gdzie 
chcą. Tak samo później zakwitną rudbekie, 
też rosną tam gdzie chcą. Słoneczniki posiały 
sikorki, jesienią będą miały co wydziobywać. 
Nie przeszkadzam im. Ada towarzyszyła mi do 
skrzyżowania ul. Lisiej z Wandy, miała swoje 
inne plany, a chętnie przeszła się spacerkiem 
w ciepłe (względnie) popołudnie. Mój piesek – 
Aga – prowadził nas samodzielnie i bezbłędnie, 
doskonale znając trasę działkową. W domu też 
orientuje się, kiedy idę do sklepu i jej nie wezmę, 
a kiedy idę na działkę – nawet mówić nie trzeba 
i już czeka przy schodach. Najchętniej jedzie 
autem i też dokładnie wie, gdzie stoi samochód, 
bo biegnie w tamtą stronę. Uwielbia wyglądać 
uchylonym oknem, wystawiając pyszczek pod 
wiatr, który rozwiewa jej długie uszy. To jest 
rytuał o który mnie zawsze poprosi. 

Za wieżowcami ul. Lisiej są dwie małe ła-
weczki, przysiadłam, rozbolało mnie kolano, 
które też mną skutecznie rządzi! Wszystko nie 
trwało dłużej niż kilkanaście sekund. Co się 

dzieje? Usłyszałam wołanie młodego wróbelka 
o ratunek. Głośno i donośnie!!! Zawsze rozpo-
znaję, że dzieje się coś złego małemu, a nie ma 
dorosłych wróbli; tego się nie zapomina. Przy 
drugiej ławce na ziemi stoi sójka, przytrzymuje 
wróbelka i tłucze go dziobem. To jej łup! Pod-
niosłam się z myślą, że odgonię sójkę, a małego 
zabiorą wróble. Sójka tylko łypnęła na mnie, 
małego za piórka i pofrunęła z nim na drzewo! 
Tak skończyła się moja próba pomocy. Nic nie 
miałam do powiedzenia, to był jej obiad i trudno. 
Ja tu nie rządzę. Nawet Aga nie zdążyła zaszcze-
kać, choć na działce obszczekuje sójki i sroki. 

Poszłam dalej, do działki już niedaleko. 
Otwieram bramę i też dobiega mnie jakiś głos 
wołający o ratunek. Dochodzę do mojej działki 
a tam coraz głośniej krzyczy maleńki kotek. 
Przy drzwiach leży zwinięta kulka – kotek 
spadł z pudła, gdzie zostawiła go mama, a jej 
nigdzie nie ma, choć zawsze przychodziła na 
zawołanie. Cały ubrudzony pyłem, zziębnięty, 
głodny i głośno wołający o ratunek. Nawet nie 
wiedziałam, że tak głośne jest wołanie o pomoc. 

Natychmiast zajęła się nim Aga. W domku 
na kanapie, gdzie go położyłam, Aga wylizała 
go do czysta. Był mokry, jakby wyjęty z wody. 
Wymasowała mu brzuszek, mały się uspokoił, 
nie protestował przeciwko zabiegom Agi. Kot-
ka nadal nie przychodziła, choć ją wołałam. 
Pomyślałam wtedy o kocurkach, które przez 
całą zimę karmiliśmy; były zdrowe, puszyste 
i błyszczące. Niedawno ktoś je okrutnie otruł! 
Wiem, bo umierały na mojej działce. Nie mogę 
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zrozumieć takiego postępowania. Więcej szkody 
robią działkowcom myszy, ślimaki bezskorup-
kowe, nornice zimą. Koty wyłapują gryzonie, 
nawet kreta złapią. Jednak łatwiej otruć kota, 
niż złapać kreta czy nornice lub wytruć ślimaki, 
które rzeczywiście robią szkody i to niemałe. 
Ot, smutna refl eksja. 

Pomyślałam, że kotka też zginęła. Wzięłam 
więc małe wrzeszczące zawiniątko do torebki, 
przyniosłam do domu. Aga znów zajęła się nim, 
a ja przygotowałam mleczko i gruszkę, by mu 
dać pić. Udało się i maluszek zasnął, zawinięty 
we fl anelowy kocyk. Aga, która dotąd przy nim 
warowała, też uznała, że może iść do swojego 
legowiska i zasnęła spokojna o koteczka. 

Mamy go już tydzień (pisane 3 czerwca 2012, 
przyp. mój), Aga nadal się nim opiekuje, wyrę-
czając mnie z wielu czynności. Dostał imię Amo, 
waży 200 g chyba kilka gramów mu przybyło! 
Nauczyłam się go karmić, bo nie wiedziałam, 
że taki maluszek jest tak silny by się wykręcać 
w różne strony, a nie chcę mu zrobić krzyw-
dy. Z kocyka też potrafi  się wyplątać, gdy się 
obudzi. Potrafi  zamknąć pyszczek mając dosyć 
mleka. Przesypia całą noc! Aga pilnuje Ama. 
I kto tu rządzi?

Zbigniew Rajche

Jeszcze nie teraz
Jestem na kresach w moim kochanym Stanisła-
wowie. Jakaś wycieczka. Stoję pod tylną ścianą 
kolegiaty. Jacyś młodzi ludzie na rusztowaniach 
najwyraźniej rozbierają kościół. Przenoszą 
deski, fragmenty złoconych rzeźb, obrazy. Pod 
rusztowaniem leży dużo takich odłamków. 
Nagle wpadam na pomysł aby wziąć sobie coś 
z tego na pamiątkę. Przecież i tak to wszystko 
pójdzie na złom. Wśród tych szczątków dawnej 
świetności kolegiaty dostrzegam kościelne 
chorągwie i wojskowe sztandary. Wyraźnie 

widzę biel, czerwień i haftowane srebrne orły. 
Właśnie taki sztandar chciałbym wziąć na 
pamiątkę po kościele, gdzie przed laty byłem 
ochrzczony. Koło robotników kręci się szczup-
ły ksiądz w sutannie, który zapewnie kieruje 
tymi pracami. Zwracam się więc do niego, aby 
pozwolił mi wziąć upatrzony sztandar. Ksiądz 
z aprobatą kiwa głowa i pochyla się nad stosem 
rupieci. Nagle odwraca się i widzę , że trzyma 
w dłoniach dużą fi oletowa chorągiew z czarnym 
krzyżem, jakie nosi się na pogrzebach. Idzie 
w moja stronę, niosąc ją przed sobą, jak na 
procesji. Jestem zły, że wybrał właśnie tę, ale 
zrezygnowany wyciągam ręce. Już mam chwy-
cić drzewce, gdy ksiądz nagle zmienia zamiar. 
Skręca w bok, wymyka mi się. Biegnę za nim, 
chcę chwycić fl agę, ale on wyraźnie broni jej 
przede mną.

– Proszę księdza! Proszę księdza! – wołam 
– Proszę mi ją dać!

Zaczynam szamotać się z księdzem. Usiłuję 
zabrać mu siłą chorągiew, Ksiądz ma zagnie-
wana twarz. Biegniemy. On robi uniki i wciąż 
się oddala. Patrzy na mnie jakby ze złością 
i wyraźnie słyszę, jak mówi do siebie: „Jeszcze 
nie teraz. Jeszcze nie teraz”. Wciąż go gonię ale 
oddala się coraz bardziej…

PS. Poprzedniego dnia miałem silny krwotok 
z żołądka i rano po tym śnie byłem już w szpi-
talu, gdzie straszono mnie śmiercią, jeżeli nie 
zgodzę się na operację. Nie zgodziłem się…

fot. ZBIgnIEw raJChE
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Mirosława Branicka-Polarczyk

Jak się pamiętamy

Siedziałam w poczekalni u swojego nowe-
go dentysty i rozglądałam się. Zauważyłam 
na ścianie dyplom ukończenia studiów i coś 
„kliknęło”. – Czyżby mój nowy dentysta był 
tym chłopakiem, w którym się nawet trochę 
podkochiwałam? Jak go jednak zobaczyłam, 
szybko porzuciłam te myśli. Ten prawie łysy 
facet z siwiejącymi włosami, brzuszkiem i twa-
rzą pełną zmarszczek był zbyt stary, by mógł 
być moim kolegą ze szkoły. A może jednak? Po 
tym, jak mi przejrzał zęby, zapytałam go, czy 
nie chodził przypadkiem do XXVI LO.

– Tak. Owszem, chodziłem i byłem nawet 
jednym z najlepszych uczniów – zarumienił się.

– A w którym roku pan zdawał maturę? – 
zapytałam. On odpowiedział:

– W siedemdziesiątym szóstym. Dlaczego 
pani pyta?

– To pan był w mojej klasie! – powiedziałam 
zachwycona.

Zaczął mi się uważnie przyglądać. I na-
stępnie ten wstrętny, pomarszczony staruch 
zapytał:

– A czego Pani uczyła?...

Ewa Kwaśniewicz

ROK DWUDZIESTY ZAKOŃCZONY

Czwartek 14 czerwca był od rana deszczowy 
i smutny, jak ponury przerywnik między sło-
neczną, ciepłą środą i – jak się później okaza-
ło – takim samym piątkiem. Nie przeszkadzało 
to nam, słuchaczom ZUTW, ruszyć gremialnie 
do Drzonkowa na zakończenie naszego, już 
dwudziestego, roku akademickiego. 

Po wyjściu z autobusów nagle zrobiło się bar-
dzo kolorowo, po prostu prawie wszyscy założy-
liśmy kapelusze, kapelusze ozdobione motylami, 
kwiatami, piórami, ptakami, a nawet… rogami 
i kuponami toto-lotka. Pod wielkim namiotem, 
jak okiem sięgnąć, widać było morze kapeluszy. 
Prezes Zofia Banaszak otworzyła imprezę, ser-
decznie nas przywitała, a potem już poooszło…

Grupy „Radości Tańczenia” zatańczyły 
taniec do piosenki śpiewanej przez Tadeusza 
Rossa „Słońce w kapeluszu”, która była moty-
wem przewodnim całej imprezy. Był konkurs 
karaoke, konkurs na fraszki erotyczne, których 
głównym tematem był oczywiście kapelusz. 
Były zawody sportowe, przejażdżki bryczką, 
wspólne zdjęcie wszystkich uczestników, które 
Paweł Janczaruk robił z drabiny, no i oczywi-
ście konkurs na najpiękniejszy kapelusz, a do 
tego coś na ząb, coś gwoli rozweselenia i to coś 
co przywieźliśmy ze sobą, czyli zabawa, radość 
i świetny nastrój.

PS. A kapelusze (oczywiście nie wszystkie) 
wiszą w siedzibie ZUTW i ją ubarwiają.

Konkurs na fraszki erotyczne, wymyślony 
przez Mirkę Bogdan, zaowocował kilkoma za-
ledwie utworami; okazało się zresztą, że inaczej 
odbiera się powstałe ad hoc teksty w atmosfe-
rze totalnego rozbawienia, które pozwala na 
mrugnięcie okiem do słuchającej publiczności, 
a inaczej czyta się jakiś czas potem… Konkurs 

fot. BarBara KonarsKa
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zresztą był niełatwy – „zadane” rymy rzadko 
zostały w pełni wykorzystane. A były to:

kapelusz – jubileusz
hulaj dusza – kapelusza
animuszu – w kapeluszu
kapeluszem – nie chcę ale muszę
świntuszy – kapeluszy
kapeluszami – drgnieniami

Oto kilka z zaprezentowanych w Drzonko-
wie utworów:

fot. BoLEsŁaw PoLarCZYK

fot. BarBara KonarsKa
fot. BarBara KonarsKa

fot. BarBara KonarsKa

fot. BoLEsŁaw PoLarCZYK

fot. BoLEsŁaw PoLarCZYK

fot. BoLEsŁaw PoLarCZYK
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Maria Bronczak

Mirka erotyk napisać kazała
I trudne rymy do niego zadała
A wcześniej kazali mi zrobić kapelusz
Na 20-ty ZUTW Jubileusz
Bo Zosia chce dodać nam animuszu
W fi rmowej koszulce i kapeluszu
Staram się uwieść Pana mym kapeluszem
Choć prawdę mówiąc nie chcę… ale muszę
A że dama nigdy nie świntuszy
Pod dachem kapeluszy
To rzućmy w górę kapeluszami
I zajmijmy się w tańcu drganiami

Ewa Kwaśniewicz

Na małżeński jubileusz
Założyłam różowy kapelusz
To właśnie pod nim moje usta całowałeś
I powolutku mnie rozbierałeś

Hula dusza bez kapelusza
A ciało ciągle woła: mało, mało!

Kiedy przyszedłeś do mnie w słonecznym 
kapeluszu
Dotknęłam Cię czule – dodało Ci to animuszu

Wachluję Cię moim kapeluszem
Uśmiechasz się, mówisz: nie chcę, ale muszę.

Leżysz leniwie pod moimi kapeluszami
Oczy zaszły mgłą
Miłość Cię ogarnia leciutkimi drgnieniami

Irena Solecka

Męskość przyzywa kapelusz,
Choć sześćdziesiąty jubileusz.
Nie wiem, czy sen, czy jawa,
Ale do przeżycia seksowna zabawa.

Słońce doda ci animuszu,
Gdy Twa wybranka tylko w kapeluszu.

Gdy UTW świntuszy
Na głowach morze kapeluszy
W tańcach przytulankach
Kolanko trąca kolanka
Wieczór coraz bliżej
A Twa dłoń coraz niżej i niżej.

Hulaj dusza – czas ucieka
Każdy może kochać czule
I choć wiek wygląda spod kapelusza
Do raju wyrywa ma dusza
Przykryję Cię kapeluszem
Nie chcę ale muszę
Bo jak patrzę na Twą męskość
To czuję się anielsko.

Katarzyna Jarosz-Rabiej

Ach, kto by pomyślał
Tyle w Tobie animuszu
W tym zmyślnym kapeluszu
Ptak na Twoim kapeluszu 
To pestka w porównaniu
Ile miałeś animuszu
Przy rannym wstawaniu

***

Zachwycona Twoim kapeluszem
Nie chcę ale muszę
Na ust Twych koral
Moich oczu iskry lecą
Odchylę kapelusza woal
I scałuję z ust Twych
Smak marzeń mych
Smak wymarzonych ust Twych.

fot. Ewa KwaŚnIEwICZ
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