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Są wśród nas starsi stażem słuchacze, już 
tu zadomowieni, niektórzy od bardzo wielu lat, 
jak Małgorzata Wojtkowiak, która świętowała 
niedawno swój Jubileusz 20-lecia członkostwa 
w ZUTW. Upiekła tort, zaprosiła – oprócz ko-
leżanek ze swojego klubu „Gobelin” – członków 
Zarządu ZUTW. Ten fakt mówi sam za siebie, 
jak ważne dla ludzi są przyjazne kontakty, 
nawiązane w naszym stowarzyszeniu. Ci „za-
domowieni” śladów pozostawili wiele, bo nie 
lubią bezczynności. Tak mówi w wywiadzie 
Stanisław Lewandowski, tak postrzegany był 
zawsze Ryszard Krassowski. W nr 8 „Inspiracji” 
ze stycznia 2006r. ukazał się portret literacki, 
zatytułowany „Ryszard”; jego syn, Jacek, mówił: 
(ojciec) „po przejściu na emeryturę zapisał się 

Barbara Konarska

to twoja droga…

…zapisz ją śladami stóp – śpiewał Stanisław 
Sojka. Piękne zdjęcie Krystyny Filmanowicz 
oglądam z niesłabnącą przyjemnością. Jego 
mocny w wyrazie temat to droga, z drzewem na 
linii horyzontu. Nie jest ono celem wędrówki, 
raczej zaprasza, by – odpocząwszy i nabrawszy 
sił – pójść dalej. 

Powiedziała mi przyjaciółka, że w mieście 
brakuje jej widoku horyzontu; niedawno zna-
lazła stosunkowo nieodległe od domu miejsce, 
skąd pewien odcinek horyzontu doskonale widać 
i chodzi tam, by się tym widokiem pokrzepić. 
Najpierw się trochę zdziwiłam, ale po zasta-
nowieniu przyznałam jej rację. Rozległy widok 
przynosi człowiekowi poczucie swobody, ba – 
wolności! Wzrok nie „obija się” o ściany domu 
naprzeciwko, myśl może swobodnie podążać 
ku… To trochę dziwne, bo wydaje się, że myśl 
zmierza wówczas daleko, ale też – pozwala 
człowiekowi wejść w głąb siebie. Najdalej i rów-
nocześnie najbliżej, jak można. Przypomniałam 
sobie własne odczucia na górskich szczytach czy 
szerokich siodłach przełęczy, skąd przy dobrej 
pogodzie linia horyzontu tworzyła pełny okrąg. 
Pojawiało się uczucie, jakbym cały widoczny 
kawał świata brała do wewnątrz, a on dawał 
mi niezwykłą moc czynienia tego, co czynić 
pragnę. Miałam ogrom możliwości. Wracałam 
z takich wypraw pełna zaufania do siebie i bar-
dzo szczęśliwa. 

Rozpisałam się o swoich uczuciach, ale wszy-
scy chyba, patrząc na linię horyzontu, pragnie-
my wyjść poza nią, jest to bowiem jedyna linia, 
która nie wyznacza punktu dojścia. Zdjęcie 
Krysi, dzięki któremu zdobyła I nagrodę na 
tegorocznych Juwenaliach III Wieku, stwarza 
taką perspektywę. 

fot. hAlINA doRNIAK-SzCzęSNA
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do ZUTW i znów pracuje po całych dniach”. 
Ryszard Krassowski skończył w tym roku 80 lat 
i postanowił trochę zmniejszyć swoje zaangażo-
wanie. Klub Turystyczno-Krajoznawczy „Cieka-
wi świata” nie ma obecnie prezesa. Aleksandra 
Hedzielska i Anna Kozłowska, których piękna 
inicjatywa sprzed dziesięciu lat – „Śpiewać 
każdy może…” – sprawiła, że jeden czwartek 
miesiąca był dla miłośników wspólnego śpiewu 
wyjątkowy, też pragną trochę zwolnić tempo 
studenckiego życia. Z ogromną sympatią pisze 
o nich Halina Maszner. 

To owi wspaniali, przez wiele lat realizujący 
swoje pasje, z równoczesną swego rodzaju służ-
bą na rzecz społeczności.

Rozpoczynamy nowy rok akademicki, w pro-
gi Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku wkraczają nowi słuchacze. Nowi koledzy 
zapisywać będą na drodze UTW-owskiej przy-
gody swoje własne ślady. Koleżanki i koledzy 
z młodszego (stażem) pokolenia! Życzymy Wam, 
byście w naszej społeczności znaleźli swoje 
miejsce, byście w ZUTW odkryli własne drogi. 
Pragniemy równocześnie, a jestem przekonana, 
że i Wy także, by działania podjęte przed laty 
przez Waszych starszych kolegów nie zostały 
zaprzepaszczone. Przejmujcie pałeczki! Ci, 
którzy byli przed Wami, mogą służyć radą. 
Kiedy ich natomiast zapytacie, czy było warto 
brać na siebie tak wielkie zobowiązanie, a jest 
nim niewątpliwie wieloletnie, systematyczne 
prowadzenie jakiegoś rodzaju działań na rzecz 
innych, z pewnością powiedzą o satysfakcji, 
jaką przynoszą udane kolejne przedsięwzięcia, 
tworzące się więzi między ich uczestnikami 
i wyrazy sympatii kierowane do nich, liderów. 

Halina Maszner pisała o Annie Kozłowskiej, 
a (znamienny przypadek!) Danuta Kuleszyńska 
przeprowadziła wywiad z synem Ani, Wojcie-
chem. Droga zawodowa zaprowadziła go do 
Biura Wystaw Artystycznych, którym kieruje od 
lat i które w rankingach instytucji promujących 
współczesną plastykę zajmuje czołowe pozycje. 

Szczerze mówiąc mało wiem o sztuce współ-
czesnej, od wielu lat rzadko odwiedzam BWA 
dla wystaw tam prezentowanych, pocieszając 
się, że wszędzie być nie można, ale ta niewiedza 
trochę mi doskwiera. Kilka razy byłam w tej 
placówce z innych powodów. Swego czasu, kiedy 
moja wnuczka – wówczas mała – spędzała u nas 
jeden z letnich miesięcy, zapisałam ją na zaję-
cia wakacyjne dla dzieci, prowadzone wówczas 
przez artystów plastyków. Byłam nimi zachwy-
cona, a dziecko uszczęśliwione. Zdarzyło mi się 
również być dwukrotnie w BWA na wspania-
łych koncertach – w grudniu 2010 roku Corina 
Marti i Catalina Vincens zabrały słuchaczy 
w muzyczną podróż w przeszłość, grając utwory 
z XIV i XV wieku na kilku różnych fletach, cla-
visimbalum i organetto. W sierpniu ubiegłego 
roku z kolei dwie gambistki – Susie Napper 
i Margaret Little grały muzykę baroku. Viola da 
gamba jest instrumentem, który pokochałam od 
momentu obejrzenia filmu „Wszystkie poranki 
świata”, opowiadającego losy francuskiego kom-
pozytora i wirtuoza gry na tym instrumencie 
Jeana de Sainte-Colombe. Film dzięki muzyce, 
scenografii i kostiumom był zanurzony w epoce, 
w salonie BWA natomiast dawna muzyka kon-
trastowała ze sztuką współczesną. Można by 
zresztą dojść do wniosku, że – paradoksalnie – ją 
dopełniała; każda interpretacja zależy przecież 
od bogactwa wyobraźni uczestnika wydarzenia. 

fot. BARBARA KoNARSKA
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Myślę, że warto próbować przyjaźni ze sztuką 
współczesną…

Współpraca ZUTW z innymi UTW w na-
szym województwie coraz częściej ma wymiar 
sympatycznych kontaktów z poszczególnymi 
osobami i grupami naszego stowarzyszenia. Na 
zaproszenie UTW w Sulęcinie kabaret „Monte 
Verde”, Tetar Tańca 59+ i grupa turystów 
z „Ciekawych świata” gościła w tym mieście, 
a słuchacze tamtejszego UTW mieli szansę 
spotkać się z naszymi grupami artystycznymi. 
Danuta Sobocińska, szefowa Świebodzińskiego 
UTW, wysłuchawszy w ubiegłym roku mojego 
wykładu „Małe ojczyzny w twórczości słucha-
czy ZUTW” zaproponowała, bym wygłosiła go 
w Świebodzinie, łącząc go ze spotkaniem autor-
skim. Było to ogromnie sympatyczne przeżycie, 
spotkałam osoby, które mówiły, że mnie znają 
dzięki „Inspiracjom”! Poznałam panią Marię 
Szafran, poetkę ze Świebodzina, z którą jestem 
umówiona na spotkanie autorskie w Oksymoro-
nie w nowym roku akademickim. Pani Maria to 
osoba z mojego pokolenia. Jest autorką trzech 
tomików pięknych, mądrych wierszy, zanu-
rzonych w rzeczywistość tu i teraz. Wydała je 
w ostatnich latach. Dwa pierwsze dały jej człon-
kostwo w Stowarzyszeniu Autorów Polskich. 
Z góry się cieszę na to spotkanie!

Nowy numer „Inspiracji” ma szansę być 
swoistym przewodnikiem dla osób pierwszorocz-
nych. Poznają z jego kart wielu ludzi, zorientują 
się, jakie działania są u nas podejmowane. Jest 
grupa zajęć o dużym potencjale naukowym, jak 
seminarium literackie, prowadzone przez dr 
Danutę Wierzchołowską, o czym piszą Halina 
Maszner i Maria Orlicka, czy klub geologiczny, 
prowadzony przez Elżbietę Dąbrowską-Żura-
wik, nie tylko w formie wykładów, lecz także – 
wycieczek edukacyjnych. Treść naukowa, to 
artykuł Elżbiety o budowie geologicznej Jaskini 
Niedźwiedziej, dokąd zabrała – obok członków 
klubu – fotografików z grupy FotoX i kilka 
innych osób. Reporterskie wrażenia piórem 

przybliżyła Ewa Kwaśniewicz, a całość dopeł-
niają zdjęcia, które wręcz zachęcają do udziału 
w takich wyprawach. Opowieść o wycieczce 
puentuje Anna Blacha – zainspirowała ją, by 
poetycką prozą i wierszem przypomniała sobie – 
nam także – wrażenia z wycieczki sprzed lat. 

Od niedawna działa w ZUTW klub filozo-
ficzny. Nie ma jeszcze żadnego artykułu o tych 
wspaniałych zajęciach, prowadzonych przez dr 
Agnieszkę Szczap. Pani Agnieszka okazuje duże 
zainteresowanie działaniami słuchaczy ZUTW. 
Przypominam sobie interesującą rozmowę, jaką 
po zajęciach prowadziłyśmy, oglądając wystawę 
grupy plastycznej „Pastele” – „Nierzeczywiste”. 
Zastanawiałyśmy się nad znaczeniem uży-
tych przez naszych kolegów mocnych, wręcz 
agresywnych barw na wielu obrazach. Było 
to malarstwo abstrakcyjne, a jednak sporo 
mówiło o emocjach osób malujących. Jeden 
z uczestników zajęć filozoficznych zaprosił pa-
nią Agnieszkę na wystawę zdjęć hodowanych 
przez siebie irysów, a następnie do ogrodu, by 
mogła obejrzeć je na żywo. Wrażenia opisują 
Anna Blacha i Adriana Witkowska.

Wystawy malarskie i fotograficzne są obec-
nie tak liczne, że nie ma metody, by o wszyst-
kich napisać, a nawet – wszędzie być. Bywamy 
na wystawach w Muzeum Ziemi Lubuskiej 
(wystawa „Robotnicy” Edwarda Dwurnika”, 
o której pisze Ewa Kwaśniewicz) czy w Biblio-
tece Wojewódzkiej (wystawa „Miasto ognia” 
Pawła Janczaruka – artykuł Bogumiły Hyli-
Dąbek). Wystawy naszych koleżanek i kolegów 
też coraz częściej odbywają się w innych miej-
scach, niż sale ZUTW. To dobrze, bo liczba osób 
malujących i fotografujących, które dojrzały już 
do indywidualnych prezentacji, stale rośnie, 
a powierzchnia ekspozycyjna w naszej siedzi-
bie nie jest z gumy. O części z nich znajdziecie 
Państwo artykuły w tym numerze. 

Szczególnym miejscem jest Galeria na Pta-
siej. Pisze o niej Bogdan Jan Springer, organiza-
tor wystaw w Filii nr 1 Biblioteki Wojewódzkiej. 
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Bogdan jest członkiem klubu FOTOOKO, bywa 
gościnnie w Oksymoronie, śpiewając własne 
kompozycje („Nastrojowe spotkanie w Oksymo-
ronie” Ewy Kwaśniewicz), a nade wszystko po-
siada tę cechę, która obliguje go do pracy, jakiej 
się podjął na rzecz kontaktowania czytelników 
biblioteki z fotografi ą. Wielu wystawiających 
to fotografi cy z macierzystego klubu Bogdana. 

Ciekawym wydarzeniem był polsko – nie-
miecki projekt „Turystyczne wykorzystanie 
ginących zawodów w oczach seniorów z Zielonej 
Góry i Zittau”. Diariusz realizacji tego projektu 
napisała Bogumiła Hyla-Dąbek. Pracowite dni 

wzbogaciły naszą wiedzę o sprawach, z którymi 
rzadko się stykamy. Poprosiłam o rozmowę dwie 
Niemki, pragnąc dowiedzieć się czegoś więcej 
o ich stowarzyszeniu. Dowiedziałam się, a po-
tem rozmowę skierowałyśmy się na wzajemne 
kontakty naszych narodów. Rozmowa była 
szczera i bardzo oczyszczająca. Od dość wielu 
lat, jako słuchaczka ZUTW, biorę udział w spot-
kaniach i projektach, w których uczestniczą róż-
ne grupy Niemców. Najczęściej zresztą – kobiet. 
Zazwyczaj też, wcześniej lub później, dochodzi do 
wymiany poglądów na temat trudnej historii XX 
wieku. Osobiście cieszy mnie, że wśród niemie-
ckich rozmówczyń znajduję chęć poznania fak-
tów i przezwyciężenia tragicznego dziedzictwa. 
Jest bowiem coraz powszechniej przyjmowana 

wśród ludzi wrażliwych i empatycznych oczywi-
sta prawda, że każda wojna to zło, każda niesie 
ogrom bólu, kaleczy i ofi ary, i agresorów. 

Miesiąc później duża grupa słuchaczy ZUTW 
w okolicach Zittau realizowała projekt „Ruch 
i zdrowie”. Krótko o tym pobycie napisała 
Mirosława Bogdan. Mam nadzieję, że zdjęcia 
poszerzą wiedzę czytelników na temat pozytyw-
nych emocji, jakie przeżyliśmy oraz jak wiele 
poznaliśmy ciekawych sposobów spędzania 
czasu na zajęciach ruchowych o charakterze 
na poły sportowym, na poły rozrywkowym, jak 
choćby zumba, będąca swoistym połączeniem 

elementów tańców latynoamerykańskich oraz 
elementów fi tness. Z jednym tylko stwierdze-
niem Mirki trudno mi się zgodzić, napisała 
bowiem, że rafting na Nysie Łużyckiej był 
„walką z żywiołem”, jakim były płytkie i leniwe 
teraz wody rzeki . Może to nie był „żywioł”, ale 
chyba nie płynęłyśmy po tej samej rzece, która 
na sporej części trasy płynęła wartkim nurtem. 
Utrudniał on omijanie wystających głazów 
(rzeczywiście było płytko) i wiele załóg znosił 
w stronę brzegu. Niektórzy „zaliczyli” kąpiel, 
zazwyczaj z własnej inicjatywy, gdyż unieru-
chomiony na kamieniu ponton potrzebował ręcz-
nego spychania. Zdecydowana większość z nas 
zmagania z wodą uznała za dużą atrakcję. Nota 
bene zajęcia ruchowe są stale obecne w grafi ku 

fot. BARBARA KoNARSKA
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zajęć naszych słuchaczy. Dlaczego wszelkiego 
rodzaju gimnastyki są tak popularne? Co nieco 
zdradza imienny CERTYFIKAT ukończenia 
zajęć gimnastyki rekreacyjnej, jaki każdy jej 
uczestnik otrzymał od prowadzącej zajęcia 
Elżbiety Adamczyk: „Certyfikat upoważnia 
właściciela do bardzo dobrego samopoczucia, 
zdrowego i gibkiego wyglądu oraz zobowiązuje 
do utrzymania kondycji do następnego roku 
akademickiego”. I o to chodzi!

Już po raz szósty ZUTW wziął udział w Ju-
wenaliach Trzeciego Wieku w Warszawie. 
Reprezentowali nas: kabaret „Monte Verde”, 
fotografia i malarstwo, startowaliśmy także 
w utworzonej w tym roku kategorii literackiej. 
Nasze sukcesy są powodem do uzasadnionej 
dumy. Nie mogłam – z przyczyn osobistych – 
być w tym roku w Warszawie, czego ogromnie 
żałuję, bo lubię tę imprezę, a i sukces lepiej 
smakuje, kiedy człowiek, słysząc swoje nazwi-
sko, wychodzi na scenę. Były jednak koleżanki 
z klubu literackiego „Oksymoron”. Swoje reflek-
sje napisały dwie z nich. Publikujemy artykuł 
„Wiosną obudzony motyl jesienny” Danuty We-
sołowskiej. Zarówno ona, jak i Elżbieta Stalec 
były na Juwenaliach po raz pierwszy. Danusia 
napisała: Byłam po raz pierwszy i dostałam 
skrzydeł, a Ela: Dni spędzone w Warszawie to 
była wielka uczta dla oczu i duszy. Dziękuję 
losowi, że dane mi było przeżyć atmosferę VI 
Juwenaliów 2013, a i spotkanie z Warszawą po 
30-tu latach wywarło na mnie niezapomniane 
wrażenie. Szczęśliwa wróciłam do domu. Takie 
przeżycia też mogą być udziałem słuchaczy 
ZUTW!

12 czerwca 2013 roku zorganizowaliśmy 
zakończenie roku akademickiego naszej grupy 
literackiej w Ogrodzie Botanicznym Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego. Mieszkam na Osiedlu 
Piastowskim, Ogród i jego okolice są jedną 
z najczęściej wybieranych tras spacerowych. 
Kiedy powstawał, z pewnym niedowierzaniem 
patrzyłam na rachityczny platan – pamiątkę 

dawnej świetności. Z każdym rokiem jednak 
ogród piękniał w oczach. Część koleżanek i ko-
legów z klubu nigdy dotąd w Ogrodzie nie była, 
a ponieważ to osoby wrażliwe na piękno, wśród 
których wielu jest miłośników przyrody, mia-
łam pewność, że pomysł przypadnie im do gu-
stu. Tydzień wcześniej rozmawiałam z panem 
Radosławem Skrobanią, kierownikiem ogrodu, 
o możliwości zorganizowania naszej uroczy-
stości. Spotkałam się z dużą życzliwością, za 
co kierownictwu Ogrodu Botanicznego należą 
się serdeczne podziękowania. Wielu z nas 
obiecało sobie częściej odwiedzać to niezwykłe 
miejsce. Nie wszyscy mamy własne ogrody, nie 
wszyscy – z racji podeszłego wieku czy stanu 
zdrowia – jesteśmy w stanie własnoręcznie 
pielęgnować rośliny. Stąd nasza wdzięczność 
wobec pomysłodawców i wykonawców tego 
przedsięwzięcia – naukowców z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, ekologów i wolontariuszy, 
którzy pomagają we właściwym utrzymaniu 
bardzo potrzebnej placówki. Oby nie brakowało 
i środków finansowych, i ludzi z miłością pod-
chodzących do każdej rośliny, która rośnie na 
terenie Ogrodu. Kontaktu z żywą przyrodą nie 
zastąpi wszak Internet.

Oksymoron w tym roku obchodzi jubileusz 
dziesięciolecia. Twórczość literacka jego człon-
ków była zaczynem „Inspiracji”. W zajęciach 
klubu uczestniczy od kilkunastu do ponad 
dwudziestu osób. Na przestrzeni minionych 
blisko dziesięciu lat wiele osób zdobyło duże 
kompetencje literackie, o czym świadczą także 
nagrody zdobyte w Warszawie. Przychodzą 
też do klubu nowi słuchacze, znajdując w nim 
klimat twórczych inspiracji. Grupa człon-
ków o najciekawszym dorobku twórczym jest 
obecnie postrzegana jako istotna część całego 
środowiska literackiego Zielonej Góry, wno-
sząca swój – dość odrębny – ton wypowiedzi, 
naznaczonej – traumatycznymi niejednokrot-
nie – doświadczeniami z lat wojny, okupacji 
i przesiedleń oraz bogatym doświadczeniem 
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uczestniczyła w spotkaniu z wybitnym artystą 
Andrzejem Strumiłłą. Zaraz po spotkaniu spi-
sała wrażenia i dziś dzieli się z nami tamtym 
oczarowaniem. O dalszych losach Strumiłły 
słów kilka dopisał Eugeniusz Kurzawa, życz-
liwy gospodarz Ogrodu, który również w tym 
roku zaprosił Oksymoron do siebie. Czytaliśmy 
swoje wiersze i słuchaliśmy wierszy gospodarza. 
Rozmawialiśmy o tym, czym w naszym życiu 
jest ten przymus pisania. Jego efekt – wiersze – 
zamieszczamy w każdym numerze. Wiem, że 
niektórzy lubią ten dział, niektórzy – odrzucają. 
Od dawna „Inspiracje” przynoszą treści dla 
każdego, choć nie wszystkie dla wszystkich.

Pozwoliłam sobie na opublikowanie swojego 
dziennika z wakacji w ubiegłym roku. Podróż 
za południową granicę przyniosła mi tyle wspa-
niałych wrażeń, że szkoda mi było pozostawić 

Aktualne felietony

życiowym. Tego typu wspomnienia pojawiają się 
niemal w każdym numerze „Inspiracji”. W tym 
numerze są także – wszystkie opisane w nich 
sytuacje były wynikiem przeżyć związanych 
bezpośrednio z faktem, iż ich autorom przyszło 
żyć w czasie nieludzkim. Zachęcam do lektury 
poruszających tekstów Zbigniewa Rajche, El-
żbiety Stalec i Haliny Sędzińskiej. 

Zupełnie innego rodzaju wspomnieniem po-
dzieliła się Maria Orlicka. Wrzesień 1945 roku, 
początek roku szkolnego. Stęsknieni za nauką 
w normalnej szkole uczniowie organizują 
przestrzeń dla jej funkcjonowania. Autorka 
żartobliwie opowiada o przedziwnym umeblo-
waniu klas, ale także o – powiedzmy – pewnym 
rozbrykaniu młodzieży. Przypomniał mi się – 
jako ciekawostka – spis cech charakteru, które 
powinien w sobie wyrabiać uczeń XIX-wiecznej 
szkoły. Przeczytałam go na wystawie doty-
czącej dawnej szkoły na zamku w Kieżmar-
ku. Nieznany z imienia moralista zalecał: 
Bądź posłuszny, pobożny, kochaj porządek, 
bądź czysty i skromny, pilny i uważny, 
dobrze wychowany, spokojny i pokorny, 
postępuj z godnością, bądź prawdomówny, 
sprawiedliwy i litościwy. Daleko odeszliśmy 
od tamtego modelu! Halina Maszner w sym-
patycznym tekście „Serdeczność w skrzynce 
pocztowej…” pisze wręcz: „(…) społeczność 
„uczniowska”, bez względu na wiek, czeka 
na wakacje. Myślę, że to najprzyjemniejsza 
część programów szkolnych, od najniższych 
klas począwszy”. Tekst jest zresztą o czym in-
nym – o serdecznych więzach, jakie potrafimy 
zadzierzgnąć wśród grup słuchaczy ZUTW. 

Halina Sawa z kolei dzieli się efektami swo-
jego zaangażowania obywatelskiego. Wybrałam 
ten tekst do publikacji, gdyż nie ma w nim 
w ogóle narzekań pozbawionych ochoty na 
działanie. Może warto wziąć przykład? 

Pragnę jeszcze zarekomendować Państwu 
wspomnienie niezwykłe. Barbara Dzięcielew-
ska gościła przed laty w Ogrodzie Sztuk, gdzie 

je tylko dla siebie. Mnie zachęciła Bożenka 
Rudkiewicz, może ja zachęcę kogoś z Państwa?

Rok akademicki zakończyliśmy patrząc na 
świat przez różowe okulary. Okolicznościowe 
wiersze, fraszki i ładna, niemal baśniowa proza 
Anny Blachy zamykają numer „Lżejszym pió-
rem”. Przed nami wakacje, ale kiedy Państwo 
weźmiecie ten numer do ręki, rozpocznie się 
nowy rok akademicki. Niech nas nie opuszcza 
ciekawość świata, wtedy łatwiej odnaleźć DRO-
GĘ i wędrować nią po horyzont marzeń.

fot. BARBARA KoNARSKA
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Sztuka 
jest częścią życia

Z Wojciechem Kozłowskim, dyrektorem 
Biura Wystaw Artystycznych rozmawia  
Danuta Kuleszyńska 

– Jesteś artystą?
– Nie. Zupełnie nie czuję się artystą. 
– A kim się czujesz?
– Hm… Powiem tak: czuję się urzędnikiem, 

który stara się być twórczy, ale tylko w grani-
cach sensu bycia twórczym. To znaczy prowadzę 
galerię, która ma być dobrym miejscem dla 
artystów i dla odbiorców. I jedni, i drudzy mają 
się tutaj dobrze czuć. Chodzi też o to, by poka-
zywać w BWA rzeczy niekoniecznie oczywiste 
i niekoniecznie łatwe.

– A chcąc je pokazywać, chcąc zrozu-
mieć twórców nie powinieneś mieć jednak 
w sobie choć odrobiny artystycznej duszy? 

– Oczywiście robiłem w życiu różne rzeczy: 
śpiewałem w zespole, śpiewałem solo, upra-
wiałem różne gatunki muzyki, mam papiery 
instruktora teatralnego, recytowałem wiersze 
i prawie przez całe liceum brałem udział w róż-
nych konkursach recytatorskich, w których 
nawet odnosiłem sukcesy. Jednak w którymś 
momencie okazało się, że bycie odtwórcą (śpie-
wałem przecież cudze piosenki, mówiłem cudze 

wiersze), zaczęło mi przeszkadzać. Zrozumia-
łem, że sam niczego nie stworzę, że nie podzielę 
się z ludźmi własną twórczością. Natomiast 
bardzo chętnie pokażę im to, co robią inni. Co 
prawda, przez ładnych kilka lat prowadziliśmy 
z przyjaciółmi audycję satyryczną pod nazwą 
„Radio ma głośnik”, która moim zdaniem była 
świetna, ale i tu okazało się, że nie uczynię tej 
audycji swoim głównym zajęciem. Hm… może 
to kwestia nadmiaru samoświadomości? 

– Nie próbowałeś odnaleźć się w innych 
dziedzinach sztuki, na przykład w malar-
stwie? Namalowałeś jakiś obraz?

– Robiłem kolaże we wczesnej młodości, ale 
w końcu stwierdziłem, że innym to lepiej idzie, 
że oni w przeciwieństwie do mnie potrafią 
poprzez te swoje obrazy powiedzieć coś bardzo 
ważnego, a przynajmniej atrakcyjnego. A ja nie. 

– Rozumiesz artystów?
– Tak. To znaczy rozumiem ich na tyle, 

żeby wierzyć, że to co oni poprzez swoje dzieła 
mówią, jest czymś ważnym i interesującym. Że 
jest ciekawe dla odbiorcy na każdym poziomie 
odbioru. 

– Zazdrościsz im?
– Że są artystami? Tak, bo to mnie przerasta. 

Ja uważam, że jeśli chcesz być artystą, to twoja 
opowieść ma być uwodząca, ciekawa, ekscytują-
ca, bardzo erudycyjna. Natomiast jeśli ma być 
letnia i taka sobie, to ja nie chcę. Oczywiście nie 
mówię, że wszyscy mają być świetni i super, bo 
muszą też być ludzie, którzy po prostu opowia-
dają historie. Natomiast ja jakoś nie mam tej 
historii. I nigdy jej nie miałem. 

– A w ich rozumieniu świata, w tym co 
robią – coś cię drażni?

– No, chyba nie… To znaczy nic mnie nie 
drażni u tych twórców, których pokazuję 
w BWA. Staram się wybierać takich artystów, 
którzy w moim mniemaniu robią wartościową 
sztukę. 

– A tacy, którzy malują przysłowiowego 
jelenia na rykowisku… Czy tacy artyści 
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znajdą dla siebie miejsce w galerii, czy 
mają szansę zaistnieć w BWA? 

– Pytanie, czy ten przysłowiowy jeleń jest 
sztuką. Według mnie nie jest, bo nie ma w nim 
tego, co jest najistotniejsze w sztuce: otóż nie ma 
pierwiastka twórczego. Kicz, bo o nim pewnie 
mówimy, jest sposobem wypowiedzi wygodnym, 
nie stawia żadnego problemu. 

– Ale taki kicz jest łatwiejszy w odbio-
rze, bardziej zrozumiały dla widza, aniżeli 
przysłowiowe kreski i kropki rzucone na 
płótno. 

– To zrozumienie jest pozorne. Bo zrozumie-
nie nie jest zrozumieniem, tylko jest przyswo-
jeniem czegoś, co jest oczywiste, za czym nie 
kryje się nic. Nie ma takiej sytuacji w historii 
przedstawiania, w której wystarczyło tylko roz-
poznawać obiekty ze znanej sobie przestrzeni. 
Zawsze za przedstawianiem stoi jakiś bagaż 
kulturowy. 

– Lubisz ogrzewać się w blasku twór-
ców? 

– Lubię obcować z interesującymi ludźmi, 
a praca tutaj jest dobrym pretekstem do tego. 

Choć ostatnio doszedłem do wniosku, że z upły-
wem lat staję się jakby mniej towarzyski. 

– Poszukujesz spokoju?
– Nie. Ale jest jakiś mechanizm, który powo-

duje, że nagle człowiek zaczyna wycofywać się 
w samotność. Mnie obniżył się ostatnio poziom 
życia towarzyskiego, jego intensywność. 

– Zmęczony jesteś życiem?
– Nieee. Chyba to wynika z różnych innych 

kwestii, o których wolałbym nie wspominać. To 
są zbyt intymne momenty. 

– Każdy ma prawo do intymności, zwłasz-
cza dyrektor BWA

– (śmiech). Nie jestem jakoś szczególnie 
uprzywilejowany. 

– Gdy w 1999 r. stawałeś się dyrekto-
rem, mówiłeś tak: „Chciałbym, aby BWA 
było galerią przyjazną każdej dobrej sztu-
ce, żeby nadal było miejscem ważnym dla 
mieszkańców i dla polskiej sztuki”. Minęły 
lata i...

– …i nieskromnie przyznam, że prawie 
w całości te założenia spełniły się. Galeria jest 
bardzo dobrze rozpoznawalna w Polsce. Nie ma 
żadnych problemów, by zaprosić znaczących 
i ważnych artystów. Staram się także pokazy-
wać debiutantów, szczególnie tych, którzy uczą 
się w naszym Uniwersytecie. Jest to dla nich 
jedna z nielicznych możliwości profesjonalnej 
prezentacji. Już nie mówię o dyplomach, bo to 
norma, że młodzi mogą pokazać swoje dyplomo-
we prace. Mamy na koncie kilku interesujących 
debiutantów, którzy później zrobili i robią tak 
zwaną karierę. 

– Znany jesteś z tego, że podajesz dłoń 
młodym artystom.

– Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. 
W roku organizujemy w sumie 18-20 wystaw. 
To jest bardzo dużo i gdy mówię o tym ludziom 
w Polsce czy za granicą, to bardzo się dziwią. 
Nasze działanie jest dość intensywne i nie-
stety, ale nie ma czasu, by dało się wszystko  
zrobić. 

WoJCIECh KozłoWSKI
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– Zielonogórskie BWA należy do czo-
łówki polskiej. Tygodnik „Polityka” np. 
umieszcza was na 13 miejscu w kraju obok 
warszawskiej „Zachęty”, czy Muzeum Na-
rodowego w Krakowie. Co takiego 
siedzi w twojej głowie, że potrafisz 
tak wysoko wywindować galerię? 

– Nie wiem, ale myślę, że najistot-
niejsze jest, żeby wierzyć w to, co się 
robi. I teraz powiem stek banałów: otóż 
staram się pokazywać naszej publicz-
ności sztukę taką, jaka ona dziś jest. 
Oczywiście jest to przefiltrowane przez 
moje preferencje, ale w miarę obiektyw-
ne. Próbuję zachować proporcje pomię-
dzy globalnością a lokalnością. Ale jest 
coś, co ciągle leży mi na sumieniu: otóż 
chciałbym uczynić przestrzeń jeszcze 
bardziej przyjazną dla widzów. Nieste-
ty powierzchnia BWA jest na to zbyt  
mała. 

– Czujesz się ważną osobistością?
– To bardzo trudne pytanie. Ale nie, 

nie czuję się ważną osobistością. 
– Pytam, bo znalazłeś się na li-

ście „100 najważniejszych polskich 
osobistości świata sztuki”. 

– Eee to taki pewnie żart portalu 
internetowego. To jest tak: hm… hm… 
chciałem dowcipnie odpowiedzieć, ale 
nic mądrego nie przychodzi mi do głowy. 
W związku z tym odpowiem tak: zajmu-
ję się wystawiennictwem 30 lat. Przez 
ten czas przez Zieloną Górę (nie tylko 
dzięki mnie) przewinęło się wielu znako-
mitych twórców, krytyków. Starałem się 
zawsze na bieżąco śledzić co się w sztuce 
dzieje, czasami gdzieś pojechałem… 
To jest taki obszar kultury, w którym 
dość istotną rolę odgrywają kontakty 
interpersonalne. A ja mam łatwość 
w nawiązywaniu takich kontaktów. 
I gdybym miał odpowiedzieć na twoje 

pytanie: czy czuję się ważny, odpowiedziałbym, 
że czuję się obecny. 

– Co takiego przez te 30 lat obcowania 
ze sztuką wyniosłeś dla siebie, czego się 
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– Co jest twoim sukcesem największym?
– To, że wypracowałem dla tej galerii dobrą 

markę. Że BWA uważane jest za ważne miejsce. 
Moim sukcesem jest to, że razem z koleżanka-
mi i kolegami z uczelni potrafi liśmy nawiązać 
współpracę między Instytutem Sztuk Wizu-
alnych a BWA. Moim sukcesem jest również 
i to, że tu na miejscu jestem doceniony. Myślę, 
że udało się doprowadzić do sytuacji, że ta in-
stytucja pod tytułem BWA funkcjonuje, że jest 
otwartą instytucją. 

– Słucham ciebie i tak sobie myślę, że 
fajnie być dyrektorem galerii. Spotykasz 
się z artystami, namawiasz ich na wy-
stawy, inni z kolei sami się wpraszają, 
jeździsz po Polsce… 

– A ja wcale nie mówię, że to zła praca. Dla 
mnie nie ma lepszej na świecie. Mam na tyle 
dobrą sytuację, że jesteśmy miejską instytucją, 
ale nie ma żadnych nacisków, jeśli chodzi na 
przykład o kwestie programowe. Władza nam 
się do roboty nie wtrąca i bardzo sobie to cenię. 
Na wernisażach jest ciasno, mamy komplety 
widzów, miasto stało się wrażliwsze na sztu-
ki wizualne. Myślę, że jest to także zasługą 
historii, bo mija właśnie 50 lat od pierwszego 
Złotego Grona. Postaramy się tę całą historię 
nieco odkurzyć, zrobimy kilka wystaw, które 
przypomną różne wydarzenia jakie towarzy-
szyły Złotym Gronom. 

Wojciech  Kozłowski urodził się w 25 sierpnia 
1961 r. w zielonej Górze. Jest absolwentem kul-
turoznawstwa na uniwersytecie im. A. Mickiewi-
cza w Poznaniu. z Biurem Wystaw Artystycznych 
związał się w 1983 r. pracując najpierw jako 
specjalista do spraw programowych, a od 1999 r. 
jest szefem galerii. Jest także wykładowcą na 
wydziale artystycznym w Instytucie Sztuk Wizu-
alnych uz. W wolnym czasie lubi spać i czytać. 
uwielbia „śniadanie mistrzów” Kurta Vonneguta 
i „Grę w klasy” Cortazara, a także literaturę po-
pularnonaukową. Córka Maria kończy fi lozofi ę 
na uniwersytecie Warszawskim.

Spotkania z ludźmi naszego miasta

nauczyłeś, co ci wszyscy artyści dali tobie 
jako człowiekowi? 

– To paradoksalne, ale od wielu z nich na-
uczyłem się, że są rzeczy ważniejsze niż sztuka. 

– Co na przykład?
– Człowiek jest ważniejszy. Jego szczęście 

indywidualne. Zrozumiałem, że jest coś takiego 
jak wrażliwość społeczna, że czasem ustąpienie 
wobec tego co jest światem, jest dużo cenniej-
sze od bezwzględnego uprawiania produkcji 
artystycznej. Ale też nauczyłem się od artystów 
i tego, że sztuka jest częścią życia i może być 
tą częścią nierozdzielną. 

– Dziś wszyscy są artystami, to zna-
czy za takich siebie uważają. Siada gość 
przy komputerze i zaczyna kombinować 
z obrazami. 

– To jest skomplikowane. Bo mamy w histo-
rii wiele takich postaw i założeń, które głoszą 
wprost, że wszystko jest sztuką, że każdy jest 
artystą. Jeśli wyciągniemy to z kontekstu, to 
brzmi to ot tak, hula.. A tak naprawdę chodzi 
o to, że są artyści którzy uważają, że bycie 
twórczym zbawi świat, uczyni go lepszym. I to 
ma być twórczość na zasadzie twórczego się rea-
lizowania. I z tego punktu widzenia, to dobrze, 
iż są ludzie którzy tworzą. 

– Jesteś facetem poukładanym?
– Kompletnie nie. Bardzo mi to w pracy 

przeszkadza, ale staram się. 
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Nie lubię bezczynności

Stanisława Lewandowskiego znają wszy-
scy słuchacze Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Członek zarządu, już drugiej 
kadencji, na co dzień zabiegany – to ze śrubo-
krętem, to z innym narzędziem, coś naprawia, 
coś przykręca, łączy kable… Pamiętam zdję-
cie sprzed dobrych kliku lat: Stasiu wspólnie 
z Jurkiem Czekałą na drabinie – wieszają nad 
wejściem szyld ZUTW. Gdzieś mi się, niestety, 
zapodziało. 

Staszek – uczynny kolega. Przed rokiem 
postanowiłam – po raz pierwszy w życiu – przy-
gotować prezentację na zajęcia Oksymoronu, 
spędziłam bowiem piękne wakacje w Czechach, 
zwiedzając miejsca niezwykłe i poznając fanta-
styczne dzieła sztuki… Chciałam się podzielić. 
Stasiu nie tylko nauczył mnie, jak posługiwać 
się laptopem, by prezentacja ukazała się na 
dużym ekranie, ale przyszedł przed zajęciami, 
by mi dopomóc, gdybym sobie mimo wszystko 
nie radziła.

Staszek – kierowca. Trzeba coś lub – częś-
ciej – kogoś zawieźć do Głogowa, Legnicy, Ber-
lina… Pamiętam nasz wyjazd, sprzed sześciu 
lat, do Berlina właśnie, na drugie spotkanie 
uczestniczek projektu „Europejskie kobiety 
w Kwiecie Wieku”. Jechało nas trzy oraz Stasiu, 
który zachwycił mnie – też jako kierowcę – swo-
bodą jazdy po metropolii, jaką jest niewątpliwie 
Berlin. Projekt, jak sama nazwa wskazywała, 
przeznaczony był dla kobiet, toteż pozostałe 
uczestniczki spotkania zachodziły w głowę, 
kim jest ten jedyny wśród nas mężczyzna. Zo-
sia Banaszak powiedziała, że on będzie nam 
pomagał…

Spędziliśmy w Berlinie pracowite i intere-
sujące trzy dni wiosenne. Stasiu był z nami, 
włączał się w działania merytoryczne, zacie-
kawiony wszystkim, sympatyczny, pomocny. 
Podczas tego pobytu umówiłam się z dwiema 

WyStęP ChóRu zutW, fot. ANdRzEJ KozAK

z RoMą SoBolEWSKą NA PoKAzIE Mody W GAlERII 
foKuS, fot. ElżBIEtA JózEfoWICz

z MIRoSłAWą BRANICKą -  PolARCzyK W GłoGoWIE,  
fot. BolESłAW PolARCzyK

z. BożENą RudKIEWICz NA INAuGuRACJI RoKu zutW, 
fot. BolESłAW PolARCzyK
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Niemkami, że napiszą mi jakieś swoje refl ek-
sje o wzajemnych kontaktach do „Inspiracji”. 
Napisały obie, przy czym Marie-Luise Küsgen 
z Getyngi (na zbiorowym zdjęciu obok Stasia) 
napisała tekst właśnie o nim. Zamieściłam go 
w 22. numerze „Inspiracji”, sądzę jednak, że 
warto go przypomnieć, bo ciekawie charakte-
ryzuje i bohatera artykułu, i trudności, jakie 
napotkała Marie-Luise w ocenie sytuacji, a któ-
re wynikały z niedostatecznych kompetencji 
językowych obu stron oraz niepewności co do 
obyczajów w mało znanym kraju, jakim dla niej 
w tamtym momencie była Polska.

Marie-luise Küsgen

Stanis – love
Przygotowujemy się na spotkanie kobiet z Pol-
ski, kobiet z Łotwy. Pełne oczekiwań, z serwet-
kami i kwiatami w dłoniach, by odpowiednio 
udekorować pokój na dworcu kolejowym Lich-
terfelde. Wyglądam przybycia polskiej grupy. 
Widzę kobiety, których imiona chciałabym 
poznać i mężczyznę. 

Mężczyzna? Z pewnością to kierowca. Jak 
dobrze mieć męskie towarzystwo.

Kiedy każdy się przedstawiał, poznałyśmy 
imię jedynego mężczyzny w naszym „kobiecym 
kole”: Stanisław. Kim więc był Stanisław? „On 
będzie nam pomagał”, poinformowała jedna 
z Polek. Gdzie im będzie pomagał?

Byłam zaciekawiona, lecz nie było mi dane 
zapytać, ponieważ był to mój pierwszy kontakt 
z Polkami. Tak więc koło spekulacji zaczęło 
kręcić się w mojej głowie.

Stanisław opiekun. Czy polscy mężowie po-
zwalają swoim żonom jechać do Berlina tylko 
w męskim towarzystwie? A może Stanisław 
opiekował się jedną kobietą w szczególności? 

Albo, w końcu, jest mężczyzną, którego intere-
sują sprawy dotyczące kobiet?

We wszystkich naszych sesjach Stanisław 
pracował razem z nami i – jak widziałam – 
angażował się i był zainteresowany. Być może 
on jest „multiplikatorem” – przekaże w domu in-
nym mężczyznom, co porusza kobiety z Niemiec, 
Polski i Łotwy w tej fazie życia. Jak on widział 
nas – kobiety, tak różnorodne i inne jedna od 
drugiej, jak prezentowałyśmy się my same?

Pytania, pytania, pytania, bariery językowe 
nie pozwalają na odpowiedzi. Lecz jest jeszcze 
komunikacja niewerbalna. I – bez słów – Sta-
nisław był przyjazny i otwarty, prawdziwy. 
Stanis – miłość.

Kiedy Stanisław Lewandowski niezwykle 
kompetentnie prowadzi walne zgromadzenia 
słuchaczy – precyzyjny, skupiony – mamy 
poczucie, że wszystkie sprawy są na swoim 
miejscu. Kiedy elegancki w ubraniu i geście 
wkracza na estradę, by wspólnie z Bożenką 
Rudkiewicz prowadzić koncert lub inną dużą 
imprezę, cieszymy się z jego widoku. Każdy 
z nas, kto zetknął się z nim ma do opowiedzenia 
wiele sympatycznych historii z jego udziałem. 
A przecież jeszcze chórzysta i – ostatnio – model 

W BERlINIE z uCzEStNICzKAMI PRoJEKtu, fot. z ARChIWuM zutW
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Barbara Konarska: Jaka droga przy-
wiodła Cię do ZUTW?

Stanisław Lewandowski: Nie lubię bez-
czynności. Po przejściu na emeryturę jakiś czas 
jeszcze pracowałem, ale w 2004 roku, wspólnie 
z żoną, przyszliśmy do ZUTW w celach, nazwij-
my to tak – wywiadowczych; co się tu robi i czy 
powinniśmy planować zapisanie się do ZUTW. 
Rozeznanie wypadło pozytywnie i w roku 2005 
zostałem członkiem. W 2006 roku wszedłem 
w skład zarządu i tak już pozostało. Chyba 
długo jeszcze będę miał tu co robić.

B.K.: Rzeczywiście, wykonujesz mnó-
stwo prac. Nic dziwnego, z Twoim wy-
kształceniem… 

S.L.: Wykształcenie mam trochę nietypo-
we. Zacząłem od szkoły zawodowej w Nowej 
Soli. Wtedy, w związku z sytuacją rodzinną 
myślałem o szybkim zdobyciu zawodu.

B.K.: Sytuacją rodzinną?
S.L.: Wywodzę się ze wsi. Urodziłem się 

w Niedoradzu, mam jeszcze czworo młod-
szego rodzeństwa – trzech braci i siostrę. 
Żyliśmy skromnie, a kiedy ojciec zmarł – 

zrobiło się jeszcze trudniej. Miałem wtedy 
czternaście lat. Dopóki nie zachorował, nie 
było jeszcze tak źle. Był tzw. „złotą rącz-
ką” – bracia i ja mamy to po nim – w czasie 

wolnym od prac polowych dorabiał do domowego 
budżetu, naprawiając sąsiadom poniemieckie 
maszyny rolnicze. Zimą najmował się do pracy 
przy zrywce drewna – przecież konie w zimie są 
bezczynne. Te dodatkowe dochody skończyły się, 
kiedy umarł. Jako najstarszy, choć oczywiście 
była mama, musiałem w pewnym sensie wziąć 
odpowiedzialność za gospodarstwo. Kolejni 
dwaj bracia też musieli pracować. Woziliśmy 
na rynek w Zielonej Górze i Nowej Soli płody 
rolne na sprzedaż. Kiedy było po wykopkach, 
jechaliśmy wozem ziemniaków i wraz z bratem 

na wybiegu, prezentujący wiosenne stroje: spor-
towe i pełne elegancji. 

Już od jakiegoś czasu przymierzałam się, by 
przybliżyć jego sylwetkę czytelnikom „Inspira-
cji”. Zadecydował sukces w konkursie „Ja Oby-
watel”, którego organizatorami byli: Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, 
Stowarzyszenie Dialog – Współpraca – Rozwój 
oraz Radio Zachód SA. Jego adresatami były 
osoby młode (uczniowie szkół gimnazjalnych 
województwa lubuskiego) oraz osoby starsze 
(przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku). Finał odbył się 9 czerwca w studio Radia 
Zachód. Rywalizowały ze sobą dwie drużyny: se-
niorów w składzie: Alicja Zięta, Zdzisław Górski 
oraz Stanisław Lewandowski (z naszego UTW) 
oraz drużyna gimnazjalistów: Mateusz Boro-
wy (Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży 
w Lubsku), Dominika Jankowska (Gimnazjum 
nr 1 w Zielonej Górze) oraz Wojciech Ługowski 
(Gimnazjum nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim). 
Jednym punktem zwyciężyła drużyna seniorów. 
Dzięki konkursowi odkryliśmy jeszcze jedno 
oblicze Stanisława Lewandowskiego.

Ze Stanisławem Lewandowskim  
rozmawia Barbara Konarska

fot. RySzARd ANACKI
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nastolatkiem nosiliśmy ludziom całe worki do 
piwnic. 

B.K.: To trudne dzieciństwo…
S.L.: Teraz wychowuje się dzieci inaczej. 

Stosuje się same nagrody, a nie ma odpowie-
dzialności i kar, jeżeli dziecko nie wywiązuje 
się z obowiązków. Nie chodzi mi o kary fizyczne, 
ale uważam, że dzieci są rozpieszczane. W ja-
kimś sensie zresztą łatwiej było mojej matce 
motywować nas do nauki, gdy na własnej skórze 
poznaliśmy trud fizycznej pracy rolnika. Dziw-
nym zrządzeniem losu wszyscy bracia zdobyli 
zawód, który pozwolił im na pracę w mieście, 
tylko siostra została na gospodarstwie – wy-
szła za mąż za mężczyznę, który lubił pracę 
na roli. Też wozi płody rolne na sprzedaż, tyle 
że ja jeździłem wozem zaprzężonym w konia, 
a szwagier – samochodem.

B.K.: to opowiedz teraz o szkole.
S.L.: Po zawodówce zacząłem pracować 

w Dozamecie i podjąłem naukę w Technikum 
wieczorowym. Dobrze sobie radziłem w war-
sztatach szkolnych

B.K.: „Złota rączka” po tacie…
S.L.: Właśnie i chyba dlatego zaraz po 

maturze kierownik warsztatów zaproponował, 
żebym w nich uczył. Nie miałem jeszcze żad-
nych uprawnień, ale od razu polubiłem tę pracę 
i muszę przyznać, że wspaniale pracowało mi 
się z uczniami – rówieśnikami. Była przerwa na 
wojsko, potem przyszedł czas, by zdobyć upraw-
nienia pedagogiczne. Studiowałem w Opolu. 
W Wyższej Szkole Inżynierskiej był kierunek 
pedagogiczny – Pedagogiczna Szkoła Tech-
niczna. Przygotowywała do pracy z młodzieżą 
w warsztatach szkolnych.

B.K.: A praca w Zielonej Górze?
S.L.: Zatrudniłem się w Zespole Szkół Elek-

tronicznych w 1975 roku i doszedłem w 1991 
roku do stanowiska dyrektora szkoły – tej sa-
mej, do której przed laty nie zostałem przyjęty 
jako uczeń. Ironia losu.

B.K.: Kochasz śpiew. Czy w Twoim 
domu rodzinnym się śpiewało?

S.L.: Śpiewało się przy okazji świąt. Lubili-
śmy to, ale nikt na serio nie uczył się muzyki. 
Jeden braci trochę grał na gitarze, moja córka 
też trochę. Ja śpiewałem w chórze szkolnym, 
nauczyciel muzyki mnie do tego zachęcił. Mam 
poczucie rytmu, to i tańczyć lubię, potrafię 
wczuć się w muzykę, zasłuchać się. Przede 
wszystkim jednak śpiewam. W różnych sy-
tuacjach. Przypomina mi się jakaś piosenka 
i zaczynam bezwiednie ją nucić. Czasami, gdy 
śpiewam sobie na ulicy, żona zwraca mi uwagę, 
że nie powinienem… W chórze teraz pauzuję – 
lekarz kazał. Mam nadzieję, że podleczę gardło 
i znów będę śpiewać.

B.K.: Życzę Ci tego z całego serca. Ja też 
kocham śpiew, ale już nie mogę śpiewać… 
Jak myślisz, czy młodzi ludzi teraz też tak 
chętnie śpiewają?

S.L.: Współcześnie jest śpiewu coraz mniej, 
nawet na weselach. Ludzie „włączą” sobie muzy-
kę i im gra, a sami nie mają potrzeby. Chociaż 
w naszym pokoleniu jeszcze się śpiewa.

B.K.: Prowadzisz czasami konferansjer-
kę – podobasz mi się w tej roli.

S.L.: Wiele mnie to kosztuje, bo bardzo się 
stresuję. 

B.K.: Nie widać
S.L.: Ale tak jest. Kiedy prowadzę walne 

zgromadzenie, nie odczuwam stresu. Czuję 
się dobrze, bo za wszystko sam odpowiadam, 
sam przygotowuję. Podczas koncertu różne 
sprawy mogą wyniknąć w ostatniej chwili. Ot, 
chociażby ostatni koncert z okazji Dnia Matki. 
Pani Bogusia Tarasiewicz tuż przed wejściem 
na estradę wręczyła nam – prowadzącym – pol-
skie tłumaczenia tekstów pieśni Musorgskiego, 
które śpiewała w języku rosyjskim, byśmy 
je czytali przed wykonaniem każdej z nich. 
Bardzo trudno jest dobrze przeczytać zupełnie 
nieznany tekst.

B.K.: Zdobyłeś – wspólnie z dwojgiem 
słuchaczy ZUTW – nagrodę w Konkursie 
„Ja Obywatel”. Gratuluję! Powiedz, czy 
interesuje Cię polityka?
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S.L.: Polityką interesuję się jako kibic, 
czynnie nie mam ochoty jej uprawiać. Mam 
oczywiście swoje ugruntowane przekonania, 
jakimi wartościami powinien kierować się po-
lityk. Można je skwitować krótko : „Nie czyń 
drugiemu, co tobie niemiłe”. Mam pewną wraż-
liwość społeczną. Nie podobają mi się np. duże 
dysproporcje w płacach, nie lubię ostentacyjnej 
konsumpcji. Nadmiar rzeczy – moim zdaniem – 
szkodzi człowiekowi. Na wsi mówiono: „Co za 
dużo, to i świnia nie chce”. 

A do konkursu Jadzia Korcz-Dziadosz 
namawiała ludzi. Eliminacje zakończyły się 
i myślałem, że to koniec. Kiedy przyszła z radia 
wiadomość, że nasza ekipa zakwalifikowała się 
do finału, okazało się, że musimy uzupełnić 
skład. W eliminacjach poza Zygmuntem Gór-
skim i mną najwyższą ilość punktów zdobyła 
Mirka Bogdan. Tymczasem teraz wyjechała na 
wakacje. Dokooptowaliśmy Alę Ziętę, kolejną 

w ilości punktów w eliminacjach. Rozgrywka 
z gimnazjalistami była bardzo wyrównana. 
Ostatecznie na 10 punktów my zdobyliśmy 
osiem, a młodzież – siedem. Temat finału był 
inny – „Co wiesz o Unii Europejskiej?”.

B.K.: Widzę, że patrzysz na zegarek…
S.L.: Trochę się spieszę, żona na mnie czeka. 

Dziś obchodzimy 35. rocznicę ślubu.
B.K.: Najlepsze życzenia dla Was obojga! 

Powiedz tylko, gdzie się poznaliście?
S.L.: Żona studiowała na WSP w Zielonej 

Górze, a ja tam zakładałem instalację elek-
tryczną. Zaiskrzyło.

B.K.: Jeszcze tylko jedno pytanie – czym 
dla Ciebie jest społeczność ZUTW?

S.L.: Społeczność… Masz rację, tworzymy 
pewną społeczność. Dla mnie to takie grono 
przyjaciół, że bez niego nie umiałbym już żyć.

B.K.: Dziękuję Ci za rozmowę, Staszku. 
Ja też tak czuję – w ZUTW mamy przyjaciół.

W zIttAu. W dRuGIM RzędzIE W śRodKu StANISłAW lEWANdoWSKI, fot.z ARChIWuM zutW 
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Bogumiła Hyla-Dąbek

Jadwiga Korcz-Dziadosz Honorowym 
Kustoszem Muzeum Ziemi Lubuskiej

18 maja  2013 roku, Francuska Noc w Muze-
um. Było to wydarzenie, które zmobilizowało 
wielu Zielonogórzan do przyjścia w gościnne 
progi Muzeum Ziemi Lubuskiej. Program nocy 
muzealnej był, jak zwykle, bardzo bogaty; mają 
czego żałować ci, którzy nie byli.

Francuską Noc rozpoczął happening Teatru 
Terminus A Quo „Wioska Galów”, a zielono-
górzan powitali Asterix i Obelix. Następnie 
aktorzy z Nowej Soli przedstawili widowisko 
bardzo dynamiczne, momentami szokujące, 
a nawet straszne, pokazując Wielką Rewolucję 
Francuską. Fotografowanie tej części happenin-
gu było nad wyraz trudne i... brudne, co widać 
na zdjęciach. 

Dla nas, słuchaczy ZUTW, ważnym i ra-
dosnym wydarzeniem było nadanie Jadwidze 
Korcz-Dziadosz tytułu Honorowego Kustosza 
naszego muzeum. Dyrektor Muzeum, dr An-
drzej Toczewski, nadał ten tytuł, doceniając 
życzliwość i pomoc w rozwoju Muzeum Ziemi 
Lubuskiej. Jadzia w podziękowaniu podkre-
śliła dużą aktywność na rzecz muzeum wielu 

słuchaczy ZUTW i to im wszystkim ten tytuł 
zadedykowała. Nie była to kokieteria – od kil-
ku lat nasi słuchacze biorą udział w „nocach 
muzealnych”, nie tylko jako widzowie, ale też 
jako wolontariusze, pomagający przy organizacji 
wydarzeń. Oczywiście jednak zasługi Jadzi nie 
ograniczają się do mobilizowania wolontariuszy. 
Współpracuje z tą zasłużoną instytucją jako 
przewodniczka różnych grup, odwiedzających 
nasze miasto i ZUTW, a zna doskonale muze-
um i jego zbiory, gdyż, jak żartuje, od dziecka 
wychowywała się tamże, odwiedzając po szkole 
ojca, jest też partnerką w organizacji niektórych 
działań związanych z nowszą tradycją Zielonej 
Góry, jak np. wystaw z cyklu „My Zielonogórza-
nie, nasz lubuski dom...”. 

Wielkie gratulacje, Jadziu!

Od Redakcji: „Inspiracje” dołączają się do gratulacji. Jest wspaniale, gdy nasze „trzeciowiekowe” 
działania są pomocne w życiu miasta i jego instytucji, a nasi członkowie są dostrzeżeni i uhonorowani.

od lEWEJ: ANdRzEJ toCzEWSKI, dyREKtoR Mzl, lESzEK  
KANIA, WICEdyREKtoR Mzl, JAdWIGA KoRCz-dzIAdoSz

z RodzINą
oBRAzKI z fRANCuSKIEJ NoCy  

W MuzEuM zIEMI luBuSKIEJ
WSzyStKIE zdJęCIA BoGuMIłA hylA-dąBEK
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Bogumiła Hyla-Dąbek

Jubileusz 20-lecia 
członkostwa w ZUTW

Małgorzata Wojtkowiak jest słu-
chaczką naszego uniwersytetu od 20 
lat, należy do klubu GOBELIN i 24 
kwietnia 2013 roku świętowała swój 
jubileusz. Klubowe koleżanki oraz 
przedstawiciele Zarządu świętowali 
razem z nią. Mnie przypadł w udziale 
zaszczyt zarejestrowania miłych chwil 
Jubilatki przy okolicznościowym torcie, 
wśród przyjaciółek, koleżanek i innych 
życzliwych jej osób, słuchaczy ZUTW.

O Jubilatce tak napisała Danuta 
Miłosz: Małgosia jest osobą o wyso-
kiej kulturze osobistej. Ma duszę arty-
styczną. Maluje obrazy, tka gobeliny, 
czasami pisze też wiersze. Jest bardzo 
miłą, wspaniałą koleżanką, o czym 
przekonują się od lat obcujące z nią 
klubowe koleżanki.

Będąc gościem, fotografując ju-
bileusz Małgorzaty Wojtkowiak, nie 
mogłam nie zauważyć, że w klubie GO-
BELIN panuje bardzo miła, serdeczna, 
wręcz rodzinna atmosfera. Jubilatka, 
to wesoła, pełna życia kobieta, co 
znacznie ujmuje jej lat. Tak trzymać, 
Małgosiu!

WSzyStKIE zdJęCIA BoGuMIłA hylA-dąBEK 

z PREzES zofIą BANASzAK I JAdWIGą KoRCz-dzIAdoSz

z zofIą BANASzAK
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śpiewający jubileusz 
(2003-2013)

z Aleksandrą Hedzielską i Anną Kozłowską 
rozmawia uczestniczka zajęć, Halina Maszner

Gdzie słyszysz śpiew tam śmiało wstąp,
 tam dobre serca mają…

(J.W. Goethe)

Od dziesięciu lat ogrom radości na ZUTW 
dają nam: grająca na pianinie Aleksandra 

Hedzielska, dla nas – Ola i Ania Kozłowska. 
Kto ma ochotę, przychodzi raz w miesiącu na 
spotkanie z piosenką. A chętnych jest dużo, bo 
„od zawsze” wiadomo, że muzyka i śpiew nie 
tylko łagodzą obyczaje, ale dają uspokojenie emo-
cji, rozluźnienie, przynoszą kulturalne poczucie 
wspólnotowości, a wszystko to poprawia samopo-
czucie człowieka; słowem – koi ból codzienności. 
Żyjemy w czasach, kiedy – jak pisze niezwykły 
lekarz, prof. Andrzej Szczeklik w swojej książ-
ce „KATHARSIS” Kult sukcesu nakazuje być 
wiecznie młodym i zdrowym. Spotkania z pio-
senką łagodzi nam ten wymóg cywilizacji.

Ola zapisała się do ZUTW w 1997 roku. 
Zaczynała w zespole „Śpiewnik Uniwersytecki”, 
który prowadziła Janka Głuchowska. Ola przy-
szła na spotkanie z niepewnością, czy aby zo-
stanie przyjęta. W Sali Klubowej stało otwarte 
pianino, więc przeleciała klawiaturę pasażem, 
zdradziła umiejętność grania, choć wiedziała, że 
od pół wieku jej ręce klawiatury nie dotykały… 

Była najmłodszym dzieckiem w rodzinie, 
w której mama brała prywatne lekcje muzyki, 
brat skończył konserwatorium w klasie orga-
nów, trzy siostry także okazywały muzyczne 
uzdolnienia. Mówiono, że urodziła się pod 
fortepianem, a ona uczyła się grać jakby mimo-
chodem, przeszkadzając starszym – ze słuchu, 
bez nut. Bywało, że na pianinie grali wszyscy 

W gronie przyjaciół

razem – jakże roześmiana musiała być atmo-
sfera tego domu! Tak rosła Ola. Dorosłość nie 
związała jej z muzyką. Mąż, dzieci, dopiero na 
Uniwersytecie posłużyła się tą swoją piękną 
umiejętnością. To w „Śpiewniku Uniwersyte-
ckim” Ola spotkała Anię, i to Ania wymyśliła, 
że „Śpiewać każdy może…”. Tak się zaczęło. 

Ania w ZUTW jest od roku 1992. Przez 
5 lat pracowała w zarządzie ZUTW. Prowadziła 
Zespół Pomocy Koleżeńskiej, współtworzyła 
Śpiewnik Uniwersytecki, wraz z pięcioma bry-
dżystami założyła Klub Brydżowy, w którym 
udziela się do dziś. W zespole Żywego Słowa 
po dziś dzień realizuje swoje zamiłowanie do 
poezji… Lidka Engel napisała kiedyś: Ania K. – 
społecznica od wszystkiego, od ZHP, PCK i śpie-
wania grupowego, za pióro raczej nie chwyta, 
za to wiersze pięknie czyta. 

Kiedy Ania spotkała na swej drodze Olę 
Hedzielską, w roku 2003 stworzyły fantastycz-
ne miejsce spotkań dla dużej grupy chętnych. 
Spotkania z piosenką. Natychmiast okazało się, 

olA hEdzIElSKA z ANIą KozłoWSKą
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że pomysł był trafiony. W jednym z pierwszych 
numerów „Inspiracji” pojawiła się ciepły portre-
cik Oli, pióra Julii Cichewicz. Pisała wówczas: 
Ola potrafiła nas przekonać, że „śpiewać każdy 
może” i nie jest prawdą, że ktoś śpiewać nie po-
trafi. Bo czy wydaje z siebie „anielskie pienia”, 
czy też – w swoim mniemaniu – „skrzeczy jak 
sroka” – to zawsze śpiewa i jeśli lubi to robić – le-
czy swoją duszę. A zdrowy duch to zdrowe ciało. 
Po takiej terapii wychodzimy radośni, rozśpie-
wani, lżejsi o wyrzucone z siebie zmartwienia 
i dolegliwości. Ola jest cudownym lekarzem, 
a poza tym piękną kobietą i pięknym człowie-
kiem. Emanuje spokojem, kulturą i sympatią 
dla ludzi.1 

Przytoczę kilka liczb, które pomogą nam 
pobudzić wyobraźnię, jakiej pracy podjęły się 
Ola i Ania. W ciągu 10 lat poprowadziły 100 
spotkań (raz w miesiącu), opracowały około 50 
śpiewników, prześpiewaliśmy ponad 1500 róż-
norodnych piosenek. Amatorzy tych śpiewów to 
rozrzut talentów – malują, fotografują, haftują, 
ale głos nie wszystkich nadawałby się do solowe-
go występu, niemniej w „tłumie” ujdzie, chodzi 
o radość. W końcu głos nie czek i fałszować 
można. O kolejach losu mówią autorki pomysłu. 

Ola opowiada tak:
Początki to rzetelna współpraca z Teresą 

Pappelbaum oraz Julią Cichewicz i Mieciem 
Cichewiczem, który swoim mocnym barytonem 
dodawał specjalnego kolorytu spotkaniom, co 
było bardzo pomocne w graniu ze słuchu. Pia-
nino przekazała nieodpłatnie nieżyjąca Anna 
Schmidt, ówczesna dyrektorka Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze. 
Bardzo ważne, bo do dziś na ZUTW przy róż-
nych okazjach z niego korzystamy. Ale najwięcej 
starań i pracy, aby to wszystko zagrało, włożyła 
Ania. To dzięki niej i jej sponsorom mieliśmy na 
stołach zawsze coś słodkiego i napitek, mieliśmy 
gotowe śpiewniki i przygotowaną do czytania 

1  Julia Cichewicz „Aleksandra, Ola, Oleńka”, „Inspi-
racje” nr 3, maj 2005

przez uczestników poezję. Mieliśmy uśmiech 
i dobre słowo.

Ania opowiada tak: 
Jest październik 2003 r. Urodził się pomysł, 

by zorganizować coś na kształt luźnego zespołu, 
ujętego w pewne ramy. Moje marzenie zostało 
zrealizowane dzięki Oli Hedzielskiej. W pew-
nym okresie nie wiedziałyśmy od czego zacząć, 
były różne pomysły, np. by piosenki rzucać na 
rzutnik i śpiewać. Było to jednak nie do zrea-
lizowania. W gronie kilku ludzi pomyśleliśmy 
o drukowaniu śpiewniczków. Wzorem był śpiew-
nik, który Harcmistrzowski Krąg Instruktorski 
„Czerwona Szpilka” wydrukował na spotkaniu 
w Przytoku. Pomysł ruszył. Zbieraliśmy piosen-
ki i po zaakceptowaniu przez organizatorów 
drukowaliśmy. Początkowo pod hasłem: „Ku 
radości – piosenka jest dobra na wszystko”. W li-
stopadzie 2004 zmieniliśmy na: „Każdy śpiewać 
może, a nawet powinien”, do każdego spotkania 
było jakby motto tematyczne, według którego 
dobieraliśmy piosenki. Oto kilka z nich: „Przy 
ognisku – piosenki wojskowe i harcerskie”, „Hej 
kolęda, kolęda”, „Jak kochać, to tylko w maju”, 
„Wiosna, wiosna”, „Raz na ludowo”, „Hej, szable 
w dłoń”, „Echa Walentynek”, „Piosenki stare, 
ale znane”, „Niech żyje bal”, „Od morza po góry”, 
„Piosenka na życzenie”, „Na lewo most, na pra-
wo most”, „Przy kominku”, „Piosenka z kobietą 
w tle”, „Kwiaty dla mamy”… Motto ostatniego 

AlEKSANdRA hEdzIElSKA
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śpiewnika – czerwiec 2013 – brzmiało: „Czeka-
my na słońce w kapeluszu”. 

W grudniu 2003 r. przyszło do Sali Klubowej 
około 60 osób – ku naszej wielkiej uciesze. Na 
spotkanie przychodziły osoby, które miały ocho-
tę sobie pośpiewać; spora część słuchaczy jest 
wierna tej formie od początku naszego istnienia. 
W każdym spotkaniu uczestniczyło od 25-60 
osób. Szukałyśmy piosenek znanych i lubianych. 
Kopalnią tekstów różnych piosenek była mocno 
się udzielająca Janeczka Drzymała. Przerywni-
kami były wiersze czytane przez uczestników, 
proza, żarty lub opowieści o ciekawych wyda-
rzeniach. Tworzyła się rodzinna atmosfera.

Obie Panie nierozerwalnie współpracowały. 
Ola i Ania mówią:

– Szukałyśmy piosenek znanych i lubianych. 
Zdarzało się znaleźć starą piosenkę, mniej zna-
ną, wtedy starałyśmy się nauczyć wszystkich. 
Na każde zajęcia przygotowywałyśmy stosow-
ne do okoliczności wiersze lub urywek prozy, 
które czytały chętne osoby. Wiersze klasyków, 
ale także poezja naszych słuchaczy (około 250 
wierszy). Ola Hedzielska dodaje, że Ania spo-
rządzała śpiewniki, a dla osób udzielających się 
przygotowywała drobne upominki, nie patrząc 
na wydatki z tym związane.

Dalej opowiadają, że któregoś roku poprosiły 
bywalców zajęć o wypełnienie ankiety, czym dla 
nich są te zajęcia, co im dają. Słuchacze napisali 
bardzo dużo ciepłych słów, np.: 
– Piosenka serdecznie ustawia mnie do życia. 
– Jest miło, sympatycznie w takiej atmosferze 

spotykać przyjaciół. 
– Przyszłam smutna, śpiew pomógł mi znaleźć 

weselsze myśli.
– Prosimy o dwa razy w miesiącu! 
– Uczę wnuczki piosenek.
– Przypominam sobie młode lata.
– Lubię wiersze i prozę czytane miedzy piosen-

kami.
W ankiecie były też słowa podziękowania dla 

Oli i Ani za przygotowanie zajęć, nastrojowe 

dekoracje stołów, za wkład pracy, z którego my 
słuchacze nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Ja, 
Halina Maszner, uczestniczka tych spotkań 
przytoczę zdanie pisarza Paulo Coelho: „Wi-
dzisz tę anyżówkę? –Ty pewnie widzisz zwykłą 
anyżówkę. Ja natomiast muszę widzieć więcej. 
Widzę roślinę, która nadaje jej aromat, ręce, 
które zebrały ziarna, przeprawę statkiem na 
drugi kontynent, smak, zapach i barwę, jakie 
miała, zanim zetknęła się z alkoholem…”.

Bardzo ważna była muzyka Oli, która sta-
rała się zagrać każdą piosenkę; to dodawało 
wdzięku i nastroju. Ania wyszukiwała piosenki, 
szukała pełnych, oryginalnych tekstów. Śpiewa-
liśmy wszystkie zwrotki, a jak wiemy – z zasady 
znamy tylko zwrotki pierwsze. 

Bywały też piękne gesty – niespodzianki, 
np. pączki na stołach od „nieznanego sprawcy”. 
Pewnego karnawału Jadzia Chudzik przyniosła 
ogromny kosz wypełniony własnoręcznie zrobio-
nymi z papieru, obłędnie kolorowymi kwiatami, 
obdarowując każdego uczestnika. Innym razem 
Basia Sławińska z klubu „Atłasek” upiękniła 
nasze spotkanie walentynkowe, obdarowując 
każdego ślicznym szydełkowym kotylionikiem 
w kształcie serca, kwiatka, motylka. Uśmiech-
nięte były nawet łebki od szpileczek którymi 
przypięliśmy sobie te cacka do piersi, rozgrza-
nych piosenkami o miłości. A prawie tradycją 
stały się ogromne patery domowych faworków 
Danusi i Zdzisia Łużnych, przynoszone na tzw. 
„ostatki”. 

Minęło 10 lat naszej wspólnej, pięknej dzięki 
Oli i Ani przygody z piosenką. To kawał życia, 
spędzony wewnątrz jakiejś historii z grupą 
ludzi szukających radości, powiewu młodości, 
wracających do takich wspomnień, jak np. za 
ten pierścionek oddałabym dziś sto innych…, 
albo „Wesoły pociąg” – Wczasy ci pomogą oj-
czysty kraj zobaczyć, co zmienia się z dnia na 
dzień i cieszy, cieszy wzrok… 

Czwartek – 20 czerwca 2013 roku to ostatnie 
spotkanie przygotowane przez Olę Hedzielską 
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i Anie Kozłowską. Obie Panie zdecydowały się 
zrezygnować z prowadzenia tych zajęć, czego 
WSZYSCY bardzo żałujemy. Ten czwartek 
był bardzo uroczysty. Ola rozpoczęła nasze 
spotkanie, wyjawiając decyzję o zaprzestaniu 
prowadzenia śpiewającej społeczności. Ania 
przekazała klika szczegółów z tych dziesięciu 
lat. Było „Sto lat”. Wspólne zdjęcie grupowe 
i inne ujęcia, upamiętniające spotkanie zrobiła 
Krysia Jaworska. 

Z ramienia zarządu ZUTW uczestniczyła 
Jadzia Korcz-Dziadosz. Każdy z nas dostał od 
Oli i Ani śpiewnik z datą ostatniego spotka-
nia do niego dołączone było bardzo eleganckie 
PODZIĘKOWANIE za wspólne przeżycia i ra-
dości. Przy czekoladkach, truskawkach, kawie 
i smacznym cieście, upieczonym przez Teresę 
Kisiel i Grażynę Kozłowską, wspominaliśmy, 
śpiewaliśmy. Lidka Engel przeczytała swój 
wiersz, Ryszard Krassowski – jak zwykle do-
skonale – wyrecytował ciekawie dobrany wiersz, 
Ania Badacz również przeczytała wiersz. Była 
to „Harmonia” Jana Sztaudyngera, który do-
brze pasował do stylu „Śpiewać każdy może..”: 
a jednak z tego szaleństwa/z roboty na własną 
rękę/wyłania się coś nowego i zbiega w jedną 
piosenkę/ I jakaś harmonia przedziwna/niepoję-
ta rozumem (…). Magdalena Piwko powiedziała, 
że bardzo żałuje, iż nie będzie tych spotkań, bo 
dawały one ogrom radości, wspomnień lat mi-
nionych, zapomnianych tang, uniesień młodości. 

Było naszym zwyczajem, że na zakończenie 
zajęć wszyscy, wziąwszy się za ręce, tworzyli 
krąg, jakby jeden spleciony człowieczy los i 
śpiewali „Ogniska już dogasa blask”. Tak było 
i tym razem, ale szczególnego znaczenia nabra-
ła zwrotka: Kto raz przyjaźni poznał moc/ nie 
będzie trwonił słów/ przy innym ogniu w inną 
noc do zobaczenia znów.

Z całego serca dziękujemy Aleksandrze 
Hedzielskiej i Annie Kozłowskiej za pięknych 
dziesięć lat prowadzenia naszych spotkań 
i mamy nadzieję, że śpiewać razem to my nadal 
będziemy. 

Jakimi niebanalnymi słowami mam skoń-
czyć ten tekst, który zawiera przecież olbrzymi 
ładunek emocji? Co powiedzieć w takiej chwili? 
A może słowa Ryszarda Krassowskiego posłużą 
za ładne zwieńczenie. Oto one: 

– Dowiedziałem się, że kończy swoją dzia-
łalność wspaniała dwójka słuchaczek: Ania 
Kozłowska i Ola Hedzielska, które wymyśliły 
i wprowadziły w życie w ZUTW zajęcia „Spot-
kania z piosenką”(dokładnie by było – z piosen-
ką i poezją). W zajęciach mogli uczestniczyć 
słuchacze, którzy lubią sobie pośpiewać i posłu-
chać dobrej poezji. Autorki pomysłu zastrzegły: 

– Śpiewać każdy może… a nawet powinien.
Obie Panie pokazały, że w naszym ZUTW 

można realizować każdy dobry pomysł, o ile 
tylko zaangażujemy się całym sercem. Co myślę 
o realizatorkach pomysłu? Hanię znam od po-
czątku swego przyjazdu do Zielonej Góry, czyli 
od 1960 roku. Hania, zadziorna góralka, była 
wtedy zastępcą komendanta Zielonogórskiej 
Komendy Chorągwi ZHP i od tej pory trwa 
nasza serdeczna, harcerska przyjaźń. Drugie 
oblicze Hani poznałem, uczestnicząc od czasu 
do czasu w zajęciach „Śpiewać każdy może...”. 
Dokonywany przez nią wybór poezji, związanej 
z tematem spotkania, pokazał jak subtelną, 
delikatną osobą jest Hania. Olę poznałem 
w roku 2004, kiedy dołączyłem do zespołu 
teatralnego naszego ZUTW – „Monte Verde”. 
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Niech ta piękna laudacja Ryszarda brzmi 
w naszych uszach, jak muzyka Oli i recytacje 
Ani!

W gronie przyjaciół

Ola była wówczas akompaniatorką zespołu. Od 
pierwszej chwili oczarowała mnie swoją genial-
ną pamięcią muzyczną. Z czasem przekonałem 
się, że nie ma chyba znanej melodii XX wieku, 
której Ola nie potrafiłaby zagrać. Jeśli do tego 
dodać jej fantastyczny słuch, to reprezentuje ona 
samorodny, wszechstronny talent muzyczny.

Przyznam, że na każdym kroku przekonu-
ję się, jak wspaniali ludzie kierują różnymi 
działami ZUTW. Hania i Ola pozostaną na 
zawsze w naszej pamięci jako znaczące człon-
kinie tej grupy ludzi. Dziękuję Wam za chwile 
wspomnień, wywołanych słuchaniem pięknej 
poezji i śpiewaniem starych piosenek, za chwile 
radości, jaką daje nam śpiew”. 

CAłA GRuPA

Barbara Konarska

Osiemdziesięciolecie 
Ryszarda Krassowskiego 

w Klubie Turystycznym 
„Ciekawi świata”

Artykuł poprzedzający ten oto, zakończyła Ha-
lina Maszner cytując – jak pisze – „wspaniałą 
laudację Ryszarda” na cześć Ani Kozłowskiej 
i Oli Hedzielskiej. Rysiu powiedział: na każ-
dym kroku przekonuję się, jak wspaniali ludzie 
kierują różnymi działami ZUTW. Te słowa 
powtórzyć wypada, kiedy pisze się o Rysiu. 
Jego portret zamieściły „Inspiracje” w nume-
rze 1 (41) z ubiegłego roku i zainteresowanych 
odsyłam do tamtego tekstu, zatytułowanego 
„Porozmawiajmy o Rysiu”. Z rozmowy wyłonił 
się człowiek wielu pasji, z pięknym poczuciem 
humoru, który – podobnie, jak portretowany 
w tym numerze Stanisław Lewandowski – 
nie znosi bezczynności. To też chyba cecha 

tych „wspaniałych ludzi” z ZUTW. Wiecznie 
młody duchem, świetny organizator to twórca 
autorskiego pomysłu na Klub Turystyczno-
Krajoznawczy „Ciekawi świata”, 14 czerwca 
spotkał się z nami – klubowiczami, by oznajmić, 
że w związku z ukończeniem osiemdziesięciu 
lat zrzeka się funkcji przewodniczącego Rady 
Klubu.

Napisałam, że ten klub, który powstał 
w 2004 roku, był pomysłem autorskim. W rze-
czy samej bowiem na specyfikę grupy złożyła 
się smaczna mieszanka krajoznawstwa, harcer-
skiej przygody, upodobania do pięknej muzyki, 
zwłaszcza wokalnej i… dobrego jedzenia. Przed 
laty tak scharakteryzowałam Klub: 

fot. JuStyNA lEMKE
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„Wycieczki mają solidną podbudowę teore-
tyczną – poszczególni członkowie Klubu (a szef 
żadnemu nie przepuści) opracowują zarys hi-
storii miasta, które zwiedzamy. Poznawaniu 
zabytków i innych interesujących miejsc towa-
rzyszą atrakcje kulinarne, wycieczki kończą 
się bowiem posiłkiem, którego menu często 
ustala Ryszard dokładając starań, by było to coś 
specjalnego. I są jeszcze piosenki, w autokarze 
Rysiu zawsze przypomina, że turysta śpiewa!”.1 

To się nie zmieniło, a owa „solidna podbu-
dowa” po kilku latach złożyła się na niewielkie 
rozmiarami, ale ważkie wydawnictwo („Za-
wsze ciekawi. Wędrujemy po Ziemi Lubuskiej” 
2007 r.), poświęcone zwiedzanym miejscom. 
Doszedł pomysł na ciekawe spędzanie miesię-
cy zimowych – wyjazdy do teatrów operowych 
Poznania i Wrocławia. Pojawiła się – harcerska 
z ducha – piękna odznaka dla tych „ciekawych 
świata”, którzy uczestniczyli w co najmniej 
dziesięciu wyprawach turystycznych. Pomysłów 
nie brakowało, Rada Klubu pięknie wspierała 
Rysia w organizacji wycieczek, bo co jak co, ale 
Ryszard umiał mobilizować do pracy większość 
aktywnych członków klubu. Wydawało się, że 
tak będzie zawsze… Tymczasem decyzja o „ab-
dykacji”, choć zapowiadana zresztą wcześniej, 
odebrana została przez nas z ogromnym poczu-
ciem straty. Z drugiej strony trzeba zrozumieć 
człowieka osiemdziesięcioletniego – już nie na 
wszystko ma siły. 

Na wspomnianym spotkaniu, które zapowie-
dziano w programie jako zebranie sprawozdaw-
czo – wyborcze, Rysiu skrótowo podsumował 
lata działalności Klubu za swojego prezeso-
wania. Każdego roku w wycieczkach bierze 
udział zazwyczaj ponad trzysta osób. Część 
uczestników powtarza się wielokrotnie – to te 
najwytrwalsze, najbardziej związane z turysty-
ką osoby – statystyka jednak takich niuansów 
nie przewiduje. Jedna liczba natomiast jest 
z oczywistych powodów pewna – to 74 wycieczki 

1   „Inspiracje” Nr 8, styczeń 2006 r.

zorganizowane na przestrzeni dziewięciu lat. 
Łącznie wzięło w nich udział trzy tysiące osób! 
Ponadto odbyło się 41 wykładów i gawęd.
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Liczby, choć imponujące, są suche. Kiedy 
wypełnimy je treścią wspomnień ze wspólnego 
wędrowania, oklaskiwania świetnych spekta-
kli, kiedy uświadomimy sobie, jak wiele intere-
sujących miejsc Ziemi Lubuskiej i ilu znanych 
zielonogórzan poznaliśmy, jak wiele się o nich 
dowiedzieliśmy, i kiedy wreszcie wspólnie 
zaśpiewamy – z pamięci albo śpiewnika (po-
wstał w roku 2011/2012, zawiera 29 piosenek 
i – pieczołowicie przechowywany – dobrze nam 
służy) – zrozumiemy istotę „Ciekawych świata” 
i docenimy dzieło Ryszarda Krassowskiego.

Potem były wybory nowej – starej Rady 
Klubu, bo jej skład prawie się nie zmienił, choć 
odejście przewodniczącego z funkcji piastowa-
nej od początku tak wszystkich zdeprymowało, 
że nie podjęto decyzji, kto Radą pokieruje. Rysiu 
zażartował, że w lipcu zaprosi członków rady 
na spływ galarą po Odrze i zagroził, że utopi 
wszystkich, jak wówczas nie dokonają wyboru… 

Oprócz spraw organizacyjnych był też 
moment pięknych podziękowań i ogromnie 
ciepłych życzeń. Ładny prezent przygotowała 
Rada Klubu. Jest to statuetka z grawerowa-
nego kryształu, w formie dwóch nachodzących 
na siebie kół – na jednym Ryszard w stroju 
turystycznym na tle pięknego drzewa, na dru-
gim – znaczek klubowy i dedykacja. Obecni byli 
również członkowie Zarządu ZUTW z panią 
prezes, Zofią Banaszak – oni także nie szczę-
dzili pięknych życzeń pod adresem Jubilata 
i podziękowań za dotychczasową działalność. 
My – członkowie i przyjaciele Ryszarda Kras-
sowskiego – zaśpiewaliśmy mu gromkie „Sto 
lat”. A potem, przyzwyczajeni do wypełniania 
treścią hasła: „turysta śpiewa!”, otwarliśmy 
śpiewniki… Miałam frajdę, bo w ubiegłym roku 
napisałam tekst pieśni „Ciekawych świata” i… 
była śpiewana. Skończyliśmy spotkanie, gdy 
wybrzmiała ostatnia jej zwrotka: My – seniorzy 
z utw – „Ciekawi świata”/ Bogacimy wędrówką 
nasze lata./ Gdy wycieczka się kończy,/ Nieznu-
żonych pieśń łączy,/ Rozśpiewana turystyczna 
wraca brać.

Barbara Konarska

Wspomnienie  
o zosi Grelak

Zosia odeszła od nas na zawsze w najpiękniej-
szym miesiącu roku – maju. Kiedy szłyśmy 
w kondukcie żałobnym, Ela Stalec, niosąca 
bukiecik ogrodowych kwiatów, powiedziała: 

 – Wybierałam się do Niej z życzeniami imie-
ninowymi; w tym dniu coś mi wypadło i już nie 
zdążyłam. Chciałam jej zanieść kwiaty z moje-
go ogrodu, bo Zosia kochała kwiaty. Teraz już 
tylko na trumnę położę… 

Nasza Koleżanka kochała nie tylko kwiaty. 
Kochała podróże i choć niewiele krajów dane 
jej było poznać, pozostały żywe w jej pamięci 
przez lata, pozwalając – w Ok-
symoronie – opowiedzieć o nich 
piórem. Ciekawie, z interesu-
jącymi refleksjami. Kochała 
przyrodę – świadczy o tym 
obraz szczęśliwego człowie-
ka, jaki zawarła w wierszu, 
poświęconym zmarłej Joasi 
Szczepaniak: Może zobaczę Cię 
we śnie, / zawsze uśmiechnię-
tą i szczęśliwą,/ w maju, jak 
idziesz po rosie – / z bukietem bzu,/ zimą – po 
śniegu,/ latem – po dojrzałej pszenicy.

Serdeczna, koleżeńska, uśmiechnięta, choć 
od dawna poważnie chora. Walczyła o siebie 
i gdy tylko trochę wydobrzała, z radością wra-
cała do Oksymoronu. Od pewnego czasu przy-
chodzić przestała. Mieliśmy nadzieję, że znów 
się podleczy i do nas wróci. Tak się nie stało. 
Koleżanka, nieobecna w maju, dowiedziawszy 
się o jej śmierci, powiedziała: 

 – Smutne, ja Ją bardzo lubiłam. Będzie mi 
Jej brakowało.

Będzie Zosi brakowało nam wszystkim. Po-
zostaje nadzieja, że nie tylko Ona nam wiele 
z siebie dała, że i my byliśmy dla Niej grupą 
bliskich koleżanek i kolegów.
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Barbara Konarska

Integracyjny pobyt 
w Sulęcinie

Na zaproszenie pani Elżbiety Kryczki, 
prezeski Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Sulęcinie, Kabaret „Monte Verde”, Teatr 
tańca 50+ oraz grupa członków Klubu Tury-
stycznego „Ciekawi świata” w dniu 15 maja 
przyjechała do Sulęcina. Gospodarze na dzień 
dobry podjęli nas obiadem. Piękna, słoneczna 
pogoda zachęcała do zwiedzania miasta, toteż 
grupa „turystów” pod wodzą znanego fotogra-
fi ka i regionalisty sulęcińskiego, pana Stefana 
Wiernowolskiego ruszyła na krótki spacer. 

Historia Sulęcina, niemalże od początku, 
nierozerwalnie związana jest z zakonem Joan-
nitów, choć najpierw władali nim Templariusze 
(1244-1311). Ówczesny Sulęcin leżał na ważnym 
szlaku handlowym z Frankfurtu n/Odrą do 
Poznania i posiadał prawo składu m.in. soli, 
śledzi i ołowiu oraz pobierania myta za przejazd 
przez most na Postomi. Joannici utrzymali swe 
dobra do 1810 r. tj. do czasu wojen napoleoń-
skich. Zachował się Dom Joannitów z XVIII w., 
w którym pobierano myto. To najstarszy bu-
dynek w mieście. Mieści się w nim Centrum 
Współpracy Polsko-Niemieckiej. Budynek nie-
mal przylega do pozostałości średniowiecznych 
murów obronnych. 

W Domu Joannitów eksponowana jest obecnie 
wystawa malarstwa Eduarda i Erny Diłanian, 

zatytułowana „Taniec, muzyka, karnawał”. 
Artyści byli obecni w Centrum, a pan Eduard 
opowiadał o nich obojgu i o ich malarstwie. 
Siedemdziesięcioletni Eduard to Ormianin, 
z wykształcenia germanista, z zamiłowania 
malarz, Erna – urodzona w Armenii, a z po-
chodzenia Polka (wnuczka XIX-wiecznych 
zesłańców na Syberię) – jest absolwentką ASP 
w Erewaniu. Polskie pochodzenie pozwoliło im 
uzyskać w 1997 roku pozwolenie na pobyt stały. 
Zamieszkali w Sulęcinie. Pan Eduard pięknie 
mówi po polsku, a jak się pochwalił – także 
pisze; wydał już trzy powieści. Na pytanie ko-
goś z naszej grupy, o czym pisze, odpowiedział: 
– O miłości… 

Najważniejszym zabytkiem miasta jest 
zbudowany w XIV w. kościół pw. św. Mikoła-
ja. Rozbudowywana i upiększana przez wieki 
świątynia, bardzo ucierpiała w czasie działań 
II wojny światowej. Gmach odbudowano, jednak 
pierwotne wyposażenie zostało bezpowrotnie 
utracone. 

Podczas gdy nasz grupa spacerowała, człon-
kowie zespołów artystycznych przebywali już w 
Sulęcińskim Ośrodku Kultury, przygotowując 
się do występu. Zaplanowano go w kameralnym 
Klubie u Bulka. Publiczność stanowili człon-
kowie sulęcińskiego UTW. Przybyli również 

SPACER Po MIEśCIE, 
fot. BolESłAW PolARCzyK

RoMAN CzARNECKI I IRENA MARCISzoNEK,
fot. BARBARA KoNARSKA

BożENA RudKIEWICz,
fot. BARBARA KoNARSKA
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przedstawiciele władz z burmistrzem, panem 
Michałem Deptuchem, który będąc patriotą 
lokalnym zachęcał do odkrywania uroków tego 
rejonu Ziemi Lubuskiej. 

Występ obydwu naszych zespołów zebrani 
przyjęli z ogromnym uznaniem. Program „Biu-
ro matrymonialne”, znany naszym słuchaczom, 
za każdym razem prezentowany jest w trochę 
innej konwencji, gdyż nie zawsze wszyscy ak-
torzy są dyspozycyjni. Tak było i tym razem. 
Sama z zaciekawieniem wysłuchałam dwóch 
bodaj „numerów”, których dotąd nie znałam. 
Bożena Rudkiewicz, która występowała w po-
dwójnej roli – aktorki i osoby prowadzącej 
występ – zapoznała zebranych z historią kaba-
retu. A potem było z każdą chwilą weselej na 
widowni, chociaż kabaret, z założenia litera-
cki, proponował również teksty skłaniające do 
głębszej zadumy; te także nagradzano ciepłymi 
brawami. Widownia reagowała nie tylko na 
koncept satyryczny, aplauz wyrażano np. także 
dla kostiumu (Kasię Jarosz-Rabiej przywitały 
brawa, gdy wyszła w stroju do piosenki „Kto 
ma tyle szmalu…”) czy dla niemej roli Bolka 
Polarczyka. Wielkiemu fi nałowi z Mirką Bra-
nicką-Polarczyk w roli panny młodej, która zde-
cydowała się porzucić pomysł małżeństwa dla 
kariery innego rodzaju, powołując się na wielką 
uczoną, Marię Curie-Skłodowską, towarzyszyły 
nieustające oklaski. Z zespołem na wyjazdo-
wy spektakl wybrał się Tomasz Karasiński, 
aktor, który od wielu lat prowadzi kabaret. 
Bożena Rudkiewicz, przedstawiając na zakoń-
czenie wszystkich aktorów i równocześnie – po 

części – autorów tekstów, zaprosiła go na scenę; 
widownia przyjęła go z wielkim uznaniem. 

Teatr tańca 50+ w brawurowym programie 
„Mamma mia” trafi ł do serc wszystkich zebra-
nych. Dziewczyny w zmniejszonym składzie 
miały niezwykle utrudnione zadanie, gdyż 
scenę, przykrytą dywanem, dzielił słabo widocz-
ny próg – połowa w głębi była niższa o jeden 
stopień. Bożenka potknęła się na nim zaraz na 
początku występu kabaretu, Roman Czarnecki, 
który od niedawna przejął jego kierownictwo 
organizacyjne, troskliwie i z elegancją wprowa-
dzał i sprowadzał panie ze sceny, co pozwoliło 
uniknąć katastrofy. Tancerki już tego komfortu 
nie miały, musiały bardzo uważać, a w tańcu 
to chyba najtrudniejsze; udało się bez przy-
krego wypadku i to tak, że nikt nie zauważył 
specjalnych starań naszych koleżanek. Rytm 
wręcz porywał, więc nie można się dziwić entu-
zjastycznej zapowiedzi przedstawiciela miejsco-
wych władz, który planuje ponowne zaproszenia 
obydwu zespołów, najlepiej w pełnym składzie, 
na występ w dużej sali, na którym chciałby 
widzieć młodzież, żeby nauczyła się… chcieć. 
Bo młodym często się nie chce zająć czymś 
wymagającym wysiłku – powiedział. 

Pani Elżbieta Kryczka dziękowała za wystę-
py, Roman Czarnecki w towarzystwie Bożenny 
Strączyńskiej dziękował gospodarzom, wrę-
czając ostatni numer „Inspiracji” w upominku. 
Cieszymy się, że nasi artyści są zapraszani, że 
przynosimy widzom chwile radości, a może też 
zainspirujemy kogoś do własnej aktywności 
twórczej. 

KABAREt MoNtE VERdE,
fot. BARBARA KoNARSKA

MIRoSłAWA BRANICKA-PolARCzyK,
fot. BARBARA KoNARSKA

tEAtR tAńCA 50+,
fot. BARBARA KoNARSKA
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Halina Maszner

Julian tuwim
Uchwałą Sejmu VII kadencji z 7 grudnia 2012 
rok 2013 ogłoszony został rokiem Juliana 
Tuwima (ur. 1894, zm. 1953) Tuwim to jeden 
z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia 
międzywojennego, pisarz, autor wodewili, ske-
czy, librett operetkowych i tekstów piosenek. 
Współzałożyciel kabaretu literackiego „Pod 
Picadorem” i grupy poetyckiej „Skamander”. 
Tłumacz poezji rosyjskiej, francuskiej, niemie-
ckiej oraz łaciny… W ten sposób można by długo 
o jego twórczości. Na majowym seminarium 
z cyklu „Wybrane zagadnienia z literatury 
powszechnej” pani Danuta Wierzchołowska, 
doktor nauk humanistycznych, przypomniała 
fragmenty jego bogatej twórczości. Ostatnie 
w tym akademickim roku 2012/2013 zajęcia 
pani Danusia zakończyła recytując z elemen-
tami aktorskiej interpretacji wiersz Tuwima 
„EWA”: Od grzechu zaczął się jej świat/ A że 
Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał/Jest więc 
odtąd na wieki i grzeszna, i święta. W rados-
nym więc nastroju wyszliśmy z Sali Klubowej. 
W holu zdarza się spotkać osoby, które mają 
zamiar zapisać się do ZUTW na przyszły rok. 
Zapytałam Marię Orlicką, pedagoga z dużą 
wiedzą literacką:

– Co powiedziałabyś o dzisiejszych zajęciach 
nowej osobie, żeby zainteresować ją takim nie-
zwykłym Seminarium?

– Powiedziałabym tak: 
Raz w miesiącu w naszym Klubie odbywa-

ją się zajęcia z cyklu „Wybrane zagadnienia 
z literatury, które prowadzi pani Danuta 
Wierzchołowska. Dotyczą one na przykład wę-
drownych motywów i wątków, pojawiających 
się w literaturze różnych czasów i kręgów kul-
turowych, innym razem postaci – bohaterów 
literackich, innym razem jakiegoś problemu, 

który w zaskakujący sposób przewija się przez 
literaturę. Temat naszego majowego spotkania 
został niejako narzucony odgórnie ze względu 
na ogłoszenie bieżącego roku – rokiem Tuwi-
ma. Pani Danuta Wierzchołowska poddała pod 
nasze rozważania parafrazę cytatu z wiersza 
Tuwima: O zieleni można nieskończenie – 
O Tuwimie można nieskończenie. Jest to temat 
niezwykle pojemny, bo dotyczył zarówno postaci 
i biografii poety, jak i rozmaitych aspektów jego 
twórczości. Pojawiły się więc liczne wypowiedzi 
o tym wszystkim, co każdy z nas nosił w sobie 
ze swoich osobistych relacji z twórczością Tuwi-
ma. Pani Danuta najpierw, jak zwykle, pozwoliła 
nam mówić, a potem sama zabrała głos. Szcze-
gólną uwagę zwróciła na przedziwne obcowanie 
poety z jego „ojczyzną polszczyzną”. Wskazała 
wielkie bogactwo jego słownictwa, na to jak 
szukał dziejów słowa, jego zmiennego historycz-
nego znaczenia i brzmienia, jego pokrewieństwa 
z innymi językami, zwłaszcza słowiańskimi. 
Wymagało to zarówno ogromnej wiedzy, jak 
i szczególnego rodzaju wrażliwości – bo mowy 
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tej caliznę do dna miłością przeorałem. Pokaza-
ła nam pani Danuta, jak poeta potrafi operować 
nastrojem, przechodzić od komizmu do wznio-
słości, od ciepłego wzruszenia do patosu i tra-
gizmu. W czasie tego spotkania odnaleźliśmy 
złożoną, skomplikowaną postać poety – poety 
dwóch narodów, dwóch kultur, dwóch tradycji. 
Uświadomiliśmy sobie, że również nasze polskie 
dzieje są uwikłane w tę szczególną złożoność, 
że nasza burzliwa tożsamość kształtowała się 
na styku kultur, wyznań, języków i ten bagaż – 
dobry czy zły – niesiemy przez wieki, a i dziś 
budzi on różne emocje i nie zawsze potrafimy 
się z nimi uporać. 

Tyle Maria Orlicka rzuciła na kanwie Tuwi-
ma. Natomiast ja nowemu słuchaczowi ZUTW, 
nierozeznanemu w gąszczu ciekawych klubów 
działających na ZUTW, mogłabym podać mój 
przykład. Jestem ekonomistą , bankowcem, 
czytającym, ale literatura, szczególnie ta głę-
boko klasyczna, była dla mnie za trudna, żeby 
wyczytać najwartościowsze przesłania, więc 
w pierwszym roku nie zainteresowałam się 
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tym cyklem. Trafiłam tam przypadkowo i… 
zostałam do dziś. Pani Danusia dużo wcześniej 
zapowiada temat, dając możliwość zapoznania 
się z proponowanym dziełem literackim, na-
kreśla ważniejsze wątki. Zajęcia zaczyna wpro-
wadzając nas w głębsze warstwy interpretacji, 
a potem każdy może powiedzieć, co myśli i jak 
zagadnienia rozumie. Każdy może, ale nie musi. 
Jeżeli ktoś nie chce uczestniczyć w dyskusji, 
może tylko słuchać, a potem w swojej prywat-
nej ciszy rozmyślać o prawach i bezprawiach 
rządzących światem. Dyskusje są niezwykle 
ciekawe. Każdy z nas ma inny bagaż doświad-
czeń i przez ich pryzmat wyraża swoje poglą-
dy. Życiowe doświadczenie pozwala mądrość 
zawartą w dziełach wielkich pisarzy dojrzalej 
rozumieć, patrzeć na otaczające nas wydarzenia 
z dystansem, spokojniej. Tematyka seminariów 
jest różnorodna. Wymienię niektóre. Była mi-
łość z dramatu Szekspira „Romeo i Julia”, była 
niełatwa powieść Bułhakowa „Mistrz i Małgo-
rzata, Dostojewskiego „Zbrodnia i kara”, gdzie 
jednym z wątków są przemyślenia, jak ważną 
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rolę w życiu człowieka odgrywa zbieg przypad-
ków. Z twórczości Kafki – „Proces”, pokazujący 
tragiczną samotność człowieka zmagającego się 
beznadziejnie z anonimowymi siłami zbiuro-
kratyzowanego świata. Kilka zajęć dotyczyło 
rozważań z Biblii. Powieść „Kłębowisko żmij” 
noblisty François Mauriaca zawiera różnorodne 
refl eksje dotyczące ludzkiej kondycji. Można też 
odnaleźć trochę swojego losu, prawdę o samym 
sobie, jak choćby w stwierdzeniu: „większość 

ludzi łączy się równie przypadkowo jak drzewa, 
które wyrastają obok siebie i rosną splatając się 
gałęziami”. Stale aktualne są prawdy zawarte 
w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi. Nieła-
twa jest „Książka twarzy” Marka Bieńczyka – 
nagroda Nike za 2012 rok, ale interpretacja 

pani doktor Wierzchołowskiej pozwoliła nam 
przedrzeć się przez zawiłości. 

Pani Danusia wprowadziła nas też w świat 
bajek i baśni. W dwusetną rocznicę urodzin 
H.Ch. Andersena wtuliliśmy się w świat zna-
nych z dziecięcych lat baśni. „Królowa Śniegu” 
i „Brzydkie kaczątko” – jakże teraz w doro-
słym życiu inaczej brzmią, niż wtedy, gdy były 
czytane przez mamę. Nie zapomnę jednego ze 
słuchaczy, który pięknie zacytował Andersena – 
pisarza borykającego się z niełatwym losem: 
„Nieważne, że urodziłem się na kaczym podwór-
ku, ważne, że wyklułem się z łabędziego jaja”. 

W lutym 2012 roku uroczyście obchodzili-
śmy 10 lecie prowadzenia przez panią Danusię 
seminariów z literatury1. Z przyjemnością 
graniczącą z podziwem dziękowaliśmy za pro-
wadzenia nas poprzez bogactwo myśli, wrażeń, 
refl eksji zawartych w wybranych pozycjach lite-
rackich. Pani Danuta każdemu z uczestników 
podarowała ozdobnie wykonany, kolorowy folder 
z niezwykle serdecznym przesłaniem, zatytuło-
wanym: „Rzecz o tym, o czym rozmawialiśmy 
na naszych spotkaniach” (…) 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 których 
Hamlet mówił , że jest „koroną świata” i „garst-
ką popiołu”. (…) Tyle przeróżnych zagadek 
w książkach się zawiera,/że daje nam to ciągle 
niezwykłą możliwość,/ by spojrzeć głębiej przez 
własną wrażliwość /na wielkość i małość na-
tury człowieka.2

Cykl „Wybrane zagadnienia z literatury 
powszechnej” prowadzony przez panią doktor 
Danutę Wierzchołowską to wiedza i przyjem-
ność – powie to każdy z wiernych od lat słucha-
czy, z nadzieją na następne 10 lat.

1 Inspiracje nr 1/41 2012
2 Inspiracje nr 2/42 2012

REPRoduKCJA z „GAzEty WyBoRCzEJ” 2013, 
NR 144, S. 26-27



33INSPIRACJE  / Z życia ZUTW

Seniorzy
z Zittau i Zielonej Góry  
na szlaku ginących zawodów

Projekt pod dość długim tytułem: Tury-
styczne wykorzystanie ginących zawodów 

w oczach seniorów z Zielonej Góry i Zittau 
(Touristische Nutzung aussterbender Berufe 
in den Augen von Senioren aus Zielona Góra 
und Zittau), w dniach 23-26 maja 2013 roku, 
realizowały wspólnie dwie piętnastoosobowe 
grupy seniorów, przedstawicieli Stowarzyszenia 
„Kreatywni” (Hartauer Kreativ e.V.) z Zittau 
i Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Projekt był finansowany przez Unię Euro-
pejską oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Zielonej Górze w ramach programu: Program 
Operacyjny Współpracy Transgranicznej POL-
SKA – SAKSONIA 2007 – 2013.

Czego oczekiwali koordynatorzy projektu – 
Bartosz Kalembkiewicz, pracownik Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Polsko-Niemieckie-
go Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 
(CIT), Specjalista ds. promocji Zaułka Artystów 
i Zofia Banaszak, prezes ZUTW – w wyniku 
jego realizacji? Bartosz Kalembkiewicz pisał: 

Istotą projektu jest ożywienie i wzmocnienie 
rozwoju ruchu turystycznego w miastach part-
nerskich poprzez promocję turystyki. Projekt re-
alizowany jest w celu nawiązania i umacniania 
współpracy mieszkańców Zielonej Góry i okolic 
z mieszkańcami miasta partnerskiego Zittau 
oraz propagowania turystyki jako doskonałej 
formy promocji regionów, a konkretnie – prak-
tyczne umożliwienie kontaktów transgranicz-
nych między seniorami z Polski i Niemiec.

Zaplanowane jest wspólne kilkudniowe 
spotkanie integracyjne obu grup oraz wspólne 
zwiedzanie okolic, z naciskiem na przedsta-
wienie polsko-niemieckich tradycji winiarskich 
oraz z prezentacjami zawierającymi informację 
na temat ginących zawodów. Tradycja jest 

rozumem całego narodu, przesianym z jednego 
wieku w drugi. Komu pozostaje dbać o tradycje 
i przekazywać, je jak nie osobom starszym – czyli 
naszym ukochanym seniorom, bez których by 
nas nie było. To oni są skarbnicą wiedzy, którą 
my w umiejętny sposób musimy wykorzystać – 
tak aby tradycja nam nie umknęła i trafiła do 
najmłodszych. 

Przebieg poszczególnych dni relacjonowała 
na bieżąco Bogumiła Hyla-Dąbek

Dzień pierwszy…
… rozpoczął się powitaniem obu piętnastoosobo-
wych grup z Polski i Niemiec. Następnie wszy-
scy pojechali do miejscowości Proczki w gmi-
nie Zabór, gdzie u Małgorzaty i Jarosława 
Lewandowskich zwiedzili Winnicę „Na Leśnej 
Polanie”. Program pobytu w winnicy umiliła 
degustacja win i pyszny placek drożdżowy.

Po wspólnym obiedzie w Zaułku Artystów, 
wszyscy uczestniczyliśmy w Koncercie na Dzień 
Matki w Zielonogórskiej Filharmonii. Wieczo-
rem ponownie spotkaliśmy się przy ul. Fabrycz-
nej i wysłuchali pogadanki pszczelarza. Wiele 
ciekawych rzeczy o tym zawodzie, życiu pszczół 
oraz o wartościach zdrowotnych i leczniczych 
miodu powiedział Stanisław Kalembkiewicz, 
ojciec Bartosza. Wszyscy też mogli spróbować 
miodu przyniesionego przez pszczelarza. Na-
stępnie, po prezentacji zdjęć Artura Januarego 

W PARKu KRASNAlA, fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK
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Gintowta, na których sportretował on ludzi, wy-
konujących zawody zagrożone są wyginięciem, 
dyskutowaliśmy, które z nich oddają najtrafniej 
zamierzenie autora. Wybraliśmy 20 zdjęć z pre-
zentowanych 35.

Po wspólnej kolacji, koordynator Bartosz 
Kalembkiewicz zaproponował kilka ciekawych 
zabaw, które zintegrowały obie grupy, pozwa-
lając im lepiej się poznać. Śmiechu było co nie 
miara. W wesołym nastroju goście udali się do 
hotelu, a my, słuchacze ZUTW, do domów. 

Nowa sól i wiNNica „KiNga”
W godzinach porannych wyjechaliśmy do No-
wej Soli. Tego dnia towarzyszyła nam piękna 
pogoda, Park Krasnala wywołał dużo wesołości, 
szczególnie podobało się naszym gościom mini 
zoo. Pierwotnie w planie był rejs galarami do 
winnicy „Kinga”, okazało się to jednak niemoż-
liwe – z powodów formalnych port nie rozpoczął 
jeszcze działalności. Uczestnicy projektu mieli 
szansę, by wiele dowiedzieć się o rzece Odrze. 
Pan Andrzej Dela, związany od dawna z zawo-
dem flisaka, zapoznał nas z jego trudnościami 
i urokami, fachowo oprowadził po porcie, bar-
dzo ciekawie opowiadał też o planach rozwoju 
żeglugi pasażerskiej na Odrze.

Następnie pojechaliśmy do winnicy, żeby 
dalej poznawać odradzające się tradycje wi-
niarskie. Spotkanie z roześmianą i miłą 
Kingą Kowalewską, której winnica należy do 
najstarszych w naszym regionie , było wielką 
przyjemnością. Niemniejszą, było degustowa-
nie win oraz wspólny obiad. Winnica Kinga to 
pokoleniowe gospodarstwo winiarskie założone 
w 1985 roku, obecnie prowadzone przez drugie 
pokolenie Kingę i Roberta Koziarskich, przy 
wsparciu twórców winnicy, Haliny i Wojciecha 
Kowalewskich – rodziców Kingi. Po obiedzie 
Niemcy i Polacy wspólnie opisywali wybrane 
wczoraj zdjęcia autorstwa Artura Januarego 
Gintowta, który towarzyszył polsko-niemieckiej 
grupie w wycieczce. 

W śRodKu BARtoSz KAlEMBKIEWICz, fot. BoGuMIłA 
hylA-dąBEK

W WINNICy NA lEśNEJ PolANIE. MAłGoRzAtA I JARoSłAW 
lEWANdoWSCy I BRIGIttE lEhMAN, fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK

dEGuStACJA MIodu, W śRodKu StANISłAW KAlEMBKIE-
WICz, fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK

 GRuPA „PSzCzElARzy”, fot. MARIA GRECKA
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Po południu, w Zielonej Górze, podzieleni 
na kilka polsko-niemieckich grup, udaliśmy się 
szlakiem bachusików, zobowiązani do ich sfoto-
grafowania. Każda grupa starała się odnaleźć 
ich jak najwięcej. Wieczorem zaś, po powrocie 
ze spaceru po mieście, słuchacze ZUTW poka-
zali Niemcom prezentację zdjęć z życia naszego 
uniwersytetu. Dzięki niej goście zapoznali się 
z działalnością ZUTW. Grupa z Niemiec zasko-
czyła Polaków ciekawym i dowcipnym pokazem 
mody z czasów NRD. Dołączyła do nich nasza 
Zosia Dobrzyńska w hippisowskim stroju.

Bardzo zmęczeni już goście i gospodarze pod-
jęli próbę wspólnej zabawy, której wodzirejami 
byli dwaj młodzi zielonogórzanie – kabareciarze 
i koordynator projektu Bartosz Kalembkiewicz. 
Wymyślali coraz to nowe zabawy, więc znowu 
było wiele śmiechu, zmęczenie się ulotniło i obie 
grupy coraz lepiej się integrowały. Wspólne, 
żywiołowe tańce udowodniły, że seniorzy mają 
dobrą kondycję i potrafią świetnie się bawić.

Dzień trzeci, Deszczowy…
… grupa naszych słuchaczy i gości z Niemiec 
rozpoczęła od wizyty w malowniczo położonej 
w Łazie k/Zaboru Winnicy „Miłosz”. To była już 
trzecia winnica, którą poznali seniorzy biorący 
udział w projekcie. 

Marta i Krzysztof Fedorowiczowie, sympa-
tyczne małżeństwo, bardzo ciekawie opowiadali 
o swojej pracy, o winoroślach, produkcji win, 
które mogliśmy zdegustować. Krzysztof Fedoro-
wicz wykazał się dużą znajomością winiarskich 
tradycji w naszym regionie. Nic dziwnego, to 
autor książki pt: „Grünberg”, za którą otrzymał 
w tym roku Lubuski Wawrzyn Literacki.

Z winnicy wszyscy pojechali do Lubuskiego 
Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze 
z siedzibą w Ochli, gdzie czekali na gości pie-
karz i kowal. Piekarz, przy gościach, przygo-
tował ciasto, uformował i upiekł chleb, którym 
częstował. W oczekiwaniu na upieczenie chleba 
goście zwiedzali chaty w skansenie. Kowal 

W PoRCIE W NoWEJ SolI, fot. RySzARd ANACKI

zABAWA W PARKu KRASNAlA, fot. MARIA GRECKA

KINGA KozIARSKA, fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK

KINGA KozIARSKA, zofIA BANASzAK I zofIA BINIEWSKA- 
-doBRzyńSKA, fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK
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opowiedział o swoim zawodzie i na oczach 
wszystkich wykonał pogrzebacz. Potem cała 
grupa wróciła na obiad i dalsze zajęcia na ul. 
Fabryczną do „Zaułka Artystów”. 

Po obiedzie obejrzeliśmy zdjęcia z dwóch 
dni realizacji projektu, ustalili, która grupa 
znalazła najwięcej bachusików (były nagrody!), 
podzieliliśmy się na trzy grupy. Jedna, wybrała 
oglądanie meczu Borussia Dortmund – Bayern 
Monachium i udała się do pubu HAUST, dru-
ga poszła na zakupy do Centrum Handlowego 
Focus Mall, a trzecia, w której i ja byłam, 
została, by pograć w pokera. Grający czuli się, 
jak w kasynie – był krupier i mieliśmy żetony. 
Na szczęście żetony nie były wymieniane na 
pieniądze, bo niektórzy z nas musieliby chyba 
zastawić co cenniejsze rzeczy…

Tak wypełniony czas pobytu w naszym mie-
ście zarówno dla gości, jak i słuchaczy ZUTW, 
dotrzymujących im towarzystwa i pomagają-
cych w organizowaniu im zajęć, dawał prawo 
do bycia zmęczonymi. Jednak wszyscy okazy-
wali zadowolenie, że mogli się poznać i razem 
realizować ten ciekawy projekt. Poznaliśmy 
nowe, ciekawe miejsca, dużo się o nich dowie-
dzieliśmy, a przede wszystkim spotkaliśmy 
tam wspaniałych ludzi, którzy ciężko pracu-
ją, żeby – jak winiarze – stworzyć coś, co już 
wprawdzie kiedyś było, ale zostało zaniedbane. 
Bez ich zaangażowania mogło zostać zaliczone 
do ginących zawodów. Nasi lubuscy winiarze, po 

PolSKo-NIEMIECKA GRuPA PoSzuKIWACzy BAChuSIKóW, 
fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK

 BRIGIttE lEhMAN fotoGRAfuJE BAChuSIKA, fot. hAlINA 
doRNIAK-SzCzęSNA

MARtA I KRzySztof fEdoRoWICzoWIE I RENAtA BARtMAN, 
fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK
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NAlEPKA WINA GRÜNBERG 
z WINNICy MIłoSz, 
fot. BARBARA KoNARSKA
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tym, co pokazali, na pewno zasługują na miano 
prawdziwych zapaleńców, dzięki którym winny 
szlak rozrasta się w szybkim tempie, podtrzy-
mując tradycje naszego regionu.

pożegNaNie gości z zittau

Niedziela 26 maja rozpoczęła się w Muzeum 
Ziemi Lubuskiej, gdzie wszyscy zwiedzili 
Muzeum Wina i Tortur oraz salę, w której 
można było zapoznać się z historią Zielonej 
Góry i poznać zasłużonych, nieżyjących już, 
zielonogórzan. Następnym punktem programu 
była wizyta w zielonogórskiej Palmiarni i jej 
zwiedzanie. Tam też, przy kawie, podsumowano 
realizację projektu. Nie zabrakło ciepłych słów 
z ust organizatorów, upominków, wymiany 
adresów, numerów telefonów i obietnic dalszej 
współpracy przy projekcie. Koordynator – Bar-
tosz Kalembkiewicz zapowiedział wystawę foto-
graficzną i wydanie broszur przedstawiających 
„Ścieżkę ginących zawodów”. Brigitte Lehman 
mówiła o pasjonatach ginących zawodów. Jej 
zdaniem trzeba zadbać o to, żeby informacje 
o nich dotarły do młodego pokolenia. Powinni-
śmy tak sformułować przekaz, by znaleźć mło-
dych, którzy zainteresują się tymi zawodami. 
Przekazała panu Kalembkiewiczowi podzięko-
wania delegacji stowarzyszenia „Kreatywni”. 
Oto ich treść w tłumaczeniu Agaty Banaszak:

Mieliśmy możliwość spędzenia kilku dni 
w Zielonej Górze, Waszym cudownym mieście. 
Cieszymy się, że mogliśmy wzmocnić kontakty 
i przyjaźń z naszymi sąsiadami. Czuliśmy się 
w Waszym towarzystwie wybornie, a wspólnie 
spędzone dni były pełne wrażeń. Uważamy, że 
takie spotkania niwelują uprzedzenia i przyczy-
niają się do wzmocnienia wzajemnego zaufania. 
Dziękujemy za to i życzymy Wam wszystkiego 
dobrego.

Miałam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć 
w realizacji tego projektu. Były to dla mnie, 
jak i dla moich koleżanek i kolegów z ZUTW, 
cztery bardzo pracowite dni. Dni pełne wrażeń 
i nowych doświadczeń.

PIECzENIE ChlEBA, fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK

ChlEB SMAKuJE WyśMIENICIE!,  
fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK

BRIGIttE lEhMAN KuJE PoGRzEBACz,  
fot. BARBARA KoNARSKA

PRzEdStAWICIElE GINąCyCh zAWodóW – PIEKARz  
I KoWAl, fot. hAlINA doRNIAK-SzCzęSNA
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Barbara Konarska

Kilka refl eksji 
uczestniczki projektu

Jesteśmy mieszkańcami Zielonej Góry, mó-
wimy o sobie – ciekawi świata, ale zazwyczaj, 
kiedy instytucje promujące Zieloną Górę i nasz 
region wspólnie z partnerami niemieckimi 
opracowują program pobytu gości u nas, to – 
chociaż większość zagadnień jest nam zna-
na – pojawiają się tematy nowe i docieramy do 
miejsc, w których nie byliśmy do tej pory. Tak 
było i tym razem. W moim przypadku – po raz 
pierwszy byłam w dwóch winnicach: „Na leś-
nej polanie” w Proczkach i „Miłosz” w Łazie. 
Winnicę „Kinga” poznałam przed kilku laty 
z „Ciekawymi świata” i nadal jestem pełna 
podziwu dla tego rodzinnego przedsięwzięcia, 
które – sądząc po miłym uśmiechu pani Kingi – 
sprawia im wiele satysfakcji. 

Wielokrotnie odwiedzałam skansen w Ochli, 
nigdy natomiast nie widziałam pokazu kowal-
stwa. Kiedy kowal namówił Brigitte Lehman 
z Zittau do wykonania pogrzebacza, byłam za-
fascynowana. Nie tylko dlatego, że uwielbiam 
patrzeć w płomienie. Wiedząc, jak dobrze żelazo 
przewodzi ciepło, dziwiłam się, że część trzy-
manego w ogniu pręta nie nagrzewa się zbyt 
mocno i można go wziąć do ręki. Brigitte poczy-
nała sobie całkiem sprawnie, kowal chwilami 
kierował jej ręką i w rezultacie własnoręcznie 
wykonany przez nią pogrzebacz pojechał do 
Zittau jako pamiątka. 

Bardzo podobała mi się winnica „Miłosz”. 
Pan Krzysztof Fedorowicz jest wyraźnie zafa-
scynowany tradycją winiarską okolic Zaboru. 
Piękna, duża winnica po wojnie została zaora-
na, posadzono kartofl e, uruchomiono gorzelnię. 
Kiedy zaniechano tej produkcji, rodzice pana 
Krzysztofa założyli w Łazie sad wiśniowy, 
który po latach trzeba było zlikwidować. Pan 

Krzysztof, który – jak mówił – podczas spacerów 
po okolicznych lasach spotykał stare szczepy 
winne, postanowił na miejscu sadu założyć 
winnicę. Praca okazała się trudniejsza niż 
w sadzie, wymagała zdobycia specjalistycznej 
wiedzy, wyjeżdżał więc po naukę za granicę. 
Obecnie planuje powiększenie winnicy na cały 
dawny jej obszar. Będzie największa w Polsce. 
Wierzy w powodzenie, gdyż strefy klimatycz-
ne przesuwają się na północ. Są prognozy, że 
w 2050 roku w Bordeaux winnic już nie będzie 
(zbyt sucho i gorąco), będą natomiast u nas. 
Skończą się anegdoty o kwaśnym zielonogór-
skim winie, jakże aktualne w XVII wieku, 
kiedy klimat był tutaj dla winorośli niełaska-
wy. Już jednak w XVIII wieku mapa księstwa 
dolnośląsko-głogowskiego, na której są zazna-
czone miejscowości Zabór i Łaz, przedstawia – 
jako największe bogactwa tej ziemi – winorośl 
i zwierzynę łowną. 

Wymieniając różne uprawiane w winnicy 
szczepy – Pinot Noir, Pinot Blanc, Zweigel-
trebe – wspomniał o ciekawostce – odkrytej 
w Łazie bardzo rzadkiej odmianie winorośli 
Tauberschwarz. Pochodzi z Niemiec, obecnie 
jest uprawiana jedynie na 12 hektarach nad 
rzeką Tauber. Pan Fedorowicz chciałby stwo-
rzyć zielonogórski klon tej odmiany o nazwie 
własnej Karmazyn i produkować z niego wino 
o niepowtarzalnym, jak sądzi, smaku. Wino ze 

BARBARA KoNARSKA, BRIGIttE lEhMAN I IRMGARd BlISChKE, 
fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK
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szczepu Pinot Noir pochodzi z Dolnego Śląska, 
choć obecnie najpopularniejsze jest w Burgun-
dii. U pp. Fedorowiczów etykietę tego wina 
zdobi aleja lipowa – replika exlibrisu księżnej 
Herminy von Reuss z Zaboru, a wino nosi tra-
dycyjną nazwę Grünberg. Taki też jest tytuł 
książki, autorstwa właściciela winnicy, w której 
korzenie winorośli łączą się metaforycznie z ko-
rzeniami ludzi, którzy tu niegdyś żyli. 

Ta metafora prowadzi mnie do rozmowy, 
jaką odbyłam, dzięki pośrednictwu tłumaczki, 
Renaty Bartman, z dwiema Niemkami – Bri-
gitte Lehman i Irmgard Blischke. Renatę znam 
od wielu lat, jest świetną tłumaczką, obecnie 
mieszka i pracuje w Niemczech; miałyśmy oka-
zję trochę porozmawiać o jej doświadczeniach 
w kontaktach z Niemcami. Dwie panie, które 
poprosiłam o rozmowę, gdyż chciałam się wię-
cej dowiedzieć o stowarzyszeniu „Kreatywni”, 
okazały się bardzo ciekawymi rozmówczyniami. 
Brigitte, która podczas tej wycieczki kierowała 
grupą, należy do stowarzyszenia dopiero od 
2010 roku. Opowiedziała mi o swoim życiu. 
Kiedy była młoda, chciała poświęcić się sztu-
ce; czas skorygował te zmierzenia. Lata 90-te 
zmieniły w ogromnym stopniu życie wielu 
rodzin. Mąż Brigitte założył prywatną fi rmę, 
a ona poświęciła się domowi i wychowaniu 
dzieci. Później kłopoty fi nansowe, jakie poja-
wiły się w fi rmie męża, zmusiły ją do podjęcia 

pracy – znała rysunek techniczny, znalazła 
zatrudnienie w zawodzie kreślarza. Nadal, aż 
do niedawna, nie było czasu na zajmowanie się 
tym, co w duszy gra. Ponieważ od młodych lat 
sama szyła sobie i dzieciom, chętnie przyjęła 
zaproszenie do stowarzyszenia.

Panie z „Kreatywnych” mieszkają w Hartau, 
niedużej wsi w pobliżu Zittau. Zapytałam, czy 
dobrze tam się mieszka. Brigitte z dumą pod-
kreślała, że urodziła się w domu z 1759 roku – 
jednym z zabytków budownictwa przysłupowe-
go, który zamieszkuje już szósta generacja. To 
dobre miejsce, mówiła. W 2000 roku dzielnica 
obchodziła 645-lecie. Radosny korowód przebie-
rańców maszerował ulicami. Panie sięgnęły do 
swoich zasobów sukien i innych strojów z lat 
młodości, czyli inaczej mówiąc – z czasów NRD. 
Zrobiły wystawę. Stroje miały w sobie elementy 
własnej kreatywności – osobiście wykonanych 
przed laty haftów, koronek, a często były włas-
noręcznie uszyte. To, co pokazały, spodobało się 
widzom, ale także – im samym, jak opowiadała 
mi Irmgard Blischke, jedna z członkiń zało-
życielek. Postanowiły założyć stowarzyszenie. 
Członkinie to osoby w wieku średnio 65 lat. 
Panowie występują tylko w charakterze sym-
patyków. Zaczęły od tworzenia kolekcji daw-
nych strojów, dzieląc je następnie na zestawy: 
codzienne – domowe, bardziej uroczyste – na 
wyjścia do kościoła czy na koncert. Mają już 

RENAtA BARtMAN, B. lEhMAN, B. KoNARSKA, I. BlISChKE, 
fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK

PoKAz Mody, W KAPEluSzu BRIGIttE lEhMAN, W PERuCE zofIA 
doBRzyńSKA, fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK
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kolekcję weselną, a nawet – bieliźniarską. To 
czego im brakuje, uzupełniają własnym kun-
sztem o koronki, ozdobne wstawki, wykonywa-
ne techniką klockową. Panie mówiły, że młodzi 
widzowie pokazów są rozbawieni podziałem 
strojów na te „po domu” i te „wyjściowe”, a far-
tuszki gospodarskie wręcz ich śmieszą. No cóż, 
moje pokolenie wiekiem zbliżone do Niemek 
ze stowarzyszenia, też pamięta taki podział, 
pamięta fartuszki, nieraz natomiast z pewnym 
zdziwieniem komentuje stroje, w jakich młodzi 
ludzie przychodzą np. do fi lharmonii… 

Można powiedzieć, że żyją z pokazów. Skład-
ki członkowskie są bowiem symboliczne – 15€ 
rocznie. Żyjąc w Zittau w tzw. Małym Trójkącie 
(dreiländereck) dawnych miast górnołużyckich 
wraz z polską Bogatynią i czeskim miastem 
Hrádek nad Nisou, są zapraszane na pokazy 
także do krajów ościennych. W czerwcu plany 
obejmują cztery takie imprezy, jedna z nich 
odbędzie się w Libercu z okazji 40-lecia współ-
pracy obu miast. Obecnie dysponują już lokalem 

przeznaczonym na magazyn kolekcji. W idei 
stowarzyszenia można dostrzec element sen-
tymentu do lat młodzieńczych, jakie z wyroku 
historii przypadły na okres podziału Niemiec; 
w ich wypadku oznaczały one życie w NRD. 
Nie odebrałam tego jednak w kategoriach 
politycznych, podobnie zresztą bywa i u nas. 
Starsze pokolenie Polaków, jeżeli nie było wśród 
nich osób represjonowanych przez poprzedni 
ustrój, z sentymentem wspomina różne dobre 
sprawy sprzed kilkudziesięciu lat. A to Teatr 
Telewizji i Teatr Sensacji „Kobra”, a to wczasy 
FWP, a to pracownicze wyjazdy autokarami 
na grzyby, a przede wszystkim – powszechne 
zatrudnienie… 

Polityka bywa śliskim tematem. W toku 
dalszej rozmowy okazało się jednak, że pewne 
zaszłości historyczne wciąż są silnym przeży-
ciem dla starszego pokolenia. Irmgard Blis-
chke powiedziała mi, że urodziła się w Sagan 
(Żaganiu). Rodzina przymusowo wysiedlona 
(„godzina czasu, jedna walizka” – tekst dobrze 

PodzIęKoWANIE StoWARzySzENIA 
KREAtyWNI z hARtAu
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znany wielu z nas z wszelkich deportacji prowa-
dzonych przez Rosjan, hitlerowców, a wreszcie 
przez Polaków wobec Niemców) znalazła się 
w Zittau. Zawodowo zajmowała się promocją 
zdrowego żywienia, miała własną firmę. Jako 
emerytka zapragnęła dowiedzieć się więcej 
o swoich żagańskich korzeniach. To, co usłysza-
ła, dotknęło ją głęboko. Chodziło otóż o likwi-
dację niemieckiego cmentarza w tym mieście. 
Nie mogła tego pojąć i do dziś, mówiąc o tym, 
ma łzy w oczach. Żal mi się jej zrobiło. Stwier-
dziłam, że i ja, i wielu moich kolegów uważa-
my likwidacje cmentarzy za barbarzyństwo. 
Opowiedziałam o artykule Zbigniewa Rajche 
„Zapomniana nekropolia” o zlikwidowanym 
w Zielonej Górze poniemieckim cmentarzu, ale 
także – o doświadczeniu przez niego profanacji 
miejsca wiecznego spoczynku w jego mieście ro-
dzinnym – Stanisławowie. Irmagrd opowiedzia-
ła z kolei, że zapisała się do „Stowarzyszenia 
wypędzonych”, chcąc z nimi odwiedzić miasto 
swego urodzenia, kiedy stało się to możliwe. 
Polska była już wówczas członkiem Unii Euro-
pejskiej, ale nie była jeszcze w strefie Schengen. 
Autokar z niemiecką wycieczką polscy funk-
cjonariusze graniczni tak długo przetrzymali 
na granicy, że jej uczestnicy nie zdążyli na 
umówione spotkanie z przewodnikiem w Ża-
ganiu. Przejechali więc tylko ulicami miasta 
i wrócili do domu. Zaraz przypomniałam sobie, 
że w tym samym czasie jechałam na wycieczkę 
do Drezna i autokar niezwykle długo oczekiwał 
na odprawę… niemiecką. Wzajemne złośliwości? 
Wzajemna nieufność? Nie umiem tego ocenić.

Irmgarda przyznała, że zapisując się teraz 
na wycieczkę, żywiła pewne obawy, jak zostanie 
tu przyjęta. Przeważyła ciekawość, chęć dowie-
dzenia się, jacy ludzie żyją obecnie w miejscach, 
w których przed wojną żyli Niemcy. Na moje 
pytanie, jak jej się u nas podoba, odpowiedziała 
z uśmiechem, że bardzo. 

Do naszej pełnej emocji rozmowy, włączyła 
się Brigitte, wspominając o niezwykle cieka-
wym filmie, który niedawno widziała. Jak 

mówiła – nakręciła go wnuczka1 niemieckich 
przesiedleńców z Polski, którzy odwiedzili 
swoją dawną wieś i zastali w swoim dawnym 
domu przesiedleńców z niegdyś polskich Kre-
sów. Jedni i drudzy przymusowo znaleźli się 
po wojnie w innym miejscu. Opowiadała, a ja 
nagle przypomniałam sobie, że film „Ale życie 
toczy się dalej” oglądaliśmy – staraniem Jadzi 
Korcz-Dziadosz – w Sali Dębowej. Na projekcji 
byli autorzy, którzy zarówno poprzez film, jak 
i w trakcie rozmowy wyrażali zdziwienie, że 
przed wizytą w dzisiejszej Platerówce (niem. 
Nieder Linde) nie zdawali sobie sprawy, jaki 
charakter miało polskie osadnictwo w niemie-
ckich – przed wojną – miejscowościach tzw. Ziem 
Odzyskanych. 

Jeszcze dłuższą chwilę rozmawiałyśmy 
o przerażających skutkach wojen. Irmgarda na-
dal ukradkiem ocierała łzy, ale coraz ładniej się 
uśmiechała. Powiedziałam im jeszcze o dwóch 
różnych tekstach Zbyszka Rajche. W wierszu 
„Prawo do ojczyzny” napisał, jak ucałował za-
płakaną twarz Niemki, która odwiedziła dom 
swego dzieciństwa, teraz jego dom. W tekście 
prozą „Ukresu drogi” opisał poszukiwanie 
grobu ojca, który zginął w obozie koncentra-
cyjnym Oranienburg. Jego prochy odnalazł 
na cmentarzu Berlin-Altglienicke, a dopomógł 
mu niemiecki wartownik – młody chłopiec, 
który – jak pisze – przejęty sytuacją, przyniósł 
pielgrzymowi z Polski bukiecik kwiatów, by 
mógł go postawić na grobie ojca. 

Tak zakończyła się nasza rozmowa, mocno 
zanurzona w bliższej i dalszej przeszłości. 
Nazajutrz żegnałyśmy się, jak dobre znajome. 
Wciąż warto budować nowe mosty między nami, 
może one sprawią, że groza nie wróci.

1  Autorzy filmu Karin Kaper  i Dirk Szuszies podczas 
spotkania  w zielonogórskiej  książnicy  stwierdzi-
li,  że  w rodzinie  Niemek  w nim  sportretowanych 
nie ma wnuków. Swój film określili natomiast jako 
prywatne poselstwo pokoju, dołączając swój głos 
do marzeń Polki, wnuczki jednej z pań mieszkają-
cych w Platerówce, która  znając doświadczenia 
czasu wojny obydwu – polskiej i niemieckiej – ro-
dzin, pragnie świata bez wojen.
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Bożena Rudkiewicz

Koncert z okazji 
DNIA MATKI – 23 maja 2013

Był kolorowy dzień. Na przystanku stała grupa oczekujących na autobus. W pewnym mo-
mencie na roziskrzonym niebie pojawił się klucz żurawi. Z głośnym klangorem leciały na 
południe. Nikt ze stojących nie zwrócił na nie uwagi. Tylko jedna staruszka uniosła głowę 
i długo odprowadzała wzrokiem podniebnych wędrowców, zasłuchana w ich jesienny krzyk. 
To ona nauczyła mnie słuchać i patrzeć. To była moja matka.

P.S. Miesiąc później blisko pięćdziesięcioosobo-
wa grupa słuchaczy ZUTW przebywała w okoli-
cach Zittau, realizując projekt „Ruch i zdrowie”. 
Wędrowaliśmy z kijkami do nordic walking, 
zwiedzaliśmy zabytki, pływaliśmy pontonami 
po Nysie Łużyckiej… Część z nas brała rów-
nież udział w poprzednim projekcie. 
W związku z tym do programu pobytu 
wpisana została wizyta w Hartau. 
Dopisała ona ogromnie sympatyczną 
puentę do konkluzji naszych rozmów 
w Zielonej Górze. Kiedy wysiedliśmy 
z autokaru przed siedzibą organizacji 
pozarządowych, gdzie oczekiwali nas 
poznani miesiąc wcześniej Niemcy, 
padło kilka oficjalnie wypowiedzia-
nych: „dzień dobry” i nagle… Wrażenie 
było niesamowite, jakby pękła niewi-
dzialne tama. Rzuciliśmy się ku sobie, 

ściskaliśmy się, jak przyjaciele uradowani spot-
kaniem. Było pyszne ciasto, własnego wypieku, 
była wymiana zdjęć, a panie z Hartauer Krea-
tiv e.V. pokazały swoje zbiory. W mojej pamięci 
na zawsze jednak pozostanie to spontaniczne, 
radosne powitanie. Mosty zostały zbudowane.

PoWItANIE GRuPy z hARtAu W zIttAu, fot. JANINA KoMoRoWSKA

Słowami prozy poetyckiej Marii Orlickiej roz-
poczęliśmy tegoroczny koncert z okazji Dnia 
Matki. Program był bardzo bogaty, a jako 
pierwsza wystąpiła znana i lubiana, zaprzy-
jaźniona z naszym UTW profesor Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, mezzosopran Bogumiła Tara-
siewicz. Pani Bogusia przygotowała cykl pieśni 
Modesta Musorgskiego pt. „W izbie dziecięcej”. 

Tuż przed występem zaproponowała, by prowa-
dzący (Bożena Rudkiewicz i Stanisław Lewan-
dowski) przeczytali treść śpiewanych przez nią 
po rosyjsku pieśni. Dzięki temu rzeczywiście 
stały się bardziej zrozumiałe. Pieśni te to: 
„Z nianią”, „Żuk”, „Z lalką”, „Do poduszki”, 
„Kot marynarz”.

Oto tekst jednej z nich:
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Żuk
Nianiu, nianiu!/ Co się stało, nianiu, duszycz-
ko moja!/ Bawiłem się tam w piaseczku,/ Za 
altanką gdzie brzózki;/ Budowałem domek 
z klonowych szczapek,/ Tych, co mi mama,/ 
Sama mama nałupała./ Domek już całkowicie 
zbudowałem,/ Domek z daszkiem, prawdziwy 
domek…/ Nagle!…/ Na daszku siedzi żuk,/ 
Ogromny, czarny, taki gruby./ Rusza wąsami, 
tak strasznie,/I prosto ciągle na mnie patrzy,/ 
Przestraszyłem się…/ A żuk brzęczy, złości się,/ 
Skrzydła rozczapierzył,/ Chce mnie schwytać…

I spadł na mnie, w skroń mnie uderzył!/ 
Przyczaiłem się, nianiu, usiadłem,/ Boję się 
poruszyć!…/ Tylko jedno oczko troszeczkę ot-
worzyłem…/ I cóż? Posłuchaj nianiu:/ Żuk leży, 
złożywszy łapki,/ Do góry noskiem, na pleckach/ 
I już nie złości się i wąsikami nie rusza,/ I nie 
brzęczy już, tylko skrzydełka drżą,/ Cóż z nim, 
umarł? Czy przyczaił się?…/ Cóż to, cóż?/ Po-
wiedz mi nianiu,/ Czy coś stało się żukowi?/ 
Mnie uderzył, a sam przewrócił się!/ Cóż się 
z nim stało, z żukiem?…

Wierszem Lidki Engel „Mateńka” zapowie-
dzieliśmy kolejny występ. Mama Lidki grała 
jej Brahmsa a na koncercie – sonatę L. van 
Beethovena op. 27 nr 2 zagrała Dobrochna 
Ciesielska – tegoroczna dyplomantka PSM II 
stopnia w Zielonej Górze z klasy fortepianu 
prof. Karola Schmidta.

Pędzlem wyobraźni maluję rzekę 
z błyskiem ryby w głębinie,
warkoczem wodorostów w płytkim zakolu,
gniazdami brzegówek w piaszczystej 
skarpie. 
Zasuszonym źdźbłem trawy przywołuję 
emocje pierwszego razu,
gdy dno uciekło spod stopy. 
Silne ramiona taty pomogły odczarować 
niedostępność drugiego brzegu. 
W roześmianych oczach mamy czytałam 
dumę i miłość.

Przede mną Acheron.
Odwiecznie doświadczony wioślarz zaprosi: 
 – Wsiądź ufnie do łodzi, przepłynę z tobą 
ciemną rzekę.
 – Nie boję się, wioślarzu – myślę. 
Chciałabym tylko na drugim brzegu 
odnaleźć tamtą bezwarunkową miłość.

Pędzlem wyobraźni maluję rzekę 
z błyskiem ryby w głębinie,
warkoczem wodorostów w płytkim zakolu,
gniazdami brzegówek w piaszczystej 
skarpie. 
Zasuszonym źdźbłem trawy przywołuję 
emocje pierwszego razu,
gdy dno uciekło spod stopy. 
Silne ramiona taty pomogły odczarować 
niedostępność drugiego brzegu. 
W roześmianych oczach mamy czytałam 
dumę i miłość.

Przede mną Acheron.
Odwiecznie doświadczony wioślarz zaprosi: 
 – Wsiądź ufnie do łodzi, przepłynę z tobą 
ciemną rzekę.
 – Nie boję się, wioślarzu – myślę. 
Chciałabym tylko na drugim brzegu 
odnaleźć tamtą bezwarunkową miłość.

BoGuMIłA tARASIEWICz, fot. ANdRzEJ KozAK WIESłAW żuRAWSKI, fot. ANdRzEJ KozAK

WyStęP ChóRu zutW, fot. ANdRzEJ KozAK
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Fragmentem wiersza „Zabiegi magiczne” 
Barbary Konarskiej poprzedziliśmy występ 
chóru „Moderato”. Chór przygotował dwanaście 
utworów m.in. „Nie ma jak u mamy”, „Radość 
życia”, „Uśmiechnij się mamo”. Solistkami były: 
Krystyna Castelain i Karolina Szerwińska, 
a na trąbce grał Wiesław Żurawski. Chórem 
dyrygował Bernard Grupa.

Piękny był także występ uczniów Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze pod 
kierownictwem Ludmiły Pawłowskiej. Grali solo 
i w duecie, na fortepianie, skrzypcach i instru-
mentach perkusyjnych, najmłodsi i dyplomanci. 
Wielkie wrażenie zrobił na słuchaczach wysoki 
poziom wykonawstwa, jaki niektórzy z nich 
zdołali już osiągnąć.

Po występach muzycznych przyszedł czas na 
taniec. Działający przy ZUTW Teatr Tańca 50+, 

doBRoChNA CIESIElSKA,  
fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK

ANdRzEJ BIAłKoWSKI, fot. ANdRzEJ KozAK

JulIA NoWAK I ludMIłA PAWłoWSKA,  
fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK

MAJA JARyCzEWSKA, fot. BolESłAW PolARCzyK

KAMIlA KoNCzANIN, ANdRzEJ BIAłKoWSKI, NIKodEM 
WEltRoWSKI, fot. ANdRzEJ KozAK
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którego choreografem jest Paweł Matyasik, za-
prezentował tańce do utworów zespołu ABBA. 
Koncert z okazji Dnia Matki zakończył występ 
Grupy Wokalno – Estradowej pod kierowni-
ctwem Aleksandry Matusiak. Pożegnaliśmy się 
piosenką „Cudownych rodziców mam”.

Spotkanie z muzyką, tańcem i piosenką po-
święciliśmy naszym Matkom. Większość z nich 
odeszła na zawsze ale w pamięci pozostaną ich 
twarze, gesty, słowa… B. Raszkiewicz tak to 
wyraziła:

PRoWAdząCy KoNCERt BożENA RudKIEWICz I StANISłAW 
lEWANdoWSKI, AlEKSANdRA SzutKoWSKA-MAtuSIAK, AdRIANA 
WItKoWSKA I ANNA BAdACz, fot. ANdRzEJ KozAK

Na niebie przykrytym dniem i nocą
szukam wśród gwiazd Twojej twarzy 
Mamo
Księżyc odpływa na białym obłoku
A noc czarnym płaszczem mnie otula
Czeka cierpliwie aż zasnę
Sen zamyka moje oczy
I wprowadza do ogrodu pełnego zieleni
W którym odnajduję Ciebie
Mamo
Pytasz mnie co tu robię
Przytulasz jak dawniej
A ja patrzę na Ciebie i oczom nie wierzę
Wiem że Ciebie nie ma
A przecież jesteś 
Taka sama jak niegdyś 

Brzask gasi gwiazdy sen otwiera oczy
Dzień nowe problemy niesie
Pozostaje tylko
Zapach nocy
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Mamo
Księżyc odpływa na białym obłoku
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Czeka cierpliwie aż zasnę
Sen zamyka moje oczy
I wprowadza do ogrodu pełnego zieleni
W którym odnajduję Ciebie
Mamo
Pytasz mnie co tu robię
Przytulasz jak dawniej
A ja patrzę na Ciebie i oczom nie wierzę
Wiem że Ciebie nie ma
A przecież jesteś 
Taka sama jak niegdyś 

Brzask gasi gwiazdy sen otwiera oczy
Dzień nowe problemy niesie
Pozostaje tylko
Zapach nocy

tEAtR tAńCA 50+, fot. BolESłAW PolARCzyK

zASłuChANA PuBlICzNość, fot. BolESłAW PolARCzyK

GRuPA WoKAlNo-EStRAdoWA zutW, 
fot. BolESłAW PolARCzyK

BożENA RudKIEWICz I StANISłAW lEWAN-
doWSKI, fot. BolESłAW PolARCzyK
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VI Juwenalia III Wieku

W dniach 3-4 czerwca 2013 roku odbyły się 
w Warszawie VI Juwenalia III Wieku, 

w których z Zielonogórskiego UTW wzięło 
udział 50 osób. Główną przestrzenią festiwa-
lowych wydarzeń był Teatr Palladium. Celem 
przedsięwzięcia – jak pisał w zaproszeniu 
Bartłomiej Włodkowski, prezes Fundacji AVE, 
głównego organizatora Juwenaliów – była in-
tegracja środowiska akademickiego III Wieku, 
a także inspiracja Uniwersytetów III Wieku do 
pielęgnowania chlubnych tradycji muzycznych 
środowisk akademickich oraz promocja arty-
stycznej aktywności seniorów. Impreza, która 
rozpoczęła się od pomysłu prezentacji chórów 
i solistów, z każdym rokiem poszerzała formułę. 
W tym roku po raz kolejny nastąpiło rozsze-
rzenie – o kategorię literacką. Najciekawsze 
nadesłane prace prozatorskie i poetyckie, jak 
obiecano, znajdą się w pokonkursowym wy-
dawnictwie. 

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
zgłosił swój udział w następujących przestrze-
niach twórczych: *kabaret; *plastyka *foto-
grafia *literatura: proza i poezja. Efekty: we 
wszystkich zgłoszonych konkurencjach dzia-
łania naszych słuchaczy zostały zauważone 
i nagrodzone przez jury festiwalowe!

KABARET: nagroda indywidualna dla Roma-
na Czarneckiego i wyróżnienia dla Katarzyny 
Jarosz-Rabiej, Alicji Kołodko, Marii Kuleszyń-
skiej-Kozak.

PLASTYKA: wyróżnienie za obraz OWOCE 
JESIENI dla Danuty Wytrykowskiej.

FOTOGRAFIA: I miejsce – Krystyna Filma-
nowicz, II miejsce – Emilia Szpila, wyróżnienia: 
Beata Wołyniec, Krystyna Jaworska.

LITERATURA:
POEZJA: I nagroda – Barbara Konarska za 
wiersz „Podróż”, II nagroda – Katarzyna Jarosz-
Rabiej za wiersze: „Taniec na linie”, „Kloszardzi”, 

„Elegia na śmierć Aarona”, III nagrody – Maria 
Orlicka za wiersz „Babcia”, Adriana Witkowska 
za wiersz „Firanka” i Elżbieta Muszyńska za 
wiersz „Polowanie”.
PROZA: II nagrody – Anna Blacha za tekst 
„Sześćdziesiąt lat minęło...” – za żywy styl, 
świetne i syntetyczne wspomnienie PRLu 
i Maria Orlicka za tekst „Ten robotnik” – żywa 
i ciekawa miniatura, świetny pomysł na cie-
kawego bohatera, dobry warsztat; III nagro-
dy – Mirosława Branicka-Polarczyk za teskt 
„Rodzinne losy jak Wilii meandry i wiry...” – za 
perfekcyjny warsztat, Katarzyna Jarosz-Rabiej 
za tekst „Co zrobię, jak komornik zastuka do 
drzwi” – za lekkość i szczerość stylu, Barbara 
Konarska za opowiadanie „Wieczór” – za wysi-
łek literackiej fantazji.1

Cała grupa z Zielonej Góry była najbardziej 
zauważalną społecznością wśród uczestników 
Juwenaliów. Promowaliśmy intensywnie nasze 
miasto poprzez występowanie w firmowych 
koszulkach ZUTW ze stosownym napisem 
ZIELONA GÓRA.

1  Nagrodzone utwory były publikowane w „Inspira-
cjach”. Wiersze Katarzyny  Jarosz-Rabiej:  „Taniec 
na  linie”  –  nr  32,  „Kloszardzi”  –  nr  39,  „Elegia  na 
śmierć Aarona – psa mojego” – nr 37; wiersz Marii 
Orlickiej „Babcia” – nr 19, wiersz Adriany Witkow-
skiej „Firanka” – nr 39, wiersz Elżbiety Muszyńskiej 
„Polowanie”  –  nr  43.  Proza  Anny  Blachy  „Sześć-
dziesiąt  lat minęło…”  –  nr  39, Marii Orlickiej  „Ten 
robotnik”  –  nr  31, Mirosławy  Branickiej-Polarczyk 
„Rodzinne losy jak Wilii meandry i wiry…” – nr 36, 
Katarzyny Jarosz-Rabiej „Co zrobię, jak komornik 
zastuka do drzwi” – nr 36, Barbary Konarskiej „Wie-
czór”  – nr  27. Niepublikowany dotychczas wiersz 
Barbary  Konarskiej  „Podróż”  publikujemy  w tym 
numerze.
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danuta Wesołowska

Wiosną obudzony 
motyl jesienny,
czyli
6. Juwenalia III Wieku 
w Warszawie

NIEDZIELA, 2.06 2013, godz.8:10
Wyjeżdżamy z pochmurnej Zielonej Góry. Ser-
decznie żegna nas prezes ZUTW Zofi a Bana-
szak. Trochę pada i jest chłodno, ale to nie prze-
szkadza mi zobaczyć moje miasto w akacjach. 
Właśnie kwitną w całym swoim majestacie. 
Widzę te akacje na całej trasie do Warszawy.

Mijamy płatne autostrady, wiadukty, par-
kingi. Jednak robi się coś w tej naszej Polsce. 
Wiadukty, estakady – niektóre to wręcz dzieła 
sztuki. W naszym autokarze krąży malinowa 
nalewka i piosenka. Śpiewamy dużo i ładnie. 
Jest wesoło. Im bliżej Warszawy, tym cieplej. 
Zapowiada się piękny dzień. Idzie lato.

Godz. 14:30
Jesteśmy w granicach miasta. Za chwilę uj-

rzę nasz hotel – Dom Chłopa „Gromady”. Ścisłe 
centrum. Hotel ładny i przecież historyczny.

Godz. 17:00
Opiekuńcza Jadzia Korcz-Dziadosz orga-

nizuje nam spacer grupowy po Śródmieściu. 
Wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, a Pałac 
Kultury i Nauki można praktycznie dotknąć. 

Na tym spacerze czuję wielkomiejskość i me-
tropolię. Turyści, stoliki na dworze, zabytki. 
Piękna, stara Warszawa. Myślę – byłaś zbu-
rzona, Warszawo… W oczach mam jeszcze 
najnowszy, krótki fi lm dokumentalny w 3D, 
stworzony przez młodych twórców, pokazujący 
„żywą” przedwojenną Warszawę. Widziałam 
więc cztery Warszawy: przedwojenną, wojenną, 
powojenną i dzisiejszą. Mijamy pomniki, mnó-
stwo pomników. Jedna wielka martyrologia.

*
Solidarni 2010 – mała grupka nieagresyw-

nych starszych ludzi. Ich transparent moją 
uwagę skierował właśnie na wiek. 

*
Młodzież przed kościołem na Starówce. 

W sposób poetycki zachęcają do Jezusa. Robią 
to pięknie.

*
Fotografuję, ale mój aparat odmawia posłu-

szeństwa. Szkoda, bo właśnie miałam zrobić 
zdjęcie dziewczynie z czerwoną piwonią, która 
przemknęła na tle zabytkowego muru. Piwo-
nia… będzie lato.
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*
Czerwcowa zieleń warszawska. Park Saski. 

Rowery. Dużo rowerów. Warszawiacy je wypo-
życzają i jeżdżą, jeżdżą, jeżdżą… 
PONIEDZIAŁEK, 3.06 2013

No i się zaczęło! Konia z rzędem temu, kto 
obejrzał wszystko i wszystkich! Nie sposób, bo 
działo się w prywatnym teatrze PALLADIUM, 
oj działo! I na górze i w piwnicach. A piwnice 
niezwykłe! To Hybrydy, historyczny, warszaw-
ski klub przy ulicy Złotej 7/9 i napis przy wej-
ściu: „Hybrydy. Pod miastem płynie muzyka”. 
W tychże Hybrydach UTW prezentują się od 
strony muzycznej. Bogato i różnorodnie.

Ze sceny głównej teatru PALLADIUM moja 
percepcja notuje:

GARWOLIN: „Trzy świnki” – mini przed-
stawienie, w którym trzy świnki wylegują się 
na plaży. Podchodzi mężczyzna i drwi. Z tego 
występu zapamiętuję: „świnia na swoim” (o kre-
dytach) i „Masować raciczki”.

Godz. 12:30
ZIELONA GÓRA! Występy poprzedzone 

fachowym marketingiem: firmowe koszulki, 
baloniki i okrzyki. Jesteśmy bardzo głośni 
i uparci… w kreowaniu wizerunku. Może dlate-
go, że prowadzący występy Bartek Włodkowski, 
prezes Fundacji AVE, nasz ZUTW darzy szcze-
gólnymi względami. „Zielona Góra zapisała się 
złotymi zgłoskami w historii Juwenaliów”.

Nasz kabaret „Monte Verde” przekaz miał 
rzeczowy i lakoniczny. Treść dotyczyła nieszczę-
śliwej miłości z happy endem, bolących zębów, 
1,50 zł dla listonosza i zjawiska chrapania. 
Monolog „Pianista” w wykonaniu Romana 
Czarneckiego – świetny i słusznie nagrodzony! 
Występ „Monte Verde” ozdabia pięknymi słowa-
mi Bożenka Rudkiewicz: „Czym byłoby życie bez 
szaleństw?” Lubuskiemu aktorowi – Tomaszowi 
Karasińskiemu reżyserii serdecznie gratuluję.

*
SIEDLCE – Teatrzyk Zielona Gęś. Gałczyń-

ski wciąż żywy, a seniorzy z Siedlec czują ducha 

BARtłoMIEJ WłodKoWSKI, fot. MARIA GRECKA

RoMAN CzARNECKI, IRENA MARCISzoNEK I BożENA Rud-
KIEWICz, fot. KRyStyNA NAWRoCKA
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poety i mówią za F. Dostojewskim: „Czasami 
trzeba dokądś pójść”. Brawo!

*
Przerwa. Zwiedzam budynek PALLLA-

DIUM. Jest tu mnóstwo barków. Kawa. Żywiec. 
Monitory reklamowe. Oto przykład: „Co Cię 
nie zabije, to Cię wzmocni. Przeżyj atak serca 
z rozkoszy” (bar OBŻARTUCH). Na zewnątrz 
tętni Warszawa, a tu wrze kultura. Po ziemią 
płynie muzyka.

*
Wchodzimy do sali widowiskowej, Oksymo-

ronki, Ela Stalec i Zosia Tumielewicz pałaszują 
lody. Rozglądam się po sali, większość zajada 
lody.

PS. W stolicy w tych dniach – upalnie!
*

TUCHOLA – Kabaret „Sanatorium”. Sami 
piszą teksty i muzykę. To oni powiedzieli: – „Coś 
przed nami i coś mija…”.

Godz. 15.00 – 18.00
W małej grupie jedziemy miejskim autobu-

sem do Łazienek. Tłok niesamowity, a za oknem 
ulica Nowy Świat. Łazienki, ach, Łazienki! Są 
remontowane. Pełno w nich wycieczek. Naty-
kam się na zdjęcia plenerowe jakiegoś ślubu. 
Zbliża się burza. Krysia Nawrocka fotografuje 
wiewiórki. Pomnik Fryderyka Chopina. Ule-
wa! Błyski i grzmoty! Chronimy się w sklepie 
z pamiątkami. Z nami oczywiście – Japończycy 
i Chińczycy…

*
Burza i remonty przegnały nas z Łazienek. 

Wysiadam na Nowym Świecie i spaceruję sama. 
Zatrzęsienie kafejek i barów. Mijam cukiernię 
A. Bliklego, tę z 1869 roku… Połykam widoki. 
Na Nowym Świecie jedzenie z całego świata, 
np. „winniczki w maśle czosnkowym”.

*
Spaceruję i… nareszcie normalna galeria: 

Galeria Wypieków. Można tu kupić pyszne 
pieczywo i wypić kawę na tarasie. Zamawiam 
„Espresso americano”. Jest po burzy. Rześko, 

KAtARzyNA JARoSz-RABIEJ, AlICJA KołodKo I MARIA 
KulESzyńSKA-KozAK, fot. KRyStyNA NAWRoCKA

MoNtE VERdE, fot. MARIA GRECKA

fot. MARIA GRECKA

NASzA EKIPA W StRoJACh oRGANIzACyJNyCh,  
fot. MARIA GRECKA
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piosenką z musicalu „Ewita” – „Nie czekaj mnie  
w Argentynie”.

„Lakme to 6-osobowy zespół śpiewaczy: trzy 
białe nimfy z zielonymi wiankami na głowach 
i trzech mężczyzn. Ten występ zaraża nas ra-
dością wiosny, energią i życiem. Nie pozwalamy 
zejść artystom. Owacja! Muszą bisować!

*
Około godz. 22:00 wracamy do hotelu. Kola-

cja. 22:00 – schodzę do holu, bo słyszę stamtąd 
muzykę. – To chyba nasi? Tak! To grupa ze 
Śląska, UTW Ruda Śląska. Grają na kilku 

ciepło, dobrze. Studiuję menu i zapisuję: „Trój-
kąt bermudzki”: cztery trójkąty chleba tosto-
wego, 4 plastry żółtego sera, 2 plastry szynki, 
pomidor, sałata”. Przysiada się do mnie młoda 
dziewczyna. To Kasia z Białorusi. Szybko coś 
zjada. Pochodzi z Grodna. Studiuje dziennikar-
stwo. Dziadkowie i rodzice są Polakami. Polką 
czuje się na Białorusi, a w Warszawie – Biało-
rusinką. – Starsi Białorusini wierzą Łukaszen-
ce, bo nigdzie nie wyjeżdżają i nie znają innego 
świata – mówi Kasia. Po studiach zamierza 
pracować na Białorusi. Dziś ma 21 lat i wielu 
przyjaciół, głównie Słowian.

*
Rowery, rowery, rowery – różnokolorowe. 

Jeździ nimi przeważnie młodzież i wiek średni. 
Śmiało poruszają się po zatłoczonych ulicach. 
Rowery z koszami i bocznymi kieszeniami. 
Warszawskie rowery. Wypożyczane i zostawia-
ne na specjalnych parkingach.

*
Powoli zmierzam do hotelu. Zatrzymuję się 

na manifestacji i staję się jej uczestniczką. Je-
stem w Śródmieściu, przy ulicy Górskiego 7, 
przed Urzędem Miasta Stołecznego Warsza-
wy, przed Biurem Edukacji. Czego dotyczy 
sprzeciw? – Cięć w oświacie. Spisuję niektóre 
hasła: „Żadnych cięć w edukacji, tylko cięcia 
u władz”; „Organizuj się. Walcz. Stawiaj opór”; 
„Tylko małolaty okradają szkoły”; „Stop anty-
społecznej polityce miasta”; „Edukacja to nie 
towar”. Na transparencie nazwisko aktualnej 
pani prezydent.

Godz. 19:30
Jesteśmy w teatralnym holu. O 20.00 

koncert zespołu operowego „Lakme”. Tłum 
UTW z III RP chyba mnie stratuje! Jest 19:55. 
Drzwi otwarto! Koncert „Lakme” bardzo do-
bry. Przypomniano nam klasykę: J. Straussa, 
Kalmana, Offenbacha, Gershwina, Lehara. 
I znane musicale. Cieszę się, bo śpiewają 
„Człowieka z La Manczy” – „Iść, aby sięgnąć 
do gwiazd. Śnić sen najpiękniejszy ze snów”. 
Bardzo to lubię. Podobnie zachwycam się 

zESPół z PłoCKA tAńCzy CouNtRy, fot. MARIA GRECKA

SolIStKA z KoSzAlINA W oGNIStyM flAMENCo, 
fot. MARIA GRECKA
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akordeonach. To przeboje biesiadne. Ludzie 
tańczą, śpiewają, piją. Bawią się świetnie! 
Akordeoniści mistrzowsko wykonują tango 
„La cumparsita”. Repertuar Ślązaków bardzo 
bogaty. Tańczą nawet „Jezioro łabędzie”.

*
WTOREK, 4.06.2013

Godz. 11:00 . W sąsiedztwie PALLADIUM, 
przy ulicy Złotej 9, zauważam siedzibę Rady 
Krajowej SLD. Naprzeciw teatru, przy stolikach 
siedzą ludzie z UTW z całej Polski. Jest bardzo 
tłoczno. Normalne ubiory przeplatają się ze 

scenicznymi. To tworzy wielobarwność. – Dzień 
dobry panie Ryszardzie!, uprzejma odpowiedź: – 
Dzień dobry! Jakiś znajomy głos. Odwracam się. 
Tak to Ryszard Kalisz „żywy” w eleganckim, 
ciemnym garniturze. A potem przemyka obok 
nas Dorota Stalińska. W dżinsach, kolorowa 
i… żywiołowa. Uśmiecha się do nas przyjaźnie.

*
Ten wtorek, to drugi dzień przeglądu twór-

czości UTW. Oglądam zespoły taneczne. Po-
rywa mnie „Polka tramblanka” z PŁOCKA, 
które to miasto prezentuje. Tańce polskie prosto 
z Polski.

*
Białystok i jego flamenco. Urocze! Nazwali 

siebie grupą „Rossa Cardia”.
*

KOSZALIN– UTW Politechnika Koszaliń-
ska. Zespół „Gracja” wykonuje „Zorbę”. I pory-
wa! A grupa „Astra” – tańce z lat 30. ub. wieku.

*
PŁOCK – „Old country” – w tłumaczeniu: 

stara wieś, stary kraj. Ich taniec country inspi-
ruje mnie. Podryguję z widownią, nie możemy 
się powstrzymać.

*
Znowu KOSZALIN. Flamenco. Taniec solo-

wy pt. „Jesienny motyl”. W czerwono-czarnej 
sukni, z chustą i wachlarzem, z kwiatem we 
włosach. Ona piękna i zmysłowa…

*
ZWOLEŃ przedstawia montaż historyczno-

patriotyczny pt. „Długo by jeszcze mówić, długo 
by jeszcze wspominać”. Ten występ to wielki 
hołd dla pokoleń walczących i ginących. Widzę 
piękne stroje z epoki, od wieku XVIII do XX. 
Przed zejściem ze sceny teatr poetycki ze Zwo-
lenia rzuca hasło : „Pokój naszym cieniom”, a na 
gali finałowej otrzymuje nagrodę. 

*
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – kabaret 

„Młoda inaczej” wg tekstu Zbigniewa Korpolew-
skiego. Dowiaduję się, że kabaret ten wyłonił 
się z ich uniwersyteckiego chóru. – „Jestem 

RoMAN CzARNECKI W NAGRodzoNyM MoNoloGu,  
fot. MARIA GRECKA

KAtARzyNA JARoSz-RABIEJ I JAdWIGA KoRCz-dzIAdoSz  
z dyPloMAMI, fot. MARIA GRECKA
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podlotek, podlatuje pod osiemdziesiątkę” – za-
pisuję z tej prezentacji.

*
Godz. 15:30 GALA FINAŁOWA
Widownia teatru pęka w szwach! Organiza-

torzy 6. Juwenaliów III Wieku ogłaszają wyniki 
przeglądu. Rozdają nagrody i wyróżnienia. 
Oprócz nagrodzonego występu „Monte Verde” 
i aktorskiego popisu Romana Czarneckiego – 
mam zaszczyt ogłosić wszystkim wszem i wobec, 
że piszący z zielonogórskiego „Oksymoronu” zo-
stali zauważeni! I też nagrodzeni! Laury otrzy-
mały: Basia Konarska, Maria Orlicka, Bronia 

Raszkiewicz, Ania Blacha, Adrianna Witkow-
ska, Ela Muszyńska, Katarzyna Jarosz-Rabiej 
i Mirosława Branicka-Polarczyk. Podobno jesie-
nią br. Fundacja AVE wyda zbiór nagrodzonych 
tekstów literackich. Pisząca te słowa gratuluje 
serdecznie koleżankom i redaktor Basi Konar-
skiej z „Inspiracji” – dziękuję za całokształt.

*
W hotelu mieszkałam z Danusią Wytrykow-

ską. To ona otrzymała nagrodę za swój obraz 
owocowo-jesienny. Danusiu! Jesteś wielka!

* 
A w autokarze siedziałam obok Zosi Śli-

pek, przemiłej osoby, która świetnie tańczy 

w grupie ZUTW „Teatr Tańca 50+”. Tańcz Zosiu, 
tańcz…

*
Nagrody rozdane! Widzę trochę zmęczonego, 

prowadzącego GALĘ Bartka Włodkowskiego i – 
mimo wszystko – jego spełnioną radość. Radość, 
spontaniczność – także na twarzach przyjezd-
nego III wieku. I o to chodzi! Bo Juwenalia to 
przecież wspólna zabawa. Nasze tradycyjne dni 
żakowskie.

*
JOANNA RAWIK – gwiazda uświetniająca 

GALĘ FINAŁOWĄ. Wchodzi na scenę. Wyglą-
da pięknie! Wygląda młodo! Występ rozpoczyna 
swoją „Romantycznością”. Potem śpiewa utwory 
ze swojej i naszej młodości: „Gdy mi ciebie za-
braknie”, „Szeptem do mnie mów”, „Portofi no”… 
Następnie repertuar Edith Piaf, której Joanna 
Rawik jest ambasadorką: „Nie, nie żal mi ni-
czego”, „Padam, padam”, „Hymn do miłości”, 
„Życie na różowo”. Przy dwóch ostatnich płaczę. 
To piosenki mojego życia…

Pani Joannie akompaniuje sam Adam Sko-
rupka, pianista i kompozytor, jeden z twórców 
opolskiego festiwalu piosenki. Joanna Rawik 
zdobywa widownię, a my artystkę. To widać 
i czuć! Owacja na stojąco. To oczywiste! Śpie-
wamy jej „100 lat”. Ona bardzo się wzrusza 
i dziękuję serdecznie. Na bis śpiewa „Żołnierz 
dziewczynie nie skłamie”. Przecudowny recital!

Godz. 18:15
Wyjeżdżamy z Warszawy. 6. Juwenalia III 

Wieku – zakończone. Nasz autokar ze świetnym 
kierowcą rusza spod PKiN. Droga prowadzi na 
zachód. Żegnamy ciepłą, już letnią Warszawę. 
Około północy mamy być w Zielonej Górze.

*
Dziękuję członkom Zarządu ZUTW za za-

proszenie na Juwenalia. Byłam po raz pierwszy 
i dostałam skrzydeł. Jadzi Korcz-Dziadosz, Eli 
Józefowicz, Zosi Biniewskiej-Dobrzyńskiej, Ro-
manowi Czarneckiemu i jego żonie Dorocie za 
organizację i opiekuńczość – dziękuję!

JoANNA RAWIK, fot. MARIA GRECKA
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Mirosława Bogdan

„Ruch i zdrowie”

O tym, że aktywność fizyczna jest najprost-
szym i najtańszym sposobem utrzymania 

i przywracania zdrowia nikogo przekonywać 
nie trzeba. Słuchacze naszego Uniwersytetu od 
wielu lat liczyć mogą zarówno na bogatą ofertę 
zajęć profilaktycznych i usprawniających, jak 
i na edukację w dziedzinie prozdrowotnych 
walorów rekreacji ruchowej. Modelowym przy-
kładem, jak można zaplanować wypoczynek 
podczas weekendu i połączyć przyjemne z po-
żytecznym, czyli aktywny ruch ze zwiedzaniem 
okolicy, był program pobytu słuchaczy ZUTW 
w okolicach Zittau w dniach 21-24 czerwca br., 
realizowany pod hasłem „Ruch i zdrowie”. 

W tym projekcie, sfinansowanym przez 
Urząd Miejski w Zielonej Górze, w doskonały 
sposób wykorzystano walory krajobrazowe i re-
kreacyjne perły południowo-wschodniej Sakso-
nii, czyli Gór Żytawskich i terenów położonych 
u ich podnóża. Dzięki wyprawie na górę Oybin 
z malowniczymi ruinami zamku i gotyckiego 
klasztoru celestynów oraz niezwykłym cmen-
tarzem na jej szczycie, czy też odwiedzinom na 
lewym brzegu Nysy Łużyckiej w Klasztorze St. 
Marienthal, słuchacze mieli okazję uzupełnić 
wiedzę o historii okolicznych zabytków. W sa-
mym Zittau natomiast zwiedzili stadion, które-
go historia jest ściśle związana z działalnością 
organizacji sportowych i turystycznych regionu 
pogranicza, czyli tzw. „trójstyku” Niemcy – Cze-
chy – Polska.

Dzięki odwiedzinom w innych obiektach 
sportowych, których u podnóża Gór Żytawskich 
nie brakuje, doznaliśmy wielu, niejednokrotnie 
zupełnie nowych wrażeń i radości. Za najbar-
dziej spektakularny przykład niech posłuży tu 
spływ na pontonach po Nysie, który dla wielu 

był pierwszą w życiu okazją do trzymania wio-
sła i „walki z żywiołem”, jakim były płytkie 
i leniwe teraz wody rzeki. 

Wiele radości przyniosła również rywalizacja 
naprędce sformowanych drużyn na kręgielni, 
kiedy to okazało się, że jak w każdej innej 
dziedzinie, aby zwyciężać należy nabyć i w tym 
przypadku niezbędnych umiejętności. Trudno 
też nie wspomnieć o rywalizacji podczas nor-
dic walking wokół jeziora Olbersdorf, radości 
z pływania w ośrodku Trixi-bad i porannej 
gimnastyce na łące pełnej polnych kwiatów 
w Hainewalde. I tutaj najwięcej emocji i za-
interesowania wzbudziły zaprezentowane 
słuchaczom nowe formy rekreacyjnego ruchu: 
zumba, jako rytmiczny taniec, daleki jednak 
od forsownego aerobiku i gymstick, jako gim-
nastyka z lekkim przyrządem w postaci kija 
z gumkami, który podczas gimnastyki zapew-
nia wzorcową, wyprostowaną postawę.

Trzeba przyznać, że czas podarowany słu-
chaczom uczestniczącym w tym projekcie był 

fot. BARBARA KoNARSKA

fot. JANINA KoMoRoWSKA
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„szczelnie” wypełniony, co w konfrontacji z upałem 
bywało czasem męczące. Ale jak zwykle, kiedy od-
poczniemy w domowych pieleszach, pozostają tylko 
dobre wspomnienia, a te zawdzięczać będziemy wielu 
osobom, które otoczyły nas opieką i służyły pomocą. 
Dziękujemy zatem Barbarze Krzeszewskiej-Zmyślony, 
dzięki której mogliśmy w pełni zrozumieć mowę nie-
mieckich partnerów projektu: Uschi Wilde, Dariusza 
Żyniewicza, Horsta Seiferta i członków stowarzysze-
nia Hartauer Kreative e.V. Podziękowania składamy 
również Grażynie Wyczałkowskiej, która sprawowała 
opiekę nad przebiegiem wszystkich działań sportowo-
-rekreacyjnych i prezes naszego Uniwersytetu, Zofi i 
Banaszak, która jak zawsze „trzymała rękę na pulsie”.

fot. BARBARA KoNARSKA

fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK

fot. BolESłAW PolARCzyK fot. MARIA GRECKA

fot. JANINA KoMoRoWSKA
fot. RySzARd ANACKIfot. RySzARd ANACKI

fot. JANINA KoMoRoWSKA fot. JANINA KoMoRoWSKA
dARIuSz żyNIEWICz I zofIA BANASzAK, 

fot. MARIA GRECKA
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Bogumiła Hyla-Dąbek

Zakończenie roku akademickiego 
2012/2013

Jaki może być świat widziany przez różowe 
okulary? Wiadomo... tylko barwny i wesoły! I to 
właśnie zaakcentowaliśmy podczas zakończenia 
roku akademickiego na naszej uczelni. Kolorowo 
ubrani, w okularach własnoręcznie ozdobionych 
lub całkowicie wykonanych, przyjechaliśmy do 
gościnnego Wojewódzkiego Ośrodka Sportu 
i Turystyki w Drzonkowie, gdzie czekało na 
nas mnóstwo atrakcji:

– Powitanie gości, przez bardzo barwne 
panie: prezes – Zofię Banaszak i wiceprezes – 
Elżbietę Józefowicz. 

– Poczęstunek, występy zespołów artystycz-
nych (śpiewających i tańczących) prowadzonych 
przez Olę Matusiak, przejażdżki bryczką, tenis 
stołowy, gry i zabawy, tańce i wspólne zdjęcie 
wszystkich słuchaczy bawiących się w Drzon-
kowie. 

– Zdjęcie wykonane z dużej wysokości, na 
którym każdy będzie dobrze widoczny.

Jako że motywem przewodnim zabawy były 
Różowe Okulary, najciekawsze, najbardziej 
intrygujące zostały nagrodzone. Niekwestiono-
wanym zwycięzcą został Tomek Bukry, którego 
okulary budziły duże zainteresowanie i podziw 
dla pomysłu ich autora. Ale i inne okulary były 
nie mniej pomysłowe, czasami wręcz zadzi-
wiające, stąd wielki ukłon w stronę słuchaczy, 
którzy wykazali tyle inwencji i uatrakcyjnili 
naszą wspólną zabawę.

Świat widziany przez różowe okulary moc-
no zaakcentowali nasi amatorzy plastycy, 

fotografowie i poeci. Z ich prac zrobiono wysta-
wę, a autorów nagrodzono.

Nagrodzeni plastycy to: Ryszard Anacki, 
Anna Blacha, Maria Jabłeka, Jadwiga Kopij, 
Zofia Tumielewicz i Regina Woźniak.

Fotografujący: Teresa Brandyk, Emilia Szpi-
la, Bolesław Polarczyk, Jadwiga Szuba, Halina 
Szczęsna, Stefan Szczęsny, Elżbieta Józefowicz, 
Halina Sędzinska, Krystyna Jaworska, Ewa 
Kwaśniewicz, Beata Wołyniec i Bogumiła Hyla- 
-Dąbek.

Pięknie świat widziany przez różowe okulary 
opisali w swoich wierszach: Halina Sędziń-
ska, Zofia Tumielewicz, Danuta Wesołowska, 
Urszula Adamczyk, Irena Solecka, Barbara 
Konarska i Adriana Witkowska. Anna Blacha 
napisała prozą.

Wielkie podziękowania należą się p. Annie 
Sulimie i wielu innym pracownikom WOSiR 
w Drzonkowie, którzy już po raz kolejny tak 
ładnie nas przyjęli i zrobili wszystko, żebyśmy 
się tam tak dobrze czuli i bawili.

Różowe okulary są symbolem pozytywnego 
patrzenia na życie, życzliwego stosunku do 
drugiego człowieka, co czyni nasze życie przy-
jemniejszym i łatwiejszym. Warto pamiętać, 
żeby takie właśnie okulary towarzyszyły nam 
na co dzień, nie tylko przy wyjątkowych oka-
zjach. Czego wszystkim koleżankom i kolegom 
z ZUTW oraz sobie życzę.

Od Redakcji:  Świat widziany przez różowe okulary wierszem i prozą opublikowaliśmy w dziale 
„Lżejszym piórem”, a zdjęcia na III stronie okładki
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Bogumiła Hyla-Dąbek

Barbara Konarska 
wśród świebodzińskich słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

19 maja nasza słuchaczka, Barbara Konar-
ska, była gościem w Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku działającym przy Świebodzińskim 
Domu Kultury. Zaproszona, pojechała tam 
z wykładem „Małe ojczyzny w twórczości 
słuchaczy ZUTW” oraz swoimi trzema to-
mikami wierszy. Ja pojechałam zaproszona 
przez Basię.

Barbary Konarskiej przedstawiać słucha-
czom ZUTW zbytnio nie trzeba. Znana, jako 
redaktor naczelna literackiego czasopisma 
„Inspiracje”, poetka, której wiersze znalazły 
uznanie nie tylko wśród słuchaczy ZUTW, 
ale i w ogólnopolskich konkursach lite-
rackich. Jest członkinią Stowarzyszenia 
Jeszcze Żywych Poetów. Należy do klubu 
FOTOOKO, w którym doskonali swoją dru-
gą pasję, fotografowanie.

Duża sala widowiskowa w Świebodziń-
skim Domu Kultury, zebrani w niej słu-
chacze UTW i przygotowany mały okrągły 
stolik, elegancko nakryty, a na nim maleń-
ka, zapalona lampka. Ten stolik i panujący 
w sali półmrok wprowadził wszystkich 
zebranych i przede wszystkim siedzącą 
przy nim Barbarę Konarską w wyjątkowy 
nastrój. Tak, jak wyjątkowe są wiersze, 
które poetka prezentowała świebodzińskim 
słuchaczom, po zapoznaniu ich z działal-
nością grupy literackiej Oksymoron naszego 
uniwersytetu i czasopismem „Inspiracje”.

Barbara Konarska przeczytała kilka 
swoich wierszy z trzech wydanych tomików: 
„Ocalone ćmy czyli moje wędrowanie”, „Malo-
wanka jesienna” i „Osty w fioletach”. Autor-
ka, kochająca góry, zachwyciła słuchających W
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wierszami, w których oddaje nastrój swoich 
górskich wędrówek i przygód. Poetka pisze 
wiersze pod wpływem różnych przeżyć, a one, 
jak w życiu, bywają dobre i złe. Niektóre z czy-
tanych wierszy wzruszały. Króciutki, ale jakże 
bogaty w treść wierszyk „Dzieciństwo” z „od-
fruwającymi warkoczykami” i wiersz, który 
wzrusza szczególnie – „Moim Dzieciom”. Za ten 
wiersz, Barbara Konarska otrzymała specjalne 
podziękowania.

„Małe ojczyzny w twórczości słuchaczy 
ZUTW” - ten wykład naszej słuchaczki został 
wysłuchany w wyjątkowej ciszy, a niektórzy 
mieli łzy w oczach. Mnie to nie zdziwiło, bo 
sama wysłuchałam go po raz drugi i nie obeszło 
się bez wilgotnych oczu i gęsiej skórki na ciele, 
podobnie, jak u Mirki i Bolka Polarczyków, 
którzy też na to spotkanie do Świebodzina 
przyjechali. Trudno tutaj streszczać wykład 
Barbary Konarskiej, ale na pewno warto się 
z nim zapoznać, kto jeszcze nie miał takiej 
okazji.

Tomiki wierszy Barbary Konarskiej znalazły 
w Świebodzinie chętnych, którzy chcieli mieć je 
w swoich domowych biblioteczkach z dedykacją 
autorki, co też mnie nie dziwi, bo to ładna i bar-
dzo mądra poezja.

To było ciekawe i dobre spotkanie Barbary 
Konarskiej ze słuchaczami UTW w Świebo-
dzinie. Myślę, że zostanie zapamiętane przez 
wszystkich, którzy w nim uczestniczyli. Po 
spotkaniu, na zaproszenie szefowej UTW Da-
nuty Sobocińskiej, usiedliśmy przy wspólnej 
kawie, a rozmowom w miłej atmosferze nie było 
końca.

Gratuluję Barbarze Konarskiej, w swo-
im, Mirki i Bolka Polarczyków, a myślę, że 
i w imieniu większości słuchaczy ZUTW, ta-
kiego udanego spotkania z seniorami w Świe-
bodzinie. Podczas spotkania starałam się, 
fotografując Barbarę Konarską, pokazać jakie 
emocje jej towarzyszyły. Mam nadzieję, że to 
na zdjęciach widać.

Ewa Kwaśniewicz 

Nastrojowe spotkanie 
w Oksymoronie

W środowy wieczór, 17 kwietnia, gościem 
w Oksymoronie był nasz kolega Bogdan 

Jan Springer. Bogdan znany jest społeczności 
ZUTW przede wszystkim jako fotograf. Miał 
parę wystaw fotografi cznych w Galerii w Filii 
nr 4 WiMBP na ulicy Ptasiej, ale tylko część 
naszych słuchaczy wie, że Bogdan jest twórcą 
autorskich piosenek i muzyką zajmuje się pra-
wie od zawsze tzn. od czasów szkoły średniej.

W pierwszej części spotkania, prowadząca 
je Basia Konarska spytała właśnie o początki 
jego drogi muzycznej, początki, które w trakcie 
studiów (inżynierskich zresztą) zaprowadziły 
go na Festiwal Piosenki Studenckiej w Kra-
kowie. Wystąpił tam wraz ze swoim kolegą, 
towarzyszącym mu na skrzypcach. Wtedy też 
poznał Marka Grechutę i pierwszy raz był na 
jego koncercie. Osobowość piosenkarza i jego 
talent zrobiły na nim ogromne wrażenie, które 
trwa do dzisiaj. A potem śpiewał, tym razem 
nie tylko piosenki autorskie. Trójce swoich 
piszących kolegów sprawił ogromną radość 
śpiewając skomponowane przez siebie piosenki 
do ich tekstów. Zaśpiewał premierowy „Dzień 
następny”, wiersz mojego autorstwa z tomiku 
„Rozważania przy gotowaniu klusek”, „Taniec” 
wiersz Basi Konarskiej z tomiku „Malowanka 
jesienna”, muzykę skomponował specjalnie na 
spotkanie poetycko-fotografi czne Basi, które 
miało miejsce w roku ubiegłym. Najbardziej 
wzruszony był Zbyszek Rajche, jego „Spacer” 
z tomiku „Ogrodnik świata” zachwycił nas 
wszystkich. Zbyszek powiedział, że nigdy nie 
przypuszczał, iż usłyszy swój wiersz śpiewany. 
Mimo pewnej głosowej niedyspozycji (chrypa) 

fot. MARIA GRECKA
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Bogdan porywająco zaśpiewał jeszcze parę 
piosenek, jedną z nich, bez tytułu, napisał po 
prostu o sobie, o swoim życiu. Potrafi on swoją 
muzyką, tekstami i sposobem śpiewania stwo-
rzyć nastrój nostalgii i zadumy. To był wzru-
szający i piękny wieczór, wyszliśmy z niego 
wypełnieni muzyką i poezją.

BoGdAN JAN SPRINGER z BARBARą KoNARSKą, 
fot. zBIGNIEW RAJChE,

BohAtER WIECzoRu, fot. zBIGNIEW RAJChE,

Halina Maszner

o jakże miło…
Taki okrzyk zachwytu wydobywał się z każ-
dej piersi zdążających na przedwakacyjne 
spotkanie Oksymoronu w Ogrodzie Botanicz-
nym w środę 12.06.2013 r. Ogród zapraszał 
zapachami kwitnących krzewów w słoneczne 
popołudnie. Obezwładniająca woń i ukwiecone 
otoczenie powodowało, że zdążając w stronę 
drewnianej budowli, z wolna wchodziliśmy 
w klimat poezji – wszak było to spotkanie poe-
tów i sympatyków. Z zewnątrz budowla może 
kojarzyć się z uskrzydloną wzbijająca się rakie-
tą, a w środku… zastaliśmy pięknie przygoto-
wany stół na około 20 osób. Słodycze, pomarań-
cze, winogrona, różne napoje, ale i pomidory, 
ogórki itp. ponieważ głównym daniem była za-
mówiona pizza o różnych smakach. Szampany 
i wina dodawały eleganckiej mocy świętowaniu. 
A było co świętować. Na Juwenaliach w War-
szawie bardzo wysokie noty otrzymały osoby 
z naszego Klubu. Dzieliliśmy się tą radością, 
jak na każdym spotkaniu klubowym dzielimy 
się słowem, turlamy to, co było – pomiędzy sobą. 
Mądrzejsi o przeżyte, przeczytane, widziane. 
Grzejemy się ciepłem zachodu i własnych spoj-
rzeń. To cytat z wiersza Marii Orlickiej. Spot-
kanie zaczęła Barbara Konarska –prowadząca 
KLUB. Wysłuchaliśmy wielu ciekawych słów, 
którymi podsumowała rok 2012/2013 naszej 
wspólnej pracy. Wymieniła tematy, którymi się 
zajmowaliśmy – zadziwiający wachlarz, o czym 
w tak krótkiej mojej relacji trudno pisać. Były 
tam też słowa skierowane do nas: Bez Was, moi 
drodzy, nie mogłabym być tym, kim jestem – ani 
redaktorką, bo bez Waszych tekstów nie było-
by naszego pisma, ani moderatorką dyskusji 
w klubie, bo bez Waszej aktywności po prostu 
nie chciałoby mi się podejmować niektórych te-
matów, ani wreszcie autorką, bo bez czytelników 
nie ma autora. Rozczulające, przecież to Basia 
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jest motorem – Skrzydlatą Rakie-
tą, to ONA daje nam niezmierzoną 
głębię wrażeń, pobudza, zaciekawia, 
nie pozwala przysypiać przedwcześ-
nie. Lidka Engel pisze: A ja na 
złość malkontentom Pokażę twarz 
uśmiechniętą/kurze łapki zlekce-
ważę/Pokryję je makijażem. Nie ma 
słów, którymi potrafi libyśmy wyra-
zić naszą wdzięczność Barbarze – 
tylko symboliczny bukiet kwiatów. 
Basia dodaje też splendoru naszemu 
ZUTW. Na nasze zakończenie roku 
przyszła Jadzia Korcz-Dziadosz 
z ramienia zarządu ZUTW. 

Dalej spotkanie toczyło się w ra-
dosnym nastroju. Romek Czarnecki 
upięknił spotkanie, wygłaszając 
monolog pt. „Konkurs Chopinowski”, 
za który zdobył nagrodę indywi-
dualną w Warszawie. Sypały się 
zabawne historie, zwane „z życia 
wzięte”, jak opowieść Krysi Bałundy 
o mężu, który pracując za grani-
cą i pisze do żony, że nie przesyła 
jej pieniędzy, ale śle 100 całusów. 

Ona w odpowiedzi referuje „wy-
datki”: „mleczarzowi zapłaciłam 8 
całusami, sklepikarzowi dałam 30 
całusów” itd. Danusia Wesołowska 
przygotowała scenkę kabaretową, 
wręczając każdej osobie tekst, który 
dana osoba musiała wyśpiewać na 
melodię „Wlazł kotek na płotek”. 
Zbyszek Rajche np. miał tekst „Ja 
sobie mężczyzna w gronie tym/
Przez kotki i fotki wiodę prym/”. Ja 
dostałam taki: „Od Maszner Haliny 
słowa dwa: Bądź sexy w malinach!/ 
Oj dana”. A Lidka Engel śpiewała: 
„Ja Lidka wam mówię tylko to: Już 
wszystko rozumiem-O jo joj…?”. 

Ten drewniany domek, w którym 
się bawiliśmy, czy rozeta, czy motyl, 
czy może świątynia dumania miał 
u góry okrągłe szczeliny przez które 
wpadały promienie, jak serdeczne 
objęcia przesyłane nam przez muzę 
poezji ERATO. To niezapomniane 
spotkanie, a uwiecznili je, robiąc 
zdjęcia, Zbyszek Rajche i Bolo Po-
larczyk. 
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BARBARA KoNARSKA z MIRo-
SłAWą BRANICKą-PolARCzyK, 
W GłęBI RoMAN CzARNECKI
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Jadwiga lidka Engel

Magiczny wieczór
W ostatni sobotni wieczór czerwca człon-
kowie klubu Oksymoron spotkali się 
w „Ogrodzie Sztuk” w Wilkanowie u pań-
stwa Kurzawów, zaproszeni przez gospoda-
rza, Eugeniusza Kurzawę, poetę zaprzyjaź-
nionego z naszym klubem. Organizatorzy 
zaplanowali spotkanie przy ognisku i poezji. 
Każdy z nas miał przygotować kilka swoich 
wierszy, a że czytanie i dyskusja wymaga 
sił, koleżanki i koledzy zadbali o naszą 
kondycję fizyczną, a gospodarze o odpo-
wiedni nastrój. Nad ogniskiem ogrzewały 
się kiełbaski, na nakrytych stołach pysz-
niły się dodatki jak musztarda, maryno-
wane grzybki, ogóreczki „na ostro”, kromki 
ciemnego pieczywa, a kielichy gospodarz 
napełniał winem, oczywiście czerwonym, 
gdyż tylko takie niesie radość. Podczas gdy 
kiełbaski dopiekały się, gospodarz zapro-
sił nas do zaczarowanego pomieszczenia 
w ogrodzie. Gdy stanęłam w drzwiach, 
poczułam się małą dziewczynką w pokojach 
moich dziadków w przedwojennym Lwowie. 
Atmosfera pokoju umeblowanego antykami 
z różnych epok i miejsc przeniosła mnie 
w tamte czasy. Palące się świece rozmiesz-
czone w różnych zakamarkach, bibeloty na 
ścianach, czerwone wino w kielichach – to 
wszystko tworzyło nastrój, w którym my i 
nasze wiersze poczuliśmy się dobrze. Każdy 
z nas, zachęcony przez pana Eugeniusza, 
odczytał kilka swoich wybranych wier-
szy. Były więc wiersze pełne melancholii, 
tęsknot za tym co było, a co już nie wróci, 
wiersze – obrazki, zatrzymane na kartkach 
papieru, wierszyki wesołe i figlarne. Celem 
nie było ocenianie naszej poezji, lecz pytanie 

zadane przez gospodarza, dlaczego, dla kogo 
piszemy i czy w ogóle warto pisać przy tak 
małym zainteresowaniu poezją w dzisiejszych 
czasach. Odpowiedzi były podobne: każdy z nas 
pisze przede wszystkim dla siebie, jedni czują 
potrzebę zatrzymania chwili, tak jak czynią to 
malarze i fotografowie, inni – żeby wyrzucić 
z siebie lęki, frustracje, niespełnione marzenia, 
którymi mogą podzielić się z czystą kartką 
papieru, a wszyscy z nadzieją, że może jednak 
ktoś to przeczyta, zachwyci się, zrozumie, 
nawet jeśli będzie to garstka obdarowanych 
czytelników. I dodatkowo z nadzieją, że może 

WSzyStKIE zdJęCIA EWA KWAśNIEWICz

EuGENIuSz KuRzAWA I BARBARA KoNARSKA
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uda się coś przekazać dzieciom, wnukom, pra-
wnukom… pokoleniom. Gospodarz spotkania 
chyba zgodził się z nami, gdyż w jego tomiku 
„Autoportret z przyszłością” znalazłam słowa: 
z bliżej nieznanych powodów/ wierzę że zapis 
ma sens ktoś czeka/ na słowa niepotrzebne do 
życia / ani do śmierci/. A w innym wierszu poe-
ta pisze: zapisać siebie/ przed obróceniem się/ 
w niwecz. Po tych rozważaniach poetyckich pan 
Eugeniusz wywołał dyskusję o sensie pisania 
w ogóle w czasach Internetu, braku zaintereso-
wania młodych ludzi książką, prasą, a poezją 
w szczególności.

W czasie naszych rozważań kiełbaski „do-
szły” na ruszcie nad ogniskiem, więc rozpoczę-
liśmy ucztę; tym razem – prozaiczną. A po po-
siłku znów przenieśliśmy się do zaczarowanego 
pokoiku i posadowieni wygodnie w fotelach i ła-
wach, rozluźnieni posiłkiem i winem, zabawia-
liśmy się dowcipami, zabawnymi wierszykami 
i opowiastkami. Nasz kolega Witek Stankiewicz 
z nieodłącznym laptopem na kolanach, coś tam 
sobie wystukiwał. Ponieważ znamy jego umie-
jętności zapisywania na gorąco chwil, które się 
dzieją, poprosiliśmy, by nam przeczytał co mu 
się urodziło. A urodził się wiersz, który pięknie 
oddał słowami nasze odczucia.

Oto on:

Witold Stankiewicz

Spotkanie wrażliwców

Półmrok,
wśród świec skupione twarze,
słowa 
jak mgiełki płyną w przestrzeń,
chwytają w sieci ślady ludzkich 
marzeń.
Jakie to szczęście, że jestem tu… 
jeszcze
mogę je wspólnie ze wspomnień 
wyławiać,
przywracać i utrwalać wygasłe 
już dreszcze
i innym, mi podobnym, chwilkę 
radość sprawiać
słowa spotykać, zaklinać 
w powietrze.

To nic, że to przeminie, tak jak 
wszystko,
i rozjedziemy się znów… do 
problemów.
Dzięki tym chwilom jestem 
optymistą – 
Ktoś z nas zachowa może je 
wśród wierszy, 
nie w pełni świadom nawet – 
czemu?

W atmosferze opisanej przez Witka nie-
postrzeżenie mijał czas i należało pożegnać 
miłych gospodarzy, zaczarowany pokoik 
w pełnym drzew, krzewów i kamieni ogro-
dzie, dziękując Eugeniuszowi i jego żonie 
Lidii za magiczne spotkanie, które zdarzyło 
się nam w sobotni czerwcowy wieczór.

EuGENIuSz KuRzAWA, JAdWIGA KoRCz-dzIAdoSz I BARBARA KoNARSKA
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Ewa Kwaśniewicz

Kret podróżnik

Na kolejny Czwartek Lubuski wybrałam się 
w… poniedziałek, 22 kwietnia, jak zwykle 

do Biblioteki Wojewódzkiej. Tym razem dyrek-
cja Biblioteki, przewidując dużą frekwencję, 
zaprosiła nas do Sali Dębowej. Okazało się, że 
przewidywania się spełniły. Sala zapełniła się 
bardzo szybko; nic dziwnego – czekaliśmy na 
spotkanie z Jarosławem Kretem, dziennika-
rzem, podróżnikiem i popularnym prezenterem 
pogody, a także autorem kilku książek. 

Wszedł ubrany w strój egipski, który go 
okrywał od stóp do głów, a na głowie miał ni-
kab, zasłonę na twarz; noszą ją nie tylko kobiety, 
ale i mężczyźni, jako ochronę przed wiatrem 
i piaskiem. 

Jarosław Kret w swojej działalności repor-
terskiej i dziennikarskiej przemierzył niemal 
cały świat. Od lat łączy pracę i życiową pasję. 
Był w miejscach bliskich i popularnych, jak 
Alpy czy Wenecja, ale też bardzo odległych 
i egzotycznych, jak Malediwy lub Madaga-
skar. Chętnie dzieli się wrażeniami ze swoich 
wypraw. W ujmujący sposób opowiada o nie-
zwykłych zabytkach, osobliwych zwyczajach, 
a przede wszystkim niepospolitych ludziach, 
których spotkał, ich zajęciach i tradycjach. 

Dużo mówił o zjednoczonej Europie, o naszym 
w niej miejscu, o potrzebie tolerancji i otwar-
cia na inne narody i rasy, o tym, że na takim 
spotkaniu za lat dwadzieścia połowa sali będzie 
kolorowa, i na to musimy być przygotowani. 

Pan Jarosław to wspaniały gawędziarz i nie-
poprawny gaduła, niezwykle zajmująco ukazuje 
magię świata, odkrywa przed nami nieznane, 
zaskakuje ciekawostkami. W miejscach, o któ-
rych wydawałoby się napisano już wszystko, 
odnajduje zapomniane historie. Nie pomija też 
tematów istotnych dla danej kultury, przybliża 
na przykład rolę kobiety w krajach arabskich. 
Mówi: „Kocham podróże. Wszędzie spotykam 
fantastycznych ludzi, z niektórymi przyjaźnię 
się już od lat. Czasem to misjonarz, czasem lo-
kalny sprzedawca pamiątek, hotelarz lub arche-
olog, a nawet szaman. Lubię ludzi, rozmawiam 

Jarosław Kret z wykształcenia jest egiptologiem. Studiował egiptologię w Instytucie orientalistycz-
nym uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1987/1988 był na stypendium na uniwersytecie Kairskim 
w Kairze. Przez dwa lata uczęszczał na zajęcia w Instytucie Archeologii śródziemnomorskiej. Po sty-
pendium w Kairze przez dwa lata uczęszczał też na zajęcia w zakładzie Afrykanistyki Instytutu orien-
talistycznego. W latach 2000-2002 studiował kulturoznawstwo w Podyplomowym Studium Stosunków 
Międzykulturowych w Instytucie orientalistycznym uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995-1999 
w Warszawskim ośrodku telewizyjnym prowadził autorskie programy związane z jego pasją podróż-
niczą i wykształceniem, takie jak „Klub Podróżników”, „Kino Klubu Podróżników” i „filmy Kapitana 
Baranowskiego”. Jest autorem ponad dwudziestu reportaży i filmów dokumentalnych o tematyce 
podróżniczej. W latach 1998-2002 pracował jako redaktor i fotoreporter w „National Geographic 
Polska”. Najbardziej jest jednak znany z prowadzenia prognoz pogody, najpierw w tVP Info, później 
również w tVP1, z których robi mały show, zawsze z optymistycznym przesłaniem.
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z nimi, poznaję ich zwyczaje, wierzenia i co-
dzienne życie. Ciągle smakuję świat. Są w nim 
magia, inspiracja, niesamowite emocje”.

Zgodnie z tytułem spotkania – „Mój Egipt” – 
miał mówić właśnie o Egipcie i tak zaczął... 
Wspominał swój pierwszy pobyt i następne 
odwiedziny tego fascynującego kraju., którego 
obraz był bardzo osobisty, budowany na wie-
lokrotnych wizytach. Najpierw na rocznym 
stypendium studenckim, potem podczas licz-
nych – dłuższych lub krótszych – pobytów. 
Przemierzając kraj wzdłuż i wszerz poznawał 
go coraz głębiej i czuł się coraz bardziej z nim 
związany i zauroczony. Opowieść bogato ilu-
strował zdjęciami. Po spotkaniu można było 
kupić książkę, w której to wszystko opisał, a na 
końcu dołączył garść przepisów kulinarnych.

Wspominał, jak jego egipscy przyjaciele 
chcieli go ugościć jego ulubionym daniem, nie-
koniecznie egipskim. Poprosił o gołąbki. Na 
następnym spotkaniu podano gołąbki z takim 
samym farszem jak w Polsce, ale okazało się, 
że to były prawdziwe gołębie… Chyba właśnie 
z Egiptu przyszła do nas ta potrawa, zmodyfi-
kowana przez wieki do dzisiejszej postaci.

Mówił też o swojej następnej swojej miłości, 
czyli o Indiach. Spędził tam kilka lat. Przemie-
rzył cały kraj, mieszkał w prawdziwej indyjskiej 
rodzinie, był w długim romantycznym związku 
z indyjską aktorką.

Podróżuje też po Polsce, bo podróże mogą 
być różne… dalekie lub bliskie, służbowe lub 
wypoczynkowe. Dla programu telewizyjnego 
TVP Info, opracował cykl reportaży o miejscach 
może mniej znanych, ale niezwykle ciekawych. 
Cykl nosi tytuł „Polska według Kreta” i taki 
sam tytuł nosi książka, napisana na podstawie 
tych reportaży. Szkoda tylko, że nie znalazły się 
w niej miejsca położone na zachodzie Polski, np. 
Park Narodowy „Ujście Warty”.

Opowiadał barwnie o fascynujących miej-
scach, dwie godziny minęły błyskawicznie, 
a długie i rzęsiste brawa po zakończeniu spot-
kania świadczyły o zachwycie słuchaczy.

Ewa Kwaśniewicz

Robotnicy w Muzeum

W piątkowe popołudnie, 26 kwietnia, wybra-
łam się do Muzeum Ziemi Lubuskiej na werni-
saż wystawy Edwarda Dwurnika „Robotnicy”. 
Nazwisko malarza było mi znane już od dawna, 
widziałam jego obrazy w prasie i  w telewizji, 
ale byłam bardzo ciekawa oryginałów, bo prze-
cież Dwurnik to malarz światowej sławy. Z hu-
morem i ironią ukazuje polską rzeczywistość od 
czasów PRL-u do dziś. Zaangażowanie społecz-
ne demonstrował w stanie wojennym malując 
obrazy przedstawiające potyczki robotników 
z milicją i wojskiem. Od 1982 roku, gdy prace 
Dwurnika wybrano do jednej z ważniejszych 
wystaw światowych Dokumenta, kariera arty-
sty nabrała rozpędu. Od bliska pół wieku tworzy 
rozbudowane cykle malarskie i rysunkowe. Jak 
mówił Leszek Kania, kurator wystawy, Dwur-
nik to tak polski malarz - w sensie głębokiego 
zanurzenia w problematykę polskości – jakiego 
po Janie Matejce nie mieliśmy do tej pory.  

Wystawa prezentowana w muzealnej Galerii 
Nowy Wiek obejmuje obrazy z cyklu „Robot-
nicy”, który był malowany w latach 1975-
1991. Piętnaście wielkoformatowych płócien 

WyStAWoWA PuBlICzNość, fot. RySzARd ANACKI
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przedstawia polską rzeczywistość tamtego 
czasu. Sam autor mówi o nich, że są „brzyd-
kie” (i ja się z nim zgadzam), ale w twórczości 
malarza są bardzo ważne i wpisują się trwale 
w robotniczą historię naszego kraju. Zaczynał 

je malować w epoce Gierka, koń-
czył w czasie przemiany ustrojowej. 
Ostatni obraz z tego cyklu nosi tytuł 
„Żegnaj komuno”.

- Obraz dobry jest wtedy, kiedy ja 
go namaluję. Kocham dużo malować, 
dlatego, że to jest rodzaj hazardu, bo 
chcę namalować jak najwięcej, chcę 
namalować więcej niż Picasso – mówi 
artysta, który niedawno obchodził ju-
bileusz siedemdziesięciolecia urodzin.

Jak zwykle na wernisażach muze-
alnych było bardzo dużo gości i sły-
szałam na temat prezentowanych 
obrazów różne opinie. Wojciech Ko-
złowski uważał np., że Edward Dwu-
rnik to jeden z najciekawszych twór-
ców współczesnych, którego obrazy 
przekonują , że sztuka może być 
interesującym i ważnym sposobem 
wypowiadania się o świecie. Adam 
Bagiński  mówił, że te obrazy, podpa-
trujące rzeczywistość, namalowane 
w sposób groteskowy, płaski, wpisu-
ją się konwencję ilustratorską i nie 
wnoszą przesłania wyższego rzędu. 
Szymon Teluk z kolei twierdził, że 
tematyka obrazów wpisana w pewne 
konteksty, czasem na granicy wulgar-
ności czy banału, zaczyna być stanem 
refl eksji nad tym banałem, nad pla-
katem propagandowym, powszechnie 
funkcjonującym w tamtej epoce. Na 

mnie obrazy zrobiły ogromne wrażenie, obok 
żadnego nie można przejść obojętnie.

Wpisując się w temat wystawy podano tym 
razem zamiast wina wódkę. Jak robotnicy, to 
robotnicy!

JEdEN z WyStAWIoNyCh oBRAzóW, 
fot. RySzARd ANACKI
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Bogumiła Hyla-Dąbek 

„Miasto ognia”  
Pawła Janczaruka

Grupa naszych słuchaczy przyszła 20 czerwca 
2013 roku do WiMBP na otwarcie wystawy 
Pawła Janczaruka. Tytuł wystawy Pawła Jan-
czaruka to: Fotografie 2002-2012 (wystawa 
zawiera „Miasto ognia”). Wielu z nas zaintry-
gowały zdjęcia „Miasta ognia”. Co to za miasto? 
Dlaczego ognia? Okazało się, że to Żory, śląskie 
miasto, naznaczone piętnem częstych pożarów. 
W Żorach obchodzi się niezwykłe święto – 
Święto Ogniowe. Zdjęcia Żor autor przedstawił 
w barwach przypominających ogień i mamy 
odpowiedź na pytanie: O co chodzi z tym „Mia-
stem ognia”?

Prace Pawła pokazane na dzisiejszej wy-
stawie to zdjęcia otworkowe. Jak napisał sam 
autor: Obecna wystawa jest tylko małym wy-
cinkiem technik, jakimi się posługuję. Najważ-
niejszym jednak jest obraz, który przedstawiam. 
Fotografie, które pozostały w mojej duszy, a któ-
rymi się z Państwem dzielę.

Autor wystawy od 1998 roku zajmuje się 
różnymi technikami fotograficznymi. Może się 
poszczycić cyjanotypią, antrakotypią, światło-
drukiem i woodburotypią. Wymieniając nazwy 
tych technik, mam świadomość, że wielu z nas 
nic one nie mówią. Zdjęcia Pawła Janczaruka, 
które mogliśmy obejrzeć na tej wystawie, jed-
nym podobają się bardziej, drugim mniej, ale 
wszyscy, z którymi na ich temat rozmawiałam, 
mówili, że podziwiają ich autora za to, że nie 
tylko „pstryk i do labu”, że chce mu się robić 
coś innego, że fotografowany świat pokazuje 
inaczej. Mnie podobały się niebieskie zdjęcia 
gór – Karkonoszy, ale największe zaintereso-
wanie oglądających wystawę wzbudziły dwa 
zdjęcia wykonane na liściach. Czegoś takiego 
jeszcze nie było.

Na otwarcie wystawy przyszli przyjaciele 
i znajomi Pawła, byli z nim jego rodzice. To tata 
Pawła zdradził nam w miłej rozmowie, że gdy 
małego Pawełka zapisał do kółka fotograficzne-
go, nie od razu mu się fotografowanie spodobało, 
bo wolał jazdę konną.

Każda oglądana przez nas wystawa daje 
nam nową wiedzę na temat zdjęć, fotografo-
wania. Dostarcza wrażeń estetycznych. Na 
wystawach spotykają się ludzie o podobnych 
zainteresowaniach, którzy przy lampce wina 
wymieniają się swoimi opiniami, doświadcze-
niami i to jest miłe. Mnie autor wystawy nie po 
raz pierwszy zadziwił, jak ciepło i miło mówił 
o ludziach, z którymi się spotyka, spotykał i tak 
w ogóle. To bardzo dużo mówi o nim samym.

PAWEł JANCzARuK, fot. MARIA GRECKA

z EMIlIą SzPIlą, RoMANEM CzARNECKIM I BoGuMIłą  
hylą-dąBEK, fot. MARIA GRECKA
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Anna Blacha     

Wystawa
Oczarowały mnie irysy. Okazało się, że nie 
tylko żywe kwiaty, ale i fotogramy na wystawie 
w Bibliotece (6 czerwca 2013) wykonane przez 
pana Józefa Koncewicza są niezwykłe. Tak pięk-

ne, że zauroczenie nimi 
pozostanie w sercu na 
zawsze. Słowa wyjaśnie-
nia pana Józefa podczas 
prezentacji, skąd pochodzą 
poszczególne okazy, powo-
dują zawrót głowy, a jed-
nocześnie uświadamiają, 
jak niewiele wiemy o ich 
rodowodzie. Wiele lat przy-
należności do światowego 
związku hodowców irysów 
stworzyło możliwość spro-
wadzenia ich z różnych 
stron świata. Można też 
wyhodować nową odmia-
nę, co wymaga wielolet-
niej pracy i cierpliwości. 
Nabywa się  wtedy prawo 

nadania  kwiatu imienia i podpisu swoim na-
zwiskiem. Panu Józefowi Koncewiczowi udało 
się to sześciokrotnie; to wielki sukces, zapisany 
na forum międzynarodowym. 

Wielkokwiatowe irysy zawierają w sobie 
wszelkie odcienie kolorów, a na dodatek w każ-
dym kwiecie jest ich kombinacja do potęgi 
n-tej. Jeden kwiat może zawierać niezliczoną 
ilość odcieni, ale żaden nie jest taki sam. Wy-
hodowana nowość musi zawierać w sobie nową 
kombinację kolorów i wzorów. Różnice tkwią 
w szczegółach. Kwiaty niby są takie same, ale 

gdy dokładnie im się przyjrzymy, zobaczymy 
szczegóły i zachwyt pełen podziwu rośnie. Nie 
potrafię powiedzieć, który kwiat podoba mi 
się najbardziej. Rezygnuję z oceny – nie mogę 
wybrać: - Ten! Nie, tamten! Może następny… 
Każdy jest niepowtarzalny, każdy płatek ma 
inny wzór i… jestem pokonana. Jakby na całe 
pole irysów opadły kolorowe motyle. Jeszcze ich 
skrzydełka drżą od powiewu wiatru – zaraz 
ulecą dalej. Tak drżą płatki irysów, ale one 
nie polecą. Zaczarowany, tajemniczy ogród 
zobaczyłam, uwierzyłam i zrozumiałam co to 
jest pasja. To nie tylko słowa, ale oddanie się 
całym sercem temu, co nas zauroczy, zachwyci 
i zagarnie na zawsze. Najzwyklejsza, a tak 
poszukiwana miłość jest w niej na co dzień. 
Pielęgnuje się przecież rośliny każdego dnia, 
przez cały rok, a one pozwalają odkryć swoje 
piękno w momencie zakwitania; to ich znak 
miłości. Tylko tyle i aż tyle!

Co z tego, że hodowców irysów na świecie 
jest wielu. Nie każdy ma możliwość bywać 
w świecie, ale możemy je podziwiać tu u nas, 
w Zielonej Górze i panu Józefowi Koncewiczowi 
serdecznie dziękujemy za oszałamiającą swym 
pięknem wystawę irysów.

IRySy – pasją Józefa Koncewicza
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Adriana Witkowska 

Ogród
Zaproszone przez pana Józefa do ogrodu iry-
sów, zaciekawione interesującą wystawą zdjęć 
tych przepięknych kwiatów, jedziemy z Anią 
Blachą i naszą panią dr filozofii, Agnieszką 
Szczap, do Droszkowa, by cieszyć się kwiatami 
w naturze. Nasze wrażenia przeszły wszelkie 
oczekiwania, bo ujrzałyśmy nie tylko piękno, 
jakie może stworzyć natura, ale także pasja 
człowieka. Pan Koncewicz przez 25 lat mrówczej 
pracy tworzył swój ogród. Pierwsze słowa podzi-
wu na widok kwiatów padają z ust Agnieszki. 
Mówi: – Jestem już pijana na widok tego piękna. 
Ania, chodząc z aparatem, fotografuje każdy 
kwiat irysa. Co chwila przywołuje nas do siebie, 
by wspólnie podziwiać niuanse koloru poszcze-
gólnych kwiatów. Każdy z nich to arcydzieło 
natury. Na jednej łodyżce tkwi kwiat, który 
zawsze ma tylko trzy płatki zewnętrzne i trzy 
wewnętrzne, znamię i pylnik, lecz różnią się 
między sobą kolorami, odcieniami, falbanka-
mi i koronkami płatków. Myślę, że stoją tak 
wystrojone, jak młode panny na wydaniu, wy-
bierające się na bal. 

Pan Józef opowiada nam, jak tworzył ten 
ogród. Wie wszystko o uprawie irysów i chce 

nam to przekazać. Na 
dużej przestrzeni dział-
ki w 17 rzędach rośnie 
około 200 irysów. Irysy 
tylko przez trzy dni od 
momentu zakwitnienia 
są w pełnej krasie urody. 
Cieszą oko przez trzy 
tygodnie. Dumny jest 
z własnych odmian, ja-
kie stworzył znanymi 
tylko jemu metodami. 
Nazwał je pięknie: „Ja-
godowe wzgórza”, „Cichy 
romans”, „Przyjaciel”, 
„Lubuszanin”, „Wczesna 
jesień”, „Zielona Góra”, 
„Hej, winobranie”. „Zie-
lona Góra” na przykład 
ma kolory zielonogór-
skie z fioletem – cudne! 
Przed naszymi oczami 
po prostu pole irysów 
mieniących się jak tęcza. 
Sycimy się, zauroczone, widokiem kwitnących 
irysów. Opuszczając z żalem ogród, dziękujemy 
gorąco panu Józefowi i jego żonie Krysi  za za-
proszenie i pokazanie nam efektów oryginalnej, 
wymagającej pracowitości pasji.
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Barbara Konarska

Artystyczna wspólnota

Wystawa grup plastycznych Alla Prima i Ter-
mopile, zatytułowana Viribus unitis zgromadzi-
ła w dniu 12 kwietnia 2013 roku liczne grono 
słuchaczy. Obydwie grupy – najmłodsze stażem 
w ZUTW -  wyraziście zaznaczają tu swoją obec-
ność dzięki bogactwu podejmowanej tematyki 
i różnorodności technik. Każdy może się za-
chwycić inną pracą, każdy znaleźć pożywkę dla 
przemyśleń i skojarzeń. Są nostalgiczne pejzaże 
i kwiaty, są portrety – to mocne w wyrazie, jak 
pianista Ryszarda Anackiego, to delikatne, jak 
„W pogoni za pięknem” I i II Wiesława Kopca, 
a nawet uduchowione, jak Madonna Haliny 
Adamiak, abstrakcje i obrazy o znaczeniu 
symbolicznym. Zbigniew Szymoniak, artysta 
plastyk prowadzący obie grupy, przepięknie ob-
jaśniał kobiecy akt, który wywołał sporo emocji, 
pędzla Mirosława Piacko, zatytułowany „Być 
kobietą”.  Delikatnie prowadząc dłoń wzdłuż 
kształtnej pupy, obwiedzionej smugą czerwieni, 
co jego zdaniem było znakiem zbliżenia miłos-
nego, wskazał na delikatna kreskę wewnątrz 
ciała, otaczającą miejsce gotowe przyjąć nowe 

życie, które następnie będzie karmione. I po-
wiódł dłonią ku pięknie zarysowanej piersi… 
Chciałoby się usłyszeć tak ciekawy komentarz 
do każdego obrazu! Co ciekawe – światy przed-
stawiane są zazwyczaj pełne urody, nikt nie 
namalował koszmaru. Sądzę, że na przekór róż-
nym, docierającym do naszych domów wprost 
nachalnie potwornościom, jest to potrzeba znaj-
dowania w otaczającym świecie czegoś, co nada 
życiu głębszy sens i pozwoli się nim cieszyć. 
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Tytuł wystawy - nieznającym łaciny wyjaś-
niam, że znaczy to: wspólnymi siłami – wyda-
wał się mieć charakter techniczny. Okazało 
się, że malarze widzą to szerzej. Zdzisława 
Kalwa mówiła o roli inspiracji, jaką w nasza 
społeczność daje twórcom nie tylko w sensie 
warsztatowym, ale głębiej, na poziomie prze-
życia emocjonalnego, które każe chwycić za 
pędzel i poprzez artystyczną ekspresję utrwalić 
to przeżycie dla siebie i pokazać je odbiorcy. 
Jest to akt twórczy przemawiający do widza 
prawdą wewnętrzną, skłaniający do uważnego 
odbioru. W jej przypadku inspiracją były odwie-
dziny w ogrodzie Józefa Koncewicza, w którym 
pysznią się  wspaniałe odmiany irysów; wielu 
innych twórców mogłoby wskazać na podobne 
przeżycia, związane nie tylko z pięknem natury, 
lecz także ciekawą architekturą czy – jak można 
domniemywać – przemyśleniami dotyczącymi 
kondycji ludzkiej.  

Zygmunt Jankowski z kolei mówił o czymś, 
co można nazwać wzajemnym przepływem 
energii, jakiego doświadczamy podczas zajęć 
warsztatowych i spotkań na płaszczyźnie to-
warzyskiej. Wzrasta poczucie własnej wartości, 
poprawia się samopoczucie i pojawia się chęć 
dzielenia się tym, co w duszy gra, z troską 
o trafny dobór środków ekspresji. Jako widzo-
wie też dostaliśmy swoją porcję dobrej energii. 
Dziękujemy!

zofIA BANASzAK I zyGMuNt JANKoWSKI
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Mirosława Bogdan

„Nierzeczywiste”…

…to temat kolejnej, trzynastej już wystawy 
zorganizowanej przez zespół plastyczny „Pa-
stele”. Otwarcie wystawy, zaplanowane na 9 
maja 2013 r., poprzedziły intensywne prace 
zespołu nad przygotowaniem obrazów, których 
tematem wiodącym miała być szeroko rozumia-
na abstrakcja. Odejście od dotychczasowego, 
fi guratywnego sposobu obrazowania, uznane 
zostało początkowo za wyjątkowo trudne, by 
z czasem (ze względu na możliwość swobod-
nego operowania formą i kolorem) przynieść 
zespołowi pełną satysfakcję. Satysfakcję tym 
większą, że wystawa zyskała uznanie wśród 
zaproszonych gości, w tym u artysty malarza 
Zbigniewa Szymoniaka, który korzystając 
z nadarzającej się okazji, podzielił się swoją 
akademicką wiedzą na temat historii abstrakcji 
w malarstwie europejskim. Jak zawsze, przy 
tego rodzaju okazjach, nie zabrakło kwiatów 
i słów wdzięczności: dla naszej prezes, Zofi i 
Banaszak za nieustające wsparcie, dla artystki 
malarki, Katarzyny Filipowicz-Burchart za 
pomoc i cierpliwość, dla kierowniczki „Pasteli”, 
Lucyny Charydczak za pracę organizacyjną 
i dla wszystkich pozostałych osób z zespołu, 
które pomogły w zorganizowaniu wystawy.

KAtARzyNA fIlIPoWICz-BuRChARt (z PRAWEJ) I BARBARA 
dzIęCIElEWSKA

WSzyStKIE zdJęCIA ANdRzEJ KozAK
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Bogdan Jan Springer

„galeria na Ptasiej”
Galeria na Ptasiej, jakich niewiele

poznacie ją na co dzień, ale nie w niedzielę 
 – zamknięta!

Ostatnia wystawa fotografi czna Włodzimierza 
Włodarczaka skłoniła mnie do pewnej refl ek-
sji – to już 23 wystawa, którą zorganizowano 
w „Galerii na Ptasiej”. Przeszło cztery lata temu 
Halina Maszner, koleżanka z klubu fotografi cz-
nego FOTOOKO, widząc puste ściany w Filii 
nr 1 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej na ul. Ptasiej 32 wymyśliła, że można je 
ozdobić fotografi ami. Zasugerowała też, że to ja 
mam się tym zająć. Wobec skromnych wówczas 
możliwości wystawienniczych w ZUTW (tylko 
w Sali Klubowej) stwierdziliśmy, że dodatkowe 
miejsce jest bardzo pożądane. Nic tak nie po-
budza twórczości fotografi cznej, jak publiczna 
możliwość pokazania swoich fotografi i. Trzeba 
było coś na tych ścianach wyeksponować, więc 
na początek wybrałem kilkanaście swoich foto-
grafi i i powiesiłem je na tych gołych ścianach, 
na takiej wysokości, że przydatna byłaby drabi-
na do oglądania – zwiedzający musieli zadzierać 
wysoko głowę do góry. Jakoś trzeba było zacząć, 
a takie wtedy były lokalowe warunki. 

Na wernisaż przybyło wiele osób, i w ten 
sposób działalność galerii została zapocząt-
kowana. Były mowy i był muzyczny akcent: 
sympatyczna młoda artystka z Filharmonii 
zagrała mistrzowsko chaconne z partity d-moll 
Jana Sebastiana Bacha solo na skrzypcach. 
Po tej pierwszej (udanej jak nam się wydawa-
ło) wystawie postanowiliśmy z Haliną nadal 
kontynuować działalność . Ówczesna dyrek-
tor WiMBP, pani Maria Wasik, poparła nasz 
pomysł i znalazły się pieniążki na potrzebne 
duże ramy. 

Był już czas na następną wystawę, więc 
tym razem zorganizowaliśmy z Haliną wysta-
wę zbiorową z udziałem koleżanek i kolegów 
z ZUTW. Uczestnikami byli absolwenci kursu 
zastosowania programu grafi cznego gimp. Swo-
je prace wówczas udostępnili: Teresa Brandyk, 
Danuta Filipowska, Zofi a Czechowicz, Janina 
Komorowska, Bogumiła Hyla-Dąbek, Maria 
Wróblewska, Beata Wołyniec, Bolesław Po-
larczyk i Bogdan Jan Springer. Na otwarciu 
znowu zagrały skrzypce, a raczej altówka, 
także po bachowsku. Wśród zaproszonych gości 
było dwoje dyrektorów „Norwida” – ustępująca 
pani Maria Wasik i nowy – pan Andrzej Buck. 
Jeszcze jednej wystawie towarzyszyła muzyka 
poważna – Ewa Kwaśniewicz prezentowała 
swoją autorską wystawę pt. „Okna”, a grająca 
na wiolonczeli Ewelina Luboch stworzyła odpo-
wiedni nastrój do podziwiania tych fotografi i. 
A było co podziwiać. Ewa miała też drugą wy-
stawę fotografi i pt. „Okna na bis”.

Stali bywalcy biblioteki już się przyzwyczaili 
do widoku zmieniających się fotografi cznych 
wystaw. Galeria powoli stawała się miejscem 
znanym wśród fotografujących zielonogórzan. 
Swoje prace udostępnili członkowie klubu 
FOTOOKO: Ewa Kwaśniewicz, Barbara Ko-
narska, Kazimierz Wojciechowski, Zbigniew 

WyStAWA WłodzIMIERzA WłodARCzAKA, fot. ANdRzEJ KozAK
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Rajche, Bolesław Polarczyk, a także gościnnie: 
Barbara Panek-Sarnowska, Aleksander Baki-
nowski, Paweł Janczaruk, Zdzisław Szreffer, 
Jerzy Szreffer z Lubuskiego Towarzystwa 
Fotografi cznego oraz niezależny Adam Andre-
arczyk ze swoimi malowniczymi, onirycznymi 
obrazami fotografi cznymi. Wcześniej prace 
Andrearczyka wystawiało kilka znaczących 
galerii w Polsce, a także Muzeum Ziemi Lu-
buskiej w Zielonej Górze.

Przekrój tematów fotograficznych był 
różnorodny – od fotografi i otworkowej, gdzie 
w ramach OFFO (Otwarty Festiwal Fotogra-
fi i Otworkowej) obok artystów z Jastrzębia 
i Zielonej Góry były także prezentowane prace 
włoskich fotografi ków, po architekturę, pejzaż, 
portret i inne. Wyjątkową oprawę miała wy-
stawa dotycząca procesu odnowy zabytkowej, 
zniszczonej przez działania wojenne w 1945 
roku, fary gubińskiej. Na tle ekspozycji odbyły 
się dwa spotkania, w tym jedno to konferencja 
naukowa z obecnością gości z Guben, Gubina 
i zielonogórskiego środowiska naukowo-kul-
turalnego (WiMBP, UZ, Wojewódzki Konser-
wator Zabytków, Euroregion Sprewa – Nysa – 
Bóbr). Ktoś z obecnych wtedy stwierdził, że 
w „Galerii na Ptasiej” odbyło się nieofi cjalne 
spotkanie doktorów (nie mylić z medycyną), 
bo przynajmniej sześć osób legitymowało się 
tytułami naukowymi. W organizacji tego spot-
kania pomogły mi panie Wanda Maciejewska 
i Maria Wasik oraz Anna Dziadek z Gubina, 
reprezentująca urząd konserwatora fary.

Były też inne wydarzenia – spotkania au-
torskie, na których mieliśmy okazję zapoznać 
się z twórczością zarówno fotografi czną, jak 
i literacką. Galeria gościła Zbigniewa Raj-
che, który przedstawił swoje uznane prace 
fotografi czne, ale także twórczość literacką, 
promując swoje tomiki wierszy i nową książkę 
„Moja Cannossa”. Innym ciekawym wyda-
rzeniem było spotkanie autorskie z Barbarą 
Konarską – poetką, redaktorem naczelnym 

hAlINA MASzNER, fot. BolESłAW PolARCzyK

WyStAWA fotoGRAfII uCzEStNIKóW KuRSu GIMP-A, BoG-

dAN JAN SPRINGER I MAtEuSz zAPotoCzNy, fot. BolE-

SłAW PolARCzyK

WyStAWA KAzIMIERzA WoJCIEChoWSKIEGo, fot. BolE-

SłAW PolARCzyK
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Inspiracji i autorką pięknych fotografi i. Ty-
tuł wystawy – „Malowanka jesienna” – ściśle 
korespondował z przedstawionymi fotografi a-
mi. Ja organizowałem technicznie wystawę, 
a Ewa Kwaśniewicz prowadziła spotkanie 
z Basią. W porozumieniu z kierownictwem 
Filii, do posiadanych przez nią 20 krzeseł 
dowieziono dodatkowo jeszcze 30 sztuk z „Nor-
wida”, a i to okazało się za mało; część osób 
stała. Spotkaniu towarzyszyła wspaniała at-
mosfera, w której przeplatały się wypowiedzi 
i recytacje poezji autorki i muzyczne akcenty 
w wykonaniu Mirki Branickiej-Polarczyk. 

Ostatnia wystawa fotografi czna to znako-
mite zestawy, prezentujące twórczość arty-
styczną Włodzimierza Włodarczaka. Na jej 
temat pozytywne opisy znalazły się na kilku 
forach internetowych, nie będę ich przytaczał, 
dodam tylko, że warto ją zobaczyć, bo istotnie 
jest wyjątkowa i zmusza do refl eksji, zwłasz-
cza zestaw, będący alegorią człowieczego 
trudu i żywota. Wartość artystyczna to jedno, 
a techniczne przygotowanie samej wystawy 
to kilka dni przy samym montażu ram i ich 
wieszaniu. Miałem też wyjątkową okazję na 
zapoznanie sie z okolicznością powstawania 
fotografi i Włodka. Jest to temat na osobne 
spotkanie autorskie, ale przy wrodzonej 
skromności Włodka nie wiem, czy da się go 
namówić do zwierzeń. Dodam tylko, że dwa 
lata zabiegałem (jako organizator wystawy) 
o jego fotografi e.

Taka jest krótka historia „Galerii na Pta-
siej”, od kiedy Halina Maszner, w roku 2009, 
zauważyła puste ściany korytarza w Filii 
biblioteki na Ptasiej i zainspirowała mnie 
do działania. Do końca br. planowane są 
jeszcze trzy autorskie wystawy fotografi czne: 
wspólna Marii Greckiej i Ryszarda Anackie-
go z klubu FOTOOKO, Leszka Krutulskiego 
(pracownika naukowego UZ) i Bogusława 
Strzegowskiego (założyciela Zielonogórskiej 
Grupy Fotografi cznej).

„MAloWANKA JESIENNA” BARBARy KoNARSKIEJ, 

NA zdJęCIu z EWą KWAśNIEWICz, z tyłu MIRoSłAWA 

BRANICKA-PolARCzyK, fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK

WyStAWA EWy KWAśNIEWICz, MAłGoRzAtA doMAGAłA, 

hAlINA MASzNER, EWA KWAśNIEWICz fot. BoGdAN JAN 

SPRINGER

WyStAWA BolESłAWA PolARCzyKA, fot. MARIA GRECKA

SPotKANIE zE zBIGNIEWEM RAJChE, NA zdJęCIu z BARBARą 

KoNARSKą, fot. BolESłAW PolARCzyK
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Barbara Konarska

O wystawach 
 indywidualnych słów kilka

Paweł Janczaruk na jednym ze spotkań 
w klubie „Fotooko” mówił: Fotografujemy, 

bo kochamy – wtedy szukamy takiego ujęcia, 
żeby ktoś odczuł nasz sentyment. Fotografia 
nie mówi – fotograf mówi, to jego obiekt, jego 
nastrój, nastrój sceny, światło… Fotografia jest 
jak mała forma literacka, mała muzyka. 

W numerze styczeń-luty 2013 internetowego 
pisma „Fotogea”, w artykule „Dlaczego lubię 
fotograficzne wystawy?” redaktora naczelnego 
Marka Waśkiela, przeczytałam kilka refleksji 
o pożytkach i radościach, płynących z udziału 
osób fotografujących w wystawach. Dziś, przy 
masowej dostępności aparatów fotograficznych, 
zdjęcie żyje krótko, poświęcamy jego oglądaniu 
zazwyczaj chwilę, po czym… zapominamy. 
Wystawa – pisze Marek Waśkiel – jest foto-
graficznym świętem. Dlatego o wystawową 
odbitkę trzeba zadbać, ponieważ jest to święto 
nie tylko autorów zdjęć oraz ich gości, ale tak-
że prezentowanych przez nich fotografii. (…) 
Ładnie zaprezentowane na ścianie z dobrym 
oświetleniem przepięknie pokazują, dlaczego 
warto starać się o najwyższą jakość zdjęć, dla-
czego należy zadbać nie tylko o ciekawy temat 
i kompozycję, lecz z jakich powodów należy 

się starać o właściwą ostrość i głębię ostrości, 
odpowiednią ekspozcyję. (…) Podczas wystawy, 
gdy zatrzymujemy się przy fotografiach, z re-
guły mamy czas, by im się dokładnie przyjrzeć. 
Zastanawiamy się nad przekazem. Zdjęcia 
wówczas żyją.

Paweł Janczaruk także zachęca do udziału 
w wystawach. Prowadząc Pracownię Edukacji 
Fotograficznej przekazał jej uczestnikom wiele 
ze swojej ogromnej wiedzy, natchnął ich także 
zaufaniem do własnych sił. Z początkiem roku 
akademickiego 2012/2013, kiedy zastanawia-
liśmy się nad wymiarem jubileuszu XX-lecia 
Klubu „Fotooko”, Paweł podpowiedział ambitny 
pomysł: dwadzieścia wystaw na dwudziestole-
cie. Trudno nam było wtedy uwierzyć w real-
ność jego realizacji. Tymczasem posypały się 
wystawy indywidualne. 

9 maja 2013 roku otwarta została wystawa 
fotograficzna Włodzimierza Włodarcza-
ka, członka klubu „FOTOOKO”, pod intrygują-
cym tytułem „Pięć opowieści +jedna”. Gości 
przywitała kierowniczka Filii, pani Elżbieta 
Hopej. 

Prowadzący Galerię Bogdan Jan Springer, 
kurator wystawy – pisała Halina Maszner – 
przybliżył licznie przybyłym gościom sylwetkę 
Włodka oraz opowiedział o przygotowaniach 
do wernisażu. Takie słowa o koledze, jak rze-
telność, solidność, pasja, wrażliwość i wiele 
przymiotników z najwyższej półki, roznosiły 

WySTAWA BOgUMIły HyLI-DąBEK

AutoRKA WyStAWy, KRyStyNA BAłuNdA I MARIA GRECKA 
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się po sali jak zapach majowego bzu. Słuchając 
patrzyliśmy wszyscy na twarz Włodka, na któ-
rej mieszała się skromność z zakłopotaniem, 
bo prawdziwa elegancja niełatwo przyjmuje 
pochwały. Autor wystawy opowiedział o przy-
gotowaniach do niej, a potem ze wzruszającą 
serdecznością powiedział: Dziękuję wszystkim 
mnie otaczającym: przyjaciołom, kolegom i zna-
jomym, którzy wyciągają dłoń, służą dobrym 
słowem, bezinteresowną radą i pomocą. Two-
rzymy wielką rodzinę, którą łączy piękna pasja. 

A oto opowieść Włodzimierza Włodar-
czaka: 

Poziom moich fotografii jest daleki od pozio-
mu wystawowego i przez myśl mi nie przeszło, 
że mógłbym przygotować wystawę autorską. Co 
innego uczestniczyć w zbiorówce. Dlatego przed 
dwoma laty nie przystałem na zaszczytną pro-
pozycję Bogdana Springera. W ubiegłym roku 
Bogdan ponowił propozycję. Widocznie Bogdan 
coś widział. Co? Nie mam pojęcia. Byłem pełen 
wątpliwości, ale się zgodziłem. Swoją drogą, aby 
tak skutecznie przekonywać, trzeba samemu 
wierzyć. I chyba tylko Bogdan był przekonany. 
Dlatego byłem mu winien staranność w przygo-
towaniu tego przedsięwzięcia. Jakie przesłanie 
niesie ta wystawa? Nie wiem. Zresztą nikt mnie 
do głoszenia przesłań nie upoważnił. Nie mam 
odwagi by prawić morały. Żadnych mądrości 
w moich fotografiach nie szukajcie, bo ich tam 
nie ma. Ale jak uczy życie, teorię można dorobić 
do każdego tematu. Przedstawione obrazy są 

anonimowe, przypadkowe, nie mają żadnego 
związku z rzeczywistością. Czysta fikcja. Jak 
ktoś chce szukać podtekstów, mędrkować, 
wątpić lub się utwierdzać, to proszę bardzo. Ja 
tylko trzymałem aparat i naciskałem spust. 
Konwencja wystawy – matematyczna. Na 
ścianach mieści się 20 fotogramów. 20 : 4 = 5. 
I tu wpadłem na zbawczy pomysł. Zestawy! Na 
zestawy patrzy się inaczej. Najpierw zestaw. 
Walory. A potem poszczególne zdjęcia. Jest 
większa szansa na pozytywny odbiór. W ze-
stawach lepsze zdjęcia podciągają pozostałe. 
Zestaw daje większe możliwości. Oby tak było 
tym razem. Zdaję sobie sprawę, że zdjęcia są 
nienajlepsze (poza jednym, góra dwoma). Jak 
ktoś ma dużo wolnego czasu i brak lepszych 
propozycji, a lubi ryzyko – to zapraszam. Ale 
żadnych reklamacji nie przyjmuję. Reklama-
cje do Bogdana. On jest sprawcą tej wystawy. 
Chyba, że kogoś skusi chęć degustacji mojego 
z 2007 roku wina.

Bogumiła Hyla-Dąbek na stronie interne-
towej ZUTW napisała:

Wino było dobre, ale na pewno wszyscy, 
którzy do biblioteki przyszli, przyszli głównie 
z uwagi na Włodka zdjęcia. Skromność autora 
zdjęć nie pozwalała mu się nimi chwalić, pozo-
stawił to oglądającym, więc pozwolę sobie na 
podzielenie się swoją opinią o tym, co zobaczy-
łam i jak otwarcie wystawy przeżyłam.

Mnie przede wszystkim spodobał się pomysł 
Włodka, żeby pokazać zestawy zdjęć, które 
oglądającym opowiedzą pewną historię. Autor 
tym zestawom nadał tytuły:
– stoi na stacji... 
– miasteczko 
– wysiłek 
– samotność 
– cisza 
– ORP Błyskawica na doku

Oglądając, widzimy buchająca parą lokomo-
tywę w różnych ujęciach, poznajemy życie ma-
łego miasteczka; jedno z tych zdjęć, pokazujące 

fot. BolESłAW PolARCzyK
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przez bramę ludzi siedzących na ławce, szcze-
gólnie przykuło moją uwagę. Wysiłek i determi-
nacja człowieka to zestaw zdjęć, który robi duże 
wrażenie, wracałam do niego kilkakrotnie. 
Bardzo ciekawie pokazana w zestawie zdjęć sa-
motność. Mnie najbardziej podobało się zdjęcie, 
które pokazuje samotność we dwoje. Uznanie 
kieruję do autora, ale też i do klubowej kole-
żanki Marysi oraz kolegi Ryśka, którzy zagrali 
scenę samotności w związku przed obiektywem 
Włodka. Pokazana zestawem zdjęć cisza, jak 

słyszałam, bardzo się podobała każdemu. Mnie 
znowu zachwycił pomysł autora na jej pokaza-
nie. Tylko człowiek z dużą wyobraźnią, bardzo 
twórczy mógł ją tak nam pokazać. Wiem, że ja 
tego bym nie potrafiła. Polski niszczyciel ORP 
Błyskawica, dzisiaj okręt muzeum, nie umknął 
uwadze Włodka podczas pobytu na Wybrzeżu, 
dzięki czemu i my mogliśmy go wczoraj na wy-
stawie oglądać.

Na otwarciu wystawy autor pokazał swoją 
wrażliwość nie tylko poprzez zdjęcia. Przeczytał 
wybrane przez siebie dwa wiersze: „Namaluję 
twój obraz na niebie...” ks. Mieczysława Nowa-
ka i „Trzeba marzyć” Jonasza Kofty. Myślę, 
że słowa: Chyba dobrze żeśmy się spotkali./ 
Życie smaku nabrało i barw./ Bo w przyjaźni 
wszystko się ocala/ Łza serdeczna, chleb, pieśni 
i kwiat Włodek Włodarczak kierował też do 
tych wszystkich, którym wcześniej dzięko-
wał, którzy są razem z nim i mieli wpływ na 
rozwój jego fotograficznej pasji. 

Słowami J. Kofty Gdy spadają jak liście/ 
Kartki dat z kalendarzy/ Kiedy szaro i mgli-
ście/ Trzeba marzyć/ W chłodnej pustej godzi-
nie/ Na swój los się odważyć/ Nim Twe szczęś-
cie Cię minie/ Trzeba marzyć autor wystawy 
dał nam wszystkim do zrozumienia, że życie 
bez marzeń nie miałoby sensu. On ma marzenia 
i do ich realizacji dąży. Znając Włodka wiem, 
że jedno z jego marzeń, to robienie coraz to 
lepszych zdjęć i tego mu z całego serca życzę.

I jeszcze kilka wrażeń Haliny Maszner:
Obrazy budzą różne refleksje – nad upły-

wającym czasem, samotnością, zmaganiami 
z losem, głębią ciszy… Każdy zestaw zawiera 
4 fotografie, tworzące rodzaj opowieści. Su-
gestywność tych przekazów jest niezwykła. 
W zestawie zatytułowanym „Cisza” są: stadion 
zasypany śniegiem, krzyż spowity fioletem 
i organy w kościele, oddające dostojność tej 
ciszy… Niezwykła filozofia. Oszczędny, a jakże 
przeszywający w odbiorze jest zestaw fotografii 
zatytułowany „Wysiłek”. Włodek przedstawił 

WySTAWA JANINy KOMOROWSKIEJ,

BolESłAW PolARCzyK, PRzEdStAWICIElKA hotElu 
„dANA”, AutoRKA WyStAWy I PAWEł JANCzARuK
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tu zmagania człowieczego losu, fotografując 
kolegę, Ryszarda Anackiego. Niezwykłe.

Wernisaż uprzyjemnił Bogdan Springer. Za-
śpiewał z gitarą dwa utwory, podkładając swoją 
muzykę do wiersza Ewy Kwaśniewicz oraz do 
swojego: Świat jest piękny na fotografii/codzien-
ność jest inna każdy to wie/znosisz to bracie jak 
potrafisz/ kręta ta droga którą człowiek brnie. 

Goście z przyjemnością graniczącą z podzi-
wem oglądali wystawę. Komentarzami dzielono 
się przy kawie, ciastkach i winie, którymi obfi-
cie częstował Włodek. Poezja, muzyka, fotogra-
fia stworzyły klimat spotkania.

13 maja 2013 r. w gościnnej filii Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Łężycy otwarto wysta-
wę „Cześć! Lwów” Bogumiły Hyli-Dąbek. 
Autorka w zaproszeniu napisała: 

Dlaczego Lwów? To miasto nieprawdopodob-
nie przyciąga. Kto je raz zobaczy, a jest wrażli-
wy na piękno, na pewno tam wróci. Zabytkowe 
budowle, liczne ślady polskości i niespotykana 
atmosfera, którą tworzą jego mieszkańcy oraz 
liczni turyści. Lwowska Starówka tętni życiem. 
Tam ludzie się bawią, tańczą, śpiewają, obda-
rowują się kwiatami, lizakami, które roznoszą 
pięknie ubrane kwiaciarki. Wydaje się, że Lwów 
nigdy nie zasypia. Zdjęcia powstały podczas 
dwóch pobytów – w 2010 i 2012 roku. To foto-
reportaż, oddający atmosferę lwowskiej ulicy, 
tamtejszych podwórek, zaułków. Plon pobytów 
był znacznie bardziej obfity, ale pomieszczenie 
ekspozycyjne w Łężycy nie pomieściło wszyst-
kich fotografii. Autorka zapowiedziała podczas 
wernisażu, że poszerzoną wystawę będziemy 
mogli w październiku, oglądać w pomieszcze-
niach ratusza w Zielonej Górze. Kuratorem 
wystawy był Paweł Janczaruk, który podsunął 
pomysł, by zamiast powszechnie znanych zdjęć 
zabytków tego pięknego miasta, pokazać ludzi 
Lwowa w ich codziennym życiu. 

Jadwiga Korcz-Dziadosz, sama zafascy-
nowana Lwowem, w refleksjach o wystawie 

WySTAWA WłODZIMIERZA WłODARCZAKA

WłodzIMIERz WłodARCzAK, fot. ANdRzEJ KozAK

BoGdAN JAN SPRINGER, fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK

fot. BoGuMIłA hylA-dąBEK
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napisała: Pełna życzliwości i zainteresowania 
atmosfera wernisażu, szczere słowa Autorki 
przywołujące emocje z przeżyć podczas spotka-
nia ze Lwowem, ze zdarzeń z młodości, które 

wpłynęły na wykrystalizowanie pasji fotogra-
ficznych (przywołanie postaci wujka – pasjonata 
fotografii) spowodowały zaszklenie łezkami 
niejednych oczu! 

A same fotografie, na których z talentem 
rasowego kronikarza zarejestrowane są scenki 
rodzajowe, miejsca zwykłego, codziennego byto-
wania lwowiaków są świetne, jakkolwiek pozo-
stawiają niedosyt.... jest ich bowiem stanowczo 
za mało!!! Było to popołudnie, które zapada 
w serca na dłużej.

Miłym akcentem były wspomnienia o Lwo-
wie z lat dzieciństwa Jadwigi Lidki Engel, któ-
ra przeczytała także swój wiersz, poświęcony 
autorce wystawy.

10 czerwca 2013 roku w hotelu „Dana” 
otwarto wystawę Janiny Komorowskiej, 
zatytułowaną „Oxford Street”. Bogumiła 
Hyla-Dąbek napisała:

Janka, jak sama twierdzi, pokazała, że 
Londyn, to nie tylko muzea, galerie, kościoły...
To także współczesna metropolia z tysiącami 
sklepów i miejsc rozrywkowych. To ulice tęt-
niące życiem o każdej porze, na której mieszają 
się różne kultury, narodowości i style. Autorka 
podczas wernisażu mówiła, że zdjęcia, które 
pokazała, powstały w ostatnim dniu wycieczki, 
gdy był czas wolny – 3 godziny na zakupy. Za-
miast chodzić po sklepach, zainteresowała się, 
najciekawszą według niej ulicą Oxford Street, 
przy której znajdują się cztery stacje metra. 
Przemieszczający się szybko ludzie przyciągnęli 
uwagę i to ich właśnie uchwyciła w kadrze – 
zabieganych, zamyślonych, śpieszących się nie 
wiadomo gdzie i po co. 

Janka – autorka, oraz Paweł – kurator 
wystawy, twierdzą, że przesłaniem wystawy 
jest skłonienie oglądających do refleksji, by 
się zastanowili, czy musimy tak pędzić? Może 
warto na chwilę zwolnić lub przystanąć? Au-
torce, moim zdaniem, udało się to doskonale. 
Osobiście bardzo lubię takie zdjęcia. Zdjęcia 

WySTAWA REgINy CHOCHy

AutoRKA WyStAWy

lESzEK KANIA, VICEdyREKtoR MuzEuM I REGINA 
ChoChA

fo
t.

 A
lI

C
JA

 B
łA

ży
ń

SK
A



79INSPIRACJE  / Wystawy fotografi i

ludzi, dynamiczne, na których coś się dzieje 
i o których można dużo opowiedzieć. 

Wielu ze zwiedzających wystawę podzielało 
podziw dla dojrzałego rzemiosła, które pozwoliło 
w krótkim czasie stworzyć tak interesujący fo-
toreportaż. Przybyło wielu kolegów i przyjaciół 
autorki z ZUTW, w tym – oczywiście – klubu 
„Fotooko” i zaprzyjaźnionego klubu „Foto X”. 
Były kwiaty, uściski, a Janeczka ubrana na 
tę okazję w różne odcienie koloru żółtego 
rozpromienioną twarzą potwierdzała radość 
z pierwszej indywidualnej wystawy. Atrakcyj-
ność tejże pozwala twierdzić, że z pewnością 
będą i dalsze. 

26 czerwca 2013 roku w Muzeum Ziemi 
Lubuskiej odbył się wernisaż wystawy zaty-
tułowanej „Dzieła Mistrza ołtarza z Goś-
ciszowic w obiektywie Reginy Chochy”. 
W tym prestiżowym miejscu Renia zorganizo-
wała swoją jubileuszową,, bo 25. indywidualną 
wystawę fotografi czną. Pisze o sobie: Przygodę 
z fotografi ą rozpoczęłam na Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku w Zielonej Górze. Zafascynowała 
mnie tak bardzo, że stała się moją wielką pasją 
i przygodą, będąc odskocznią od codzienności, 
dającą wielką radość i energię. Fotografi e na-
szej koleżanki zdobywały wielokrotnie nagrody 
i wyróżnienia, jak choćby piękne zdjęcie kota, 
które zdobyło na ubiegłorocznych Juwenaliach 
III Wieku I nagrodę i ozdobiło okładkę na-
szych „Inspiracji”. Od pewnego czasu Renia 
z pasją fotografuje zabytki sztuki sakralnej. 
Nie sposób się temu dziwić – dzieła dawnych 
mistrzów fascynują nie tylko urodą warsztatu 
twórczego, lecz także klimatem duchowości. 
Rzadko dostępne są widzowi z bliska, a dzięki 
obiektywowi Reginy Chochy możemy je w całej 
okazałości podziwiać. 

Jak pisze w folderze wystawy jej kurator, 
Longin Dzieżyc: Autorka wyruszyła szlakiem 
średniowiecznych zabytków, które od wieków 
są ważnym elementem tożsamości kulturowej 

WySTAWA EWy KWAŚNIEWICZ

AutoRKA z RodzINą, fot. ANdRzEJ KozAK

fot. ANdRzEJ KozAK

fot.KRyStyNA fIlMANoWICz
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naszego regionu. Tym razem przedmiotem szcze-
gólnego zainteresowania stały się cenne gotyckie 
retabula powstałe w pracowni legendarnego 
Mistrza ołtarza z Gościszowic, znanego późno-
gotyckiego rzeźbiarza i malarza, działającego 
między innymi na terenie Dolnego Śląska. Jego 
bogaty dorobek jest głęboko osadzony w kulturze 
duchowej i materialnej Środkowego Nadodrza. 

Autorka swoimi fotogramami przenosi nas 
w świat sacrum, przedstawiając wizję świętości 
zawartą w bogactwie rzeźbiarsko-malarskiego 
modelunku dzieł oraz ukazując ich przesłanie 
i styl. Fotograficzną relację rozpoczynają przed-
stawienia fasad kościołów. Kolejne ujęcia poka-
zują ołtarze z różnych perspektyw, począwszy od 
wnętrza świątyni poprzez plan ogólny, po obrazy 
poszczególnych kwater, odkrywając ich ekspresję 
artykułowaną pozą, gestem czy wyrazem twarzy.

Sfotografowane zabytki pochodzą z kościo-
łów św. Mikołaja w Popęszycach, Najświętszej 
Marii Panny w Chotkowie, św. Mikołaja w My-
cielinie oraz św. Katarzyny w Gościszowicach.

1 lipca 2013 roku w Sali wystawowej Polsko- 
-Niemieckiego Centrum Promocji i Informacji 
Turystycznej wystawę pt. „Detale Zielono-
górskie” zaprezentowała nasza koleżanka 
Ewa Kwaśniewicz. Miała już indywidualne 
wystawy, prezentujące okna. Teraz przyszła 
kolej na inne detale architektury, głównie 
secesyjnej, jakich wiele można znaleźć w na-
szym mieście. Trzeba było tylko – bagatela – je 
dostrzec, a są umieszczone zazwyczaj wysoko. 

Ewa, fotografując okna, nauczyła się podczas 
spacerów po mieście podnosić głowę i to jej, na 
szczęście, zostało. Niezwykły efekt wystawy – 
celowo jednorodnej w kolorystyce – osiągnęła 
przez coś, czego nie da się opisać w kategoriach 
rzemiosła fotograficznego. To – czułość – dla 
fotografowanego obiektu, w którym dostrzega 
troskę anonimowego artysty o piękno linii 
kształtującej obramowanie prozaicznego nu-
meru domu, wizerunku twarzy zdobiącej jego 
szczyt, wrażliwość na urodę bukietu kwiatów 
czy kiści winogron. Wszystko to polubiła Ewa 
w Zielonej Górze, do której przed rokiem powró-
ciła z kilkunastoletniego pobytu w ukochanym 
Drzonowie i w której początkowo nie mogła się 
odnaleźć. Wystawa daje radość oczom i niemal 
namawia nas do znalezienia tych miejsc, z któ-
rych wywodzą się fotografie Ewy. A więc, Zielo-
nogórzanie, spacerujmy po naszym śródmieściu, 
które tak bardzo podoba się przyjezdnym, a któ-
rego urody zbyt często nie doceniamy. 

3 lipca 2013 roku w Galerii na Ptasiej otwar-
ta została wystawa Marii Greckiej i Ryszarda 
Anackiego pt. „Architektura”. Oboje tak mówią 
o inspiracjach:

Co zadecydowało o wyborze takiej tematyki 
wspólnej wystawy? Oboje przeprowadziliśmy 
się do Zielonej Góry kilka lat temu z północno-
wschodniej części Polski. Lubuskie było dla nas 
ziemią nieznaną. Uznaliśmy, że naturalnym 
sposobem na poznanie okolicy będą wycieczki. 
Najpierw indywidualne, jednodniowe wypady 

WySTAWA MARII gRECKIEJ I RySZARDA ANACKIEgO

AutoRzy WyStAWy z EWą KWAśNIEWICz
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z mapą i przewodnikiem, potem wraz ze słucha-
czami ZUTW dalsze, po kraju i za granicami. 
Zawsze zachwycało nas bogactwo detali archi-
tektonicznych i cieszyły oczy obserwowane prace 
remontowe i rekonstrukcyjne, aby te perełki 
ocalić od ruiny. Zaczęliśmy je fotografować, aby 
utrwalić w pamięci. Wtedy naszą uwagę zwróci-
ły ciekawe połączenia zabytków z architekturą 
współczesną i zaczęliśmy dostrzegać swoiste 
piękno „szklanych domów”. Zestawiliśmy te dwa 
światy, aby pokazać, że i stare, i nowe może być 
piękne, że po szarym okresie blokowisk wraca-
my do dbałości o piękno tych miejsc, w których 
żyjemy i pracujemy. Rozglądając się wokół 
siebie dostrzegamy piękno zaklęte w kamieniu, 
drewnie, metalu i szkle…

W zastępstwie kuratora wystawy, Bogda-
na Springera, krótką informację o autorach 
przedstawiła Ewa Kwaśniewicz, po czym głos 
oddała bohaterom wernisażu. Oboje mówili 
wiele dobrych słów o Zielonej Górze. O postępie 
w konserwacji zabytkowych domów w mieście, 
co zaobserwować mogli w ciągu zaledwie kliku 
lat. Ryszard mówił też o bogactwie oferty kultu-
ralnej miasta, w przeciwieństwie do potocznej 
o nim opinii, z jaką zetknął się po zamieszka-
niu tutaj. Podkreślał inspirującą dla siebie rolę 
ZUTW, gdzie – po wielu latach przerwy – zaczął 
ponownie fotografować, doskonalić się w tej 
pasji dzięki udziałowi w warsztatach i szansom 
na uczestnictwo w wystawach zbiorowych, co do-
prowadziło ich oboje do pierwszej indywidualnej, 
choć wspólnej, wystawy. Przybysze widzą więcej!

Elżbieta Dąbrowska-Żurawik

geologiczne wędrówki  
po Jaskini Niedźwiedziej

Wycieczkę do Jaskini Niedźwiedziej 
w Kletnie, zorganizowaną przez Klub 

Geologiczny, rozpoczęliśmy 23 kwietnia 
wczesnym rankiem, ponieważ czekała nas ok. 
trzystukilometrowa trasa do pokonania. W wy-
cieczce uczestniczyli nie tylko członkowie klubu, 
ale również dziesięć osób z Klubu Foto X oraz 
inne osoby zainteresowane zwiedzaniem jaskini 
i starej kopalni uranu, co było także planowane.

Trasa przejazdu prowadziła przez zróżni-
cowane morfologicznie i geologicznie tereny 
Przedgórza Sudetów i Sudetów Środkowych, 
aż do masywu Śnieżnika. Po drodze nasza ko-
leżanka Henryka Frankiewicz udzielała nam 
wyjaśnień przez jakie tereny przejeżdżaliśmy, 
a także zapoznała nas z historią Śląska i mi-
janych miast.

Jaskinia Niedźwiedzia znajduje się w Ma-
sywie Śnieżnika, na prawym zboczu doliny 
rzeki Kleśnicy, w bloku marmurów leżących w 
Górze Stromej (1166,8m n.p.m.). Została odkry-
ta w październiku 1966 roku, kiedy w ścianie 
świeżo założonego kamieniołomu ukazał się 
otwór w kształcie szczeliny, prowadzący do 
niewielkiej komory, zwanej Salą Niedźwie-
dzia, ponieważ w namulisku wypełniającym 
komorę znaleziono liczne kości dużych ssaków, 
głównie niedźwiedzia jaskiniowego. Namulisko 
to osady gliniaste i piaszczyste, naniesione do 
jaskini przez okresowo przepływające wody. 
W namulisku znajdują się liczne kości zwierząt 
zamieszkujących w dawnych czasach jaskinię 
i jej okolice.

Wiek marmurów, w których powstała jaski-
nia oraz skał otaczających soczewy marmurów 
szacowany jest na ok.570 mln lat, kiedy to na 
obszarze pra – Sudetów w morzu gromadziły się 
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piaski kwarcowe, głębiej muły i iły oraz muły 
wapniste z opadających resztek organizmów 
jednokomórkowych, które później zostały prze-
obrażone w marmury, łupki i gnejsy. Jaskinia 
powstała w wyniku procesów krasowych, które 
rozpoczęły się ok. 5 mln lat temu, kiedy erozja 
rzeki Kleśnicy odsłoniła soczewy marmurów. 
Procesy krasowienia, czyli rozpuszczania 
skał, odbywały się wzdłuż spękań i szczelin, 
a ogromne sale powstawały na skrzyżowaniach 
systemu szczelin. Intensywny rozwój form 
krasowych został zahamowany dopiero przez 
zlodowacenia. Korytarze Jaskini Niedźwiedziej 
są rozłożone horyzontalnie, w trzech poziomach 
połączonych tzw. kominami. Najlepiej rozwinię-
te są piętra środkowe i dolne. Partie środkowe, 
których część udostępniono do zwiedzania, 
możemy poznać wędrując Trasą Turystyczną. 
Łączna długość korytarzy jaskini przekracza 

2,5 km, przy różnicy wysokości między najwyż-
szym, a najniższym punktem około 60 m. Jest 
to największa jaskinia Sudetów i jedna z głęb-
szych jaskiń w Polsce. Posiada najpiękniejszą 
szatę naciekową, a urozmaicenie i bogactwo 
form pozwala konkurować jej z obiektami za-
granicznymi.

Trasa turystyczna rozpoczyna się od wejścia 
położonego na wysokości ok. 15 m nad dnem 
doliny, w Sali Niedźwiedzia i liczy ok. 360 m. 
Specjalne śluzy przy drzwiach wejściowych 
i wyjściowych chronią mikroklimat jaskini. 
Wędrując z przewodnikiem zaglądaliśmy do 
Wielkiej Szczeliny, która prowadzi do dolnych 
partii jaskini i w Sali Lwa oglądaliśmy namuli-
sko z licznymi fragmentami kości ssaków – lwa 
jaskiniowego, wilka, hieny jaskiniowej i najlicz-
niejsze kości niedźwiedzia jaskiniowego.

Największe jednak wrażenie robi Sala Pała-
cowa z bogactwem różnorodnych form nacieko-
wych. Niektóre z nich liczą ponad 100 tysięcy 
lat, a średni przyrost stalaktytów wynosi ok.1 
cm na 100 lat. W Sali Pałacowej można podzi-
wiać stalaktyty – różnorodne formy podobne do 
sopli zwisających ze stropu, stalagmity – odpo-
wiadające im formy powstałe na dnie jaskini 
z wody kapiącej ze stalaktytów, draperie i za-
słony, tworzące się z mleka kalcytowego formy 
stalaktytowe w kształcie płaskich, cienkich 
płatów, żebra i kaskady – różnorodne formy W
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dRAPERIE I zASłoNy – foRMy StAlAKtytoWE W KSztAłCIE 
PłASKICh, CIENKICh PłAtóW, PoWStAJąCE z KAPIąCEJ 
Wody, zAWIERAJąCEJ RozPuSzCzoNy WęGlAN WAPNIA

 KASKAdy I żEBRA WęGlANoWE, StAlAKtyty (RóżNoRod-
NE foRMy PodoBNE do SoPlI zWISAJąCyCh zE StRoPu) 
I StAlAGMIty (foRMy PoWStAłE NA dNIE JASKINI NA 
PRzECIW StAlAKtytóW z Wody KAPIąCEJ zE StAlAKtytu)
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StAlAKtyty, MAKARoNIKI (CIENKIE StAlAKtyty W KSztAł-
CIE RuRKI), KoluMNy NACIEKoWE, NACIEKI GRzyBKoWE

Krystyna Bałunda

Poeci

Układamy życie, jak wiersz.
Ma być wspaniale!
Zadowolenie nie zawsze przychodzi, 
radość nie zawsze gości,
nie zawsze wychodzi układanka. 
Czy jesteśmy poetami?

nakładających się i fantazyjnie uformowanych 
polew. W Zaułku Kaskad można zobaczyć 
fragmenty górnego piętra jaskini, a także po-
dziwiać przypominającą zamarznięty wodospad 
wspaniałą 6 metrową kaskadę. Dodatkową 
atrakcją jest krótki spektakl z cyklu światło 
i dźwięk, kiedy wspaniała szata naciekowa 
jest podświetlana w różnych barwach. Ponadto 
w jaskini można zobaczyć wiele różnorodnych 
form – misy martwicowe, pola ryżowe, nacieki 
grzybkowe i wełniste, heliktyty – krystalicz-
ne, krzaczaste wyrostki rosnące w dowolnych 
kierunkach, często na stalaktytach, polewach, 
ścianach i stropach.

Promienie duszy

Ogród duszy maluję sercem jak obrazy
są w moich myślach przenikają głęboko energią
działają jak ametyst
promienie sięgają w głąb aby prześwietlić całość
dalej jak sobie wyobrażam
zarzucam sieci z serca wyrasta biała róża
jak zaczarowane słowa
serce widzi daleko
to jest czas na przebudzenie.

fot. EWA KWAśNIEWICz
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Anna Blacha

Deszczowy urlop  

Pluszczą krople deszczu w dole szumi potok
Liście giną w gąszczu oko wabią mgły
Znikają w gałązkach spływają po igiełkach
Myją czupryny sosen drepczą górskim zboczem

Tańczą wieczny taniec po turniach i halach
Drżą w deszczu i słońcu tęczą się kłaniają Bogu
Przymierze przedwieczne trwa świadome dziękczynienie
Z lekkością nieuchwytną z granitową potęgą 

Haiku

***
Wiersze poetki
Pisane nocą ciemną
Przemówią słońcem

***
Słowa słowa twe
Płyną rzeką szaloną
Łódka dziurawa

***
Agat i rubin
Opale ametysty
Kwiaty podziemi

głębia 

Są serca  łzy
Które 
Nigdy nie spadną.  
Kilka taktów melodii
Poruszyły
Strunę nieznaną…
Lśni   
Morze w słońcu 
Brzeg
Daleki jak horyzont 
Ale ja płynę 
Ja nie zginę…
Czy będę tam dziś
Czy nigdy…
Dłoń moja tuli falę
Spadają krople
Jak moje łzy
Skryją się 
W  głębinie
Na serca dnie
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Roman Czarnecki

Taniec

Otaczał nas gwar rozmów,
Jak szum morza słyszany z brzegu.
Kiedy nagle – przez salę dźwięk przeszedł,
jak rwąca fala morskiej wody.

I znowu, najpierw ostrożnie,
Jakby dla próby. Potem gwałtownie i głośno.
I jak wielka fala wody, ten dźwięk na parkiet
Porywać zaczął pary siedzące.

Kolejnych gości spychać zaczął do tańca.
Delikatne dźwięki instrumentów
Przetaczały się po parkiecie.
Tańczących ogarnęła wszechobecna już 
muzyka.

Tańczące pary, wiele różnych par.
Jedne wpatrzone w siebie,
Inne, obojętnie wodzące wzrokiem po sali.
I tych dwoje – patrzących tylko na siebie.

On wpatrzony w nią, jak w cud natury,
Ona z miną radosną, ale zakłopotaną.
Nie widzą nikogo. Tańczą tylko dla siebie
Ten taniec niewypowiedzianych uczuć.

Nasza twórczość

Ona z tajemniczym uśmiechem na ustach
I czułym spojrzeniem, którym go darzy.
On pełen nadziei, uczucie tańcowi powierzył,
Jak niosącej ratunek szalupie.

Jej fi ligranowa sylwetka zdaje się nie tańczyć,
A płynąć na falach czarodziejskiej muzyki.
On wpatrzony w jej oczy, jakby szukający 
ratunku.
Zdaje się być jej łodzią i sterem zarazem.

Nagle, tańczące wokół pary zatrzymują się,
Jak żaglówki pozbawione wiatru.
Cichnie muzyka, stopniowo, powoli,
Jak cofająca się z brzegu morska fala.

Na parkiecie, jak na pustej plaży,
Tylko tych dwoje zaskoczonych ciszą.
Wolno, ale nieubłaganie odprowadza ją
Do obcego mu stolika.

Jego twarz, jak książka, z której wyczytać 
można
I radość wielką, i smutek ogromny na 
przemian.
Ona zakłopotana, już bez radości,
Tylko tym czułym spojrzeniem nadzieję mu 
pozostawia.

fot. KRyStyNA NAWRoCKA
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Jadwiga lidka Engel

Watra

Nim słoneczne łuny zdążyły zgasnąć
Księżyc swą jasność wytoczył na niebo
Noc srebrne gwiazdy zawiesiła nisko
To dobry czas na watrę
Rozpalamy ognisko
Chłód majowego wieczoru otula miękkim 
szalem
Siadamy w zwartym kręgu by poczuć 
nawzajem
Bliskość i przyjaźń
Która wraz z ognia płomieniem
Ogarnia serca nasze
Powietrze z dolnych regli zapachniało lasem
Połączone dłonie w pieśniach
Echo radość niesie odbiciem od grani
Po smrekowym lesie
Noc majowa wonna bzami
Pieśń harcerska
Krąg przyjaciół 
I gawędy watrą rozjaśniane

Ten obraz w mej pamięci
Na zawsze pozostanie

Relaksacja

Hamak w cieniu lipy odpoczywa bezecnie,
moje leśne ptaki śpiewają nie dla mnie.
Leżę wygodnie w fotelu.
Ptasie trele płyną z głośnika,
w tle głos rehabilitantki brzmi spokojnie 
i monotonnie.
Odprężona zamykam oczy,
skupiam się na ręce prawej,
na ręce lewej, na barkach, na nogach,
powieki ciążą, a myśli na falach marzeń 
ulatują
pod moją lipę, na mój hamak,
do moich ptaków leśnych.
Zaczynam tęsknić.
Koniec terapii,
wracam do rzeczywistości.
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Katarzyna Jarosz-Rabiej

***

Mieczysławowi Warszawskiemu

Kobieta z podbitym okiem stoi w kolejce po 
kartofl e
Spod chustki wyłażą cienkie włosy
W pończosze leci oczko
Podczas nabierania kartofl i siatka pęcznieje 
pod ciężarem
Jest pora obiadowa
Z kominów snuje się siwy dym
Na klatce schodowej czuć kiszoną kapustę
Kobieta z podbitym okiem
Przekręca klucz
Pod nogi wbiega pies
Kundel o rzadkiej sierści obwąchuje siatkę
Kartofl e pachną ziemią
Wszyscy należymy do ziemi – myśli kobieta
Patrzy w fałszywe lustro

***

Barbarze Konarskiej

To ty
Zdecydowanym gestem
Otworzyłaś przede mną
Bramy metafory
Zaskakującą strofą wskazałaś drogę
W świat Poezji
Wchodzę w twój wiersz
Jak w otchłań
Z której mi do nieba tylko krok
Albo do piekła
W którym czasem bliżej do szczęścia
Witam cię srebrnowłosa
W przestrzeni mego bytowania
Uśmiechem żegnam
Gdy wychodzisz z „Déjà vu”
W wieczorną ulicę i znikasz za zakrętem
Jeszcze z oddali
Dobiega mnie stukot twych obcasów 
Na miejskim bruku
Budzący ciszę zielonogórskich zaułków

fot. dANutA fIlIPoWSKA
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Barbara Konarska

***

w kręgu lampy mały azyl
rozmowy listu wiersza
kołysanki dla wnuka
łudzi porządek moralny
choć niebo mało gwiaździste
wobec łuny płonącego świata

wciąż ponawiam próbę
dopasowania fragmentów 
rozsypanej mozaiki
wzór zagubił się dawno
a może go nigdy nie było
pozoruję spójność życia
by z gardła nie wyrwał się 
skowyt bezsilności

sierpień 2005

Podróż 

Pierścionek z akwamarynem na palcu matki 
dziewczęce wyobrażenie luksusu
był znakiem życia dojrzałej kobiety
po latach zdjęty z martwej dłoni
stał się znakiem utraty
Otulony pamięcią złoty klejnocik
jak każdy drobiazg z domu dzieciństwa
był przybyszem z innego czasu
innej krainy
nie pasował do jej życia
rodził pragnienie by przemóc szarość
Niebieskozielony jak kropla śródziemnego morza
prowadził w podróż nieznanych pragnień
Pomyślała strumień 
i pojawił się pod powiekami
pomyślała przezroczystość wody
i zanurzyła dłoń 
Srebrzysty chłód przepływał delikatną pieszczotą 
zielony zapach tataraku nasycił powietrze
trwał migotliwy błękit z kroplami słońca 
Obrazy napływały jak fala
unosiła się na niej coraz piękniej
coraz głębiej
coraz dalej 
już nie strumieniem będąc 
i nie rzeką
Zapamiętała tę chwilę
gdy aqua marina wzięła ją w posiadanie
w oczach pozostała bezkresność morza 
w sercu – tęsknota

styczeń 2013

fot.  EWA KWAśNIEWICz
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Maria Kuleszyńska-Kozak

Czasem bywam

poetką bywam czasem 
gdy czerwone słońce
zachodzi za lasem

słowik śpiewa sośnie
wiatr nuci w sitowiu
o spóźnionej wiośnie

na zielonej trawie
złocą się kaczeńce
twarze zakochanych
oblane rumieńcem
                    30 marca 2006

Ból 

Kiedy skazałeś mnie na samotność
nie myślałam, że ta chwila
trwać będzie wiecznie.
Droga usłana kwiatami
po której stąpałeś o świcie
odeszła z oddechem wiosny
Zawieszone nad drzewem słońce
ogrzewało myśli
o nieskończoności istnienia
Czymże jestem dla ciebie
jeśli nie okruchem chleba
podanym w przytulisku
dla ubogich
                                5 stycznia 2013

fot. BoGdAN JAN SPRINGER
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Smutek jesieni           

Jak przyjemnie wsunąć zziębnięte ręce pod 
kołdrę
Zanurzyć je w łagodnym cieple
Leżę w łóżku z kotką u boku
Z daleka dobiegają dźwięki cichej muzyki
Za oknem wstaje szary dzień
Lato odeszło
Nad łąką wisi mgła
Otula korony drzew
Rozsnuwa smutek jesieni
Nie chcę wstawać
Przespałabym jesień i zimę
Obudziłabym się razem z wiosną
Tak jak motyle

wrzesień 2008

***

Wczoraj byłam
Młoda szłam przez
Życie z radością
W sercu
Marzenia przeradzały się
W plany 
Plany w rzeczywistość
Dzieci rosły
Uczyłam je wierzyć
Kochać i tęsknić
Odchodzili moi
Dalsi i bliżsi
Były dni pełne
Blasku i te bolesne
Wchodziłam w góry
I w morze
Zostawiałam za sobą
Ludzi drogi i czas
Dzisiaj obudziłam się
Stara
A tyle jeszcze przede mną

październik 2010

Ewa Kwaśniewicz
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Krystyna Nawrocka

***

dom poszedł szukać człowieka

leży człowiek
czekając na niego
żeby nie spotkać okien
nie przekroczyć drzwi

ten człowiek nie jest wolny
dlatego jest zagubiony

dom rozkłada ściany

jesteś w moich fundamentach 
bądź moim obrazem

***

prostuję ręce zmęczone
układaniem  nas do pary
na prześcieradłach
wgniecione serca
dzielę na wiele części
wchodzę ustami
zajmując oddech
pomiędzy powietrzem
a twoimi słowami
tworzę scenę teatralną
w której przez chwilę
potrafi my kochać
potem ty znikasz
a ja nieruchomieję
jak obojętny widz

fot. KRyStyNA NAWRoCKA
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Maria Orlicka

Spotkania w klubie

W jesieni życia schodzimy się tutaj
Na ucztę Platona lub sabat czarownic.
Wspominamy minione,
Wydzieramy losowi wizje przyszłości
– Już nie naszej?
Dzielimy się słowem
Turlamy to, co było – pomiędzy sobą,
Mądrzejsi o przeżyte, przeczytane, widziane.
Grzejemy się ciepłem zachodu
I własnych spojrzeń.

Poza polityką

Ryby śpiewają w Ukajali
   apolitycznie,
bez polityki pachnie bez, 
a eskalopki w szarym sosie
też politykę mają w nosie.
Gwiazd pełne niebo bez sputników 
nie wie, gdzie „prawo”, gdzie lewica.
Nikt nie obraża przeciwnika 
– to wcale z wiatru nie wynika.
Serce nierówno się potyka, 
łamanie w krzyżu ci dokucza
– to nie przeciwnik ideowy, 
nie w sporze partii szukaj klucza.
Bo są wartości ponad czasem, 
duma człowieka – że nim jest.
pozwólmy zatem rybom, bzom, 
wiatrom i gwiazdom sobą być.
Nie dzielmy sporów o idee, 
o stołki, władzę i rząd dusz,
bo te zapadną się w historię. 
A pozostanie

 trwanie,
 trwanie.

fot. BolESłAW PolARCzyK
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Pożegnanie

Galopada wzruszeń
Zapatrzenie światła
Przez mgłę muślinu łez
W jesiennej szybie
Wiara skrusze
Lawina przebaczenia
Ślad ciepłego bólu dłoni
Modlitwa: od zapomnienia

***

Jeżeli bieg miliona lat świetlnych
Jest cierpieniem
To gwiazda na jego krańcach
jest zapomnieniem
Dążę  do ciebie daleki świecie.
Przyjmij mnie!

Zbigniew Rajche

Bronisława Raszkiewicz

Moje wiersze

Pisałam moje wiersze
W piaskownicy w ogrodzie
Na złotym piasku
Nad rzeką Żejmianą
Paznokciem na korze drzew
Wiekowo stuletnich
Sankami na śniegu
Tak bardzo chciałam
Żeby jak kwiaty zakwitły
Pod moimi palcami

Coraz ciszej

Każdy dzień sypie popiół
We włosy
Wygasza żar w sercu
W żyłach krew mrozi
Przeszłość zamienia w Niebo
Tylko miłość niewygaszona
Żywą pamięć zachowuje
O tych którzy odeszli
O tych którzy odchodzą
Za zasłonę powietrza
Za którą skrzypce grają
Coraz ciszej
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fot. KRyStyNA NAWRoCKA
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Halina Sawa

Uśmiech

Leśną dróżką wysłaną igliwiem sosny
idę wolno zamyślona 
tęsknię!
Szaro smutno leniwie
płyną obłoki  
tęsknią!
Zabłąkane w nich ptaki kwiląc
próbują odnaleźć odrobinę
słońca  
tęsknią!
Czego nam brakuje? Czy promieni słońca
sięgających naszych serc zmysłów
często ostudzonego uśmiechu?
Więc uśmiecham się do szaro-smutnych 
obłoków 
widzę w nich błękit spokój
uśmiecham się do zabłąkanych ptaków
słyszę  popisy leśnych śpiewaków
wąska dróżka jak malowana 
jestem uśmiechnięta radosna 
jednak zawstydzona….

Życie to chwila

Życie to chwila
przez otchłań wszechświata
darowana tylko raz 
na krótko darowana
bez naszej woli odbierana

Nauczyłam się spokoju cierpliwości
opanowania gniewu i zuchwałości
życie moje to hołd pokory
serce pojmuje bez szemrania 
stawiane pielgrzymowi wyzwania

Życie…! Przyjmij mój hołd
który składam szczerze
gorąco jednak wierzę iż
wolę Twą zrozumieć pozwolisz 
bez buntu i zniecierpliwienia 

Wartość  życia oceniasz 
cierpieniem na ziemi
bez egoizmu i szczególnych względów
dotykasz swoją wolą wszystkich równo
bez najmniejszego błędu

Ej! Ty Życie!...
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fot. KRyStyNA NAWRoCKA

Idę...

W ramionach czasu uwięzione godziny
pulsują we mnie rytmem skroni

Idę schodami
coraz wyżej
z poszerzającym się widnokręgiem
zaznawania

Idę
a coś nie każe
powracać do  miejsc
gdzie dystans niedługi
skończył bieg
 
Idę wzwyż
po drabinie czasu
zawieszonej między niebem a ziemią
zdziwiona
bezkresem oceanu
rozpoznawania

Czy dojdę tam
gdzie mieszka Obietnica
zdolna pokonać czas
zwana wiecznością istnienia?

Tymczasem w zadziwieniu
idę

Halina Sędzińska

Pod skrzydłem weny 

Coraz mniej mam,
a więcej pragnę świata,
odkąd we mnie
– wena skrzydlata mieszka.

Inaczej widzę drzewa rozłożyste,
robaka w kałuży,
jak nieduży pająk sieć rozkłada w oknie,
jak moknie ptak wśród liści.

Widzę wyraziściej
świecę
co łzy na obrus wylewa,
w fi liżance zarys niedopitej herbaty,
kwiaty,
co smutek mają w wazon wpisany.

Poranek śpiewny witam,
pytań do dnia mam tyle,
że mi wieczór w zastępstwo przysyła.

Przeszłe dni bezpowrotne
próżnią biją w oczy,
dziś zaskoczył mnie
spóźnialski zegar,
w marszobiegu dotrzymał kroku.

Coraz mniej mam,
a więcej pragnę świata
i taki we mnie dziwny błogi spokój.
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Elżbieta Stalec

Dom

Dom to nie cegły z których jest zbudowany
Dom to czuła matka i troskliwy ojciec
Dom to dymiąca zupa w wazie na stole 
przykrytym obrusem
Dom to miejsce gdzie chwalisz się radością 
codzienną 
ale też dom gdzie nie wstydzisz się łez 
niepowodzenia
Dom to współgranie miłości cierpliwości 
tolerancji i mądrości 
co daje pełnię szczęścia codziennego
Dom to kotwica która pozwoli znaleźć 
równowagę w każdej sytuacji

Nadzieja

Nadzieja niezawodny przyjaciel
Idzie z tobą przez życie
Pozwala pokonać najtrudniejsze gzymsy
Przeprowadzi przez najgęstsze zasieki 
Otworzy najtrwalsze bramy i pozwoli  
przejść bezpiecznie 
na drugą stronę 
Trzymaj tę nadzieję ona nigdy nie umiera 
A będzie nawet tam  gdzie nas  jeszcze 
nie ma

fot. dANutA fIlIPoWSKA
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Witold Stankiewicz

Drzewa

W skwarze południa lejącym się z nieba,
omdlałe prawie, znużone gorącem,
cichą modlitwę odmawiają drzewa, 
o zmiłowanie prosząc – by już zaszło słońce
i... zmierzchu szarość przyniosła wytchnienie.
O deszcz błagają, choćby lada jaki,
który napoi spragnione korzenie,
nim kołysankę do snu zanucą im ptaki.
W ciemnościach jeszcze poplotkują troszkę,
liśćmi poszepczą i… zasną nareszcie
pod bacznym i surowym, księżycowym okiem.
Skowronek je obudzi, świt besztając chętnie.
Rozbudzą się nieśpiesznie, rozprostują liście,
potem żartowniś-wietrzyk potarga im grzywy.
Ukłonią mu się lekko, ale zamaszyście,
aż szałaput się znudzi, pogna gdzieś szczęśliwy.
Stać będą mimo ulew, mrozów i zamieci.
Że kiedyś ich zabraknie ogarnia mnie trwoga! 
Wszak one są bezbronne, niewinne, jak dzieci;
łagodni, zielonoocy, niemi posłańcy Boga.

Biwak nad stawem

Świetliki mrowiem w wodę spadły.
Sierp biały wolno przeprawiał się wpław.
Żab chórki wszczęły bój ze sobą zajadły – 
podniosły rechot, łaknąc gromkich braw.
Świerszcze gromadnie im pozazdrościły,
skrzypki pośpiesznie strojąc w gąszczu traw.
Czym jeszcze bardziej wszystkie zezłościły,
bo smyczków dźwięku słuchać wolał staw.
Trzciny w antrakcie się rozplotkowały,
wzbudziwszy tym słowiczy gniew.
Chcąc je uciszyć, ten Maestro mały
wznosił staccato ekstatyczny śpiew.
Aż zrozumiały i stanąwszy prosto
zmilkły wstydliwie, ucinając gwary,
gdy inny muzyk wbił batutę ostrą
w porannych, szarych mgieł kotary.
Słońce tak szczodrze płynne złoto
świtem rozlało ponad tafl i skrajem.
A wszystko to chyba jedynie po to,
bym wiedział odtąd, co nazywać rajem?!

fot. KRyStyNA NAWRoCKA

fot. KRyStyNA CzAJKA
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zofi a Tumielewicz

Sjesta

Czerwona światłość spowija ciało
Słońce rozgrzewa i zniewala
Spod przymkniętych powiek
Śledzę cichy lot motyla
Lekki wietrzyk nuci
Zapomnianą pieśń młodości
Zapadam w letarg

Ścieżki i dróżki codzienności 

Pierwsze kroki do kolan mamy,
potem dróżką na plac zabaw,
szeroką drogą do szkoły.
Dorosłość: studia, ślub, dzieci i praca –
niepostrzeżenie wchodzisz 
w utarte ścieżki codzienności.
I znów: dom, praca, żłobek, przedszkole –
wydeptane drogi od i do,
a życie w ciągłym biegu
mija, jak sen.
Tylko czas nieubłaganie tyka,
odmierzając miesiące i lata.
Przemierzyłam ścieżki życia, 
a gdzie droga do wieczności?

wydeptane drogi od i do,
a życie w ciągłym biegu
mija, jak sen.
Tylko czas nieubłaganie tyka,
odmierzając miesiące i lata.
Przemierzyłam ścieżki życia, 
a gdzie droga do wieczności?
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Adriana Witkowska

Pożegnanie

Już zrozumiałam, 
Że to, co kocham
Ten dom bielony
Z zapachem jałowców,
Już nie mój.
Powiedziała mi o tym 
Ażurowa brzózka
Szeleszcząca słowa powrotu.
Samotna, opuszczona
Szukałam odpowiedzi
Jak żyć w nim
Gdy miłość przestała
Tu bywać. 
Mury odpowiadały
Milczeniem, a serce
Mówiło, że to nie pora
By budować od nowa
Drugie szczęście.
Nastał czas pożegnania.

W rytmie tanga

W elektryzującej
Oczekiwaniem sali
Zapatrzeni w siebie
Każdym drgnieniem ciał
Kokietują życie
Muzyka kropelkami
Dźwięków
Narasta obiecuje...
Spleceni warkoczem
Namiętności
Wirują w zawrotnym
Rytmie odnajdując
Spełnienie...

Już zrozumiałam, 
Że to, co kocham
Ten dom bielony
Z zapachem jałowców,

Powiedziała mi o tym 
Ażurowa brzózka
Szeleszcząca słowa powrotu.
Samotna, opuszczona
Szukałam odpowiedzi

Gdy miłość przestała

Mury odpowiadały
Milczeniem, a serce
Mówiło, że to nie pora
By budować od nowa
Drugie szczęście.
Nastał czas pożegnania.

W rytmie tanga

W elektryzującej
Oczekiwaniem sali
Zapatrzeni w siebie
Każdym drgnieniem ciał

Muzyka kropelkami

Narasta obiecuje...
Spleceni warkoczem

Wirują w zawrotnym
Rytmie odnajdując

fot. MARIA GRECKA
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Regina Chocha

Czas wakacji,  
czas lenistwa

Dwojakiego rodzaju istnieje lenistwo: z braku 
woli i z nadmiaru myśli

(Karol Witold Aleksandrowicz)

W pracy wewnętrznej wakacji nie ma
(św. Urszula Ledóchowska)

Kiedy pracowałam, uważałam, że na emerytu-
rze na wszystko będę miała czas – szczególnie 
na lenistwo. W jakim byłam błędzie! Z upływem 
czasu stwierdziłam, że dzień jest za krótki. 
Wpływ na to miały i niedomaganie zdrowotne, 
i liczne zajęcia na naszym UTW oraz moje pa-
sje. Czas ucieka z kosmiczną prędkością, rok 
mija, jak jeden miesiąc. Szkoda, bo utrwalenie 
przeżyć i przemyśleń jest potrzebne również ze 
względu na teraźniejszość, by mocniej poczuć jej 
smak. Na to potrzebny jest czas, wyizolowanie 
się, choćby na moment z tego, czym nasycona 
jest nasza codzienność. 

W cyklu powieściowym „W poszukiwaniu 
straconego czasu” Marcel Proust znakomicie 
wyraził przywracanie pamięci doznań, które 
drzemią w nas i gotowe są odżyć na nowo. 
Wymaga to jednak luksusu wyrwania się z po-
wszedniości.

Wakacje są takim szczególnym okresem 
w ciągu roku, kiedy – zależnie od naszej woli – 
możemy sobie pozwolić na wyjazd. Najczęściej 
zmieniamy miejsce pobytu, by także zewnętrz-
nie odciąć się od codzienności. Kiedy nadchodzi 
termin wakacji, zastanawiamy się – jechać nad 

morze, czy w góry, a może wybrać się 
do ciepłych krajów? 

Morze… Lubię iść brzegiem morza 
z wiatrem i pod wiatr, słuchać pisku 
mew, szumu fal i patrzeć na rozgrzany 
słońcem, złocisty piasek. Lubię oglądać 
falujące powietrze, chmury kłębiące 
się ponad horyzontem, światła ska-
czące po falach, wydmy zmieniające 
swój kształt pod wpływem działania 
wiatru. O niczym nie myśleć, oddy-
chać krystalicznym powietrzem, nucić 
ulubioną melodię, poddawać się chwili. 
Iść, iść i żyć!

Wakacje w górach natomiast to 
szaleństwo wrażeń. Z czeluści lasów 
i skalnych złomowisk wychodzi się na 
szerokie, słoneczne połoniny, usiane 

wonnymi trawami i kwieciem. Jakże piękny 
jest stamtąd widok na świat gór, rozległy i upa-
jający. Człowieka owładniętego oczarowaniem 
ogarnia rozleniwienie, czuje się zrelaksowany, 
wypoczęty, zapomina o codziennych proble-
mach.

Przyzwyczajeni do nieustannego czynienia 
czegoś, do narzucających napięcie psychiczne 
terminów, nie zawsze umiemy sobie poradzić 
z urlopową bezczynnością. Z formami zniewo-
lenia, zależnymi już tylko od naszej własnej 
woli. Wcale nierzadko bowiem nakładamy na 
siebie, nieco masochistycznie, różne obowiązki 
i powinności, dzięki czemu odczuwamy własną 
niezależność od kogoś lub czegoś, uwalniając 
się od poczucia osamotnienia, ale wyzwalamy 
w sobie pewien rodzaj agresji, która na co dzień 
często skłania nas do działania. Niektórzy fi-
lozofowie, skłonni upatrywać w ludziach osoby 

fot. EWA KWAśNIEWICz
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bierne, skłonne do ociężałości i wygodnictwa, 
aprobują agresję, która – dozowana i sterowa-
na – wyrywa człowieka z bierności.

Urlop dostarcza mniej powodów do odczuwa-
nia tej agresywnej siły. W tym czasie dążenie 
do nieustannego czynienia czegoś zostaje za-
wieszone. Oddalenie się od tego, co konieczne, 
przybliża do siebie. Mamy też mniej powodów, 
by żywić uczucia negatywne wobec innych. Nie 
każdy jednak umie wykorzystać wytchnienie, 
które niesie ze sobą czas wakacyjny. Rozpamię-
tujemy kłopoty, choroby, czynimy plany i znów 
uchodzi uwadze czas teraźniejszy. Przeżywanie 
radości i beztroski jest pewnym kunsztem, 
wymagającym koncentracji na tym, co TU 
i TERAZ. Paradoksalnie człowiek dzisiejszej 
doby nawet lenistwa musi się uczyć. Niepewność 
jutra, kłopoty materialne, choroby, przeżywa-
nie trosk dzieci powodują napięcia psychiczne, 
tworzą strefę daleką od wypoczynku i lenistwa. 
Tymczasem urlop to chwilowe zawieszenie kło-
potów, oddech, a nie ucieczka. 

Wracam do lenistwa, którego pochwałę gło-
szę. Co pewien czas warto i trzeba pozwolić so-
bie na luksus uwolnienia się od wszystkiego, co 
męczy. Na luksus odgrodzenia się od 
świata zewnętrznego i czynienia wy-
łącznie tego, co sprawia przyjemność. 
Niech to będzie taki „międzydzień” – 
szczególny leniwy dzień, który – od-
powiednio spędzony – przynosi nie 
tylko wzmożenie energii psychicz-
nej, a więc czyni nas silniejszymi 
i zdrowszymi, uwalniając od stresów, 
ale daje też możliwość rozmowy 
z samym sobą, zastanowienia się 
nad sposobem istnienia i relacjami 
z innymi ludźmi. Utrwala procesy 
krystalizacji naszej świadomości. Ma 
to takie znaczenie, że włoski filozof, 
Giorgio del Vecchio głosił, że prawo do 
samotności to jedno z podstawowych 
praw człowieka.

Stan samotności, czyli refleksji nad sobą, 
osiągnąć można wszędzie – na ulicy, w au-
tobusie, na koncercie czy w kawiarni. Takie 
wglądanie w siebie, będące zarazem sposobem 
zatrzymania chwili, bywa często oceniane przez 
innych jako lenistwo. Mędrcy Wschodu przypi-
sują natomiast takiemu namysłowi znaczenie 
metafizyczne. Taki rodzaj lenistwa prowadzi 
do uświadomienia sobie, różnicy między tym, 
czego my chcemy, a tym, co pragnie nam narzu-
cić (niemal w każdej dziedzinie i jako jedynie 
słuszne) społeczeństwo. Poddać się i stać się 
tworem społeczności, uformowanym odlegle od 
własnych pragnień jest najłatwiej. Znacznie 
trudniej jest zachować indywidualność i być 
sobą! Z tej perspektywy wypoczynek i odrobina 
lenistwa pozwoli wrócić do domu wypoczętym 
i pełnym optymizmu na jutro.

Nieoceniony Henry David Thoreau w książce 
„Walden, czyli życie w lesie” tak pisze: Do domu 
powinniśmy wracać z dalekich stron po przeży-
ciach przygód i pokonaniu niebezpieczeństw, po 
zrobieniu codziennych nowych odkryć – z no-
wymi doświadczeniami, z bagażem pięknych 
wspomnień.

fot. EWA KWAśNIEWICz
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Krystyna Nawrocka

Nawet gwiazdy płaczą 
z tym, kto płacze w nocy

Jeśli nie wiesz, jak się płacze, to wystarczy, 
żebyś pociągnął mocno jeden włosek w nosie – 
łzy pojawią się błyskawicznie… Wtulasz głowę 
w ramiona i płaczesz łzami, o których czasami 
zapominasz. Nie pamiętasz ich smaku. Pozwa-
lasz sobie na łzy wbrew regułom, którymi cię 
karmią od dziecka. A ty wiesz, że jeśli się wy-
płaczesz poczujesz uczucie lekkości, ulgi. Więc 
płacz, płacz nie wiedząc nawet dlaczego spada 
ci deszcz z oczu. Dziel się smutkiem z innymi, 

ŁZY bólu, szczęścia są przezroczyste, bezbarwne i nie pachną. Są jednak bar-
dzo złożoną mieszanką chemiczną. Znajdujemy w nich tlen, sód, potas, wapń, 
magnez, żelazo, miedź, cynk, chlor, fosfor, azot, witaminy C i B oraz jeszcze 
wiele substancji. Zawarte w płynie łzowym antybakteryjne enzymy stanowią 
ochronę przed brudem, bakteriami i wirusami, zapobiegają infekcjom.

a pomnożysz nadzieje. Kobiecie przychodzi 
płacz z pomocą, kiedy rozum przestaje pojmo-
wać. Słowa nie wiedzą, myśli nie wiedzą, sny 
nie wiedzą, a płacz wie wszystko. Kiedy widzisz 
piękny widok, słyszysz emocjonalną muzykę, 
polej policzki łzami, a wtedy zapamiętasz to, co 
widziałeś, to, co słyszałeś. Mężczyźni uważają 
łzy za przejaw słabości. Panowie, płacz jest swe-
go rodzaju sposobem na odreagowanie emocji, 
zwłaszcza złych. Wraz z nim wydalicie frustra-
cje, obniżycie ciśnienie krwi, mniej zawałów 
będzie, zaopatrzycie mózg w tlen, szef będzie 
bardziej z was zadowolony, napięcie ustąpi miej-
sca rozluźnieniu, dziewczyna lub żona będzie 
bardziej kochała. Więc moknij pokornie, jakbyś 
się na ten deszcz płaczu naumyślnie wystawił, 
żeby cię opłakał.
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Krystyna Bałunda

Listopadowe  
zadumania

Umieranie jest tajemniczym przej-
ściem z naszej rzeczywistości do innej. 
Różne w życiu człowieka są te przej-
ścia. Wydaje się czasami, że niektórzy, 
których śmierć zaskoczyła, może nie 
wiedzieli nawet, że już umarli. Inni, 
natomiast mieli dużo czasu, żeby 
świadomie przeżyć akt śmierci. Nie 
ma to jednak większego znaczenia 
dla zaistnienia nieubłaganego procesu 
umierania. 

A przecież odruchowo buntujemy 
się przed śmiercią, a szczególnie, 
gdy związana jest ona z długim 
cierpieniem fizycznym i duchowym. 
Żal przed utratą otaczającego świata 
wzmaga to cierpienie jeszcze bardziej. 
Śmierć wciąż zmusza nas do zasta-
nowienia nad tym, co jest rdzeniem 
naszego życia i co je kształtuje. Jakie 
ślady chcielibyśmy zostawić po sobie, 
by wskazywały innym drogę, po której 
będą mogli podążać w swoich poszu-
kiwaniach. Śmierć nie jest częstym 
tematem naszych rozmów, codzienne 
obowiązki sprawiają, że o niej zapo-
minamy. Ale w sztuce, szczególnie 
w literaturze, zajmuje ona poczesne 
miejsce.

Pierwszego dnia listopada idziemy 
na cmentarz. Uporządkowany grób, 
położony na nim wieniec, zapalone 
znicze to znaki, że byliśmy i że pamię-
tamy o tych, którzy odeszli od nas do 
innego życia.

Katarzyna Jarosz-Rabiej

Ból rozstania

                                Śp. Bogdanowi – bratu

Jeszcze cię widzę
Braciszku
W zielonej koszuli i spodniach na szelkach
Stoisz w przedpokoju z obolałą twarzą
Skurczony w pół mówisz – idę
Słyszę za drzwiami szuranie twoich butów
Milkną kroki na schodach
W pokoju matki wiszą twoje obrazy
Na jednym koń
(kochałeś konie) 
Wciąż  cię braciszku widzę
Z obolałą twarzą
W której kasztanowe oczy przygasają
Snujesz w bólu marzenia
Nie poddajesz się
A jednak w majestacie śmierci
Gdy samotnie nocą odszedłeś 
Chylimy czoło przed Panem Najwyższym
Wierząc że spotkałeś naszych
Którzy przed tobą odeszli
I jest ci lepiej tam
W zieleni pańskich łąk
Gdzie galopujesz na swych siwych koniach

14 października 2006
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wiedzieć, co chce przekazać w swoich pracach. 
Ale żeby wiedzieć, trzeba w różny sposób – 
czytając, podróżując – ciągle poznawać świat, 
w którym się żyje, ludzi, otoczenie; trzeba pisać, 
rysować, rozmawiać z ludźmi. Zwrócił się do 
tego młodego człowieka:

– Nie jest ważne, jakim narzędziem tworzysz 
swoje dzieła, ważne, co chcesz przekazać, waż-
ne, żeby być sobą, nie gubić siebie po drodze, 
próbować różnych okazji do poznawania natury 
i samego siebie. 

Ośmieliłam się i zapytałam go, czym się 
charakteryzowała jego praca jako kierownika 
pracowni graficznej oraz czy i w jaki sposób 
osiągał tak przez niego hołubiony święty spokój 
tam, w wielkiej metropolii, na Manhattanie, 
w ONZ, w samym sercu wielkiej polityki. 

Okazał się gawędziarzem, którego wcale 
nie trzeba było zbytnio namawiać do zwierzeń. 
Mówił chętnie i ciekawie. Jak bardzo lubię 
takie rozmowy z kimś mądrym i kochającym 
drugiego człowieka! Opowiadał o sobie, niejako 
od początku. Zwierzył się, że zaczął pracować 
bardzo wcześnie, bo już w wieku sześciu lat: – 
Matka zapisała mnie do szkoły, gdzie bardzo 
szybko znalazłem się w drugiej klasie. Żarto-
wałem nawet, że do wakacji zdam maturę. Do 
czasu wybuchu II wojny światowej intensywnie 
uczyłem się i tworzyłem. Potem studiowałem 
w Łodzi i Krakowie. Malarstwo i rysunek były 
moją młodzieńczą pasją. Moim pierwszym pro-
fesorem był Władysław Strzemiński.

Dalej opowiadał, że pracował bardzo dużo. 
Tworzył ilustracje do książek, tomików poe-
tyckich, wykonywał projekty wnętrz – rów-
nież dla przemysłu ciężkiego. Odpowiadając 
na moje pytanie opowiedział, jak doszło do 
wyjazdu do USA. Przedtem, w latach 70., 
otrzymał od przedstawiciela zakładów Krup-
pa propozycję współpracy z tą firmą. Pomimo 
że propozycja była kusząca finansowo, nie 
przyjął jej. – Musiałbym wejść w techniczne 
tematy, obejrzeć hale, nauczyć się nowoczesnych 

Barbara Dzięcielewska

Spotkanie z Andrzejem 
Strumiłłą w Ogrodzie sztuk  
państwa Kurzawów

W Ogrodzie sztuk byłam po raz pierwszy. 
Do udziału w spotkaniu zachęciła mnie 

Danuta Konatkiewicz, ale nie bez znaczenia była 
także moja ciekawość człowieka takiego forma-
tu i chęć poznania gospodarzy Ogrodu Sztuk. 
Ogród tonął w słońcu i zieleni, a gospodarze 
okazali się ludźmi gościnnymi. To zetknięcie 
ukazało wzajemną zależność zjawisk kultury 
i przyrody, sztuki i środowiska człowieka.

Niedawno przeczytałam artykuł o Andrzeju 
Strumille. To człowiek renesansu – malarz, 
podróżnik, fotograf, poeta, pisarz, reporter, 
scenograf, ilustrator, zapalony wędkarz, myśli-
wy… Już nie pamiętam, kim był jeszcze. Prze-
czytałam, że był przez jakiś czas kierownikiem 
pracowni graficznej przy sekretariacie ONZ 
w Nowym Jorku. Zainteresowało mnie, jak 
znalazł się w Ameryce, co go tam przywiodło.

Zazwyczaj ludzie tej miary onieśmielają 
mnie, ale jednocześnie zaciekawienie i chęć 
rozmowy z nimi są na tyle silne, że staram się 
pokonać tremę. Grupa pań i młody mężczyzna 
wianuszkiem otaczali pana Andrzeja i rozma-
wiali z nim. Podeszłam nieśmiało. Zauważył 
mnie. Natychmiast wstał, ustępując mi swoje 
krzesło. Przeprosiłam, powiedziałam, że chcę 
posłuchać rozmowy i włączyć się do niej. Pan 
Andrzej nie miał nic przeciwko, odniosłam wręcz 
wrażenie, że lubi tych, którzy chcą go słuchać. 
Powrócił do rozpoczętej wcześniej rozmowy. 

Profesor odpowiadał na prośbę matki o do-
radzenie jej synowi, interesującemu się malar-
stwem, w wyborze drogi życiowej. Powiedział, 
że chłopiec nie powinien skupiać się na doskona-
łości rzemiosła, a przede wszystkim powinien 



105INSPIRACJE  / Wspomnienia

technik – wyjaśnił. – Owszem, miałbym duże 
pieniądze, ale musiałbym spełniać zamówienia, 
być niejako w niewoli. 

– Na realizację propozycji objęcia posady 
kierownika grafi cznego przy ONZ czekałem 
półtora roku. Odmawiano mi paszportu, bo 
byłem w opozycji do ówczesnego rządu – pisałem 
w sprawie uwolnienia Jacka Kuronia z aresztu, 
podpisałem się pod protestem przeciwko wpro-
wadzeniu stanu wojennego. W 1982 roku, po 
amnestii, otrzymałem paszport. 

Przyjechałem do Nowego Jorku. Własny 
pokój, biurko, na nim kilka telefonów. Co chwi-
la ktoś wchodził, dawał mi jakieś papiery do 
podpisu, a ja je podpisywałem. Tak gdzieś po 
tygodniu weszli do biura dwaj Murzyni z jaki-
miś dziwnymi skrzyniami i oznajmili, że przy-
nieśli to, co zamówiłem. Okazało się, że były to 
komputery najnowszej generacji. Ja wówczas 
w ogóle nie znałem się na komputerach. Pytam 
moją sekretarkę, czy umie to-to obsługiwać. 
Ona na to: – Nie i nie mam zamiaru się uczyć, 
bo zaraz boli mnie głowa. Pytam drugą. Odpo-
wiedź negatywna, bo: – W umowie o pracę nie 

ma obsługi komputera. Wpadłem w panikę, bo 
miałem tylko dwa tygodnie na przedstawienie 
pracy z komputerem. W końcu zgodziła się na 
opanowanie tego urządzenia Polka. Powiedzia-
ła, że za takie pieniądze to ona nauczy się pracy 
z komputerem choćby w jedną noc. 

Do konkursu na objęcie posady stanąłem jako 
jeden spośród kilkunastu osób. Byłem jednak 
bezkonkurencyjny – znałem język, umiałem pi-
sać, fotografować, byłem znany jako ilustrator 
książek, rysowałem, malowałem, projektowałem 

wystroje wnętrz. Praca kierownika programu 
graficznego polegała na projektowaniu ka-
talogów, zaproszeń, logo, wystaw, chorągwi, 
wystroju wnętrz itp. Pracowałem tam dwa lata. 
Otrzymywałem za swoją pracę ok. 5 tysięcy do-
larów miesięcznie. Byłem ściśle związany z po-
lityką. Musiałem wykazać się dużą znajomością 
tematów politycznych, obyczajów, kultury i zwy-
czajów przywódców różnych państw. Przez całe 
dwa lata nigdy nie miałem urlopu, pracowałem 
również w soboty i niedziele. Choćby temat był 
mi dany do opracowania w przeddzień, musiał 
być gotowy na czas.
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Nie przedłużyłem umowy, choć miałem dwu-
krotnie propozycje jej przedłużenia. Raz – po-
przez podwyżkę pensji, drugi raz – ustawienie 
się wyżej w drabinie urzędniczej. Mnie ciąg-
nęło poznawanie ludzi, świata, podróże, a nie 
biurokracja i kariera urzędnicza. W świecie 
nadprodukcji, hiperkonsumpcji i drapieżnego 
kapitału czułem się kimś z zewnątrz. Ponadto 
po tym tyglu zapragnąłem spokoju, zieleni, 
kontaktu z naturą. Kupiłem posiadłość w Mać-
kowej Rudzie nad Czarną Hańczą. Mam tam 
obecnie swój azyl. 

We wczesnej młodości pociągało mnie morze. 
Zostałem nawet sternikiem okrętowym. Wybu-
dowałem w połowie kuter, marzyłem o dużej 
przestrzeni, pływaniu po morzach. Ale Bałtyk 
był strzeżony, zamknięto niektóre plaże, porty. 
Sprzedałem kuter, a za część pieniędzy kupiłem 
sobie łódkę przydatną na mazurskich jeziorach. 
Kiedy już zaczęło mnie mocniej huśtać, zaprag-
nąłem zakotwiczyć na ziemi. Zacząłem sadzić 
drzewa, siać, orać, budować dom, założyłem 
stadninę koni. Sadzenie jest ważniejsze od bu-
dowania. Bardziej potrzebujemy drzew, roślin 

i trawy, niż betonu. Dlatego przyrodę trzeba 
chronić.

Ożeniłem się z koleżanką ze studiów. Jestem 
z żoną do dzisiaj. Pięć lat temu żona uległa 
poważnemu wypadkowi. Zasnęła za kierowni-
ca, samochód utknął na torach. Lokomotywa 
zmiażdżyła samochód, a żona miała połamany 
obojczyk, żebra, urazy czaszki, urazy kręgów 
szyjnych, zmiażdżoną miednicę. Leczyła się 
bardzo długo, w gipsowym gorsecie pozostawała 
przez rok. Lekarstwa zrujnowały jej wątrobę 
i nerki. Od pięciu lat jestem jej pielęgniarką 

i opiekunem. Pomimo to w tej schorowanej 
kobiecie widzę również tamtą młodą dziew-
czynę, którą poznałem niegdyś. Mamy dwoje 
dorosłych dzieci, córkę i syna. Dzieci moje 
chowały się w biedzie, ale za to zdrowo, w kon-
takcie z przyrodą, miały czyste powietrze nad 
mazurskimi jeziorami. Córka wyszła za mąż, 
mieszka w Chicago, a syn ożenił się i rozwiódł. 
Mam wnuka dwudziestoletniego i – od syna ze 
związku nieformalnego – wnuka sześciolatka, 
który jest tutaj ze mną i którego staram się wy-
chowywać w spokoju, bo jego ojciec jest bardzo 
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nerwowy, nie ma cierpliwości do dzieci. Ja 
natomiast bardzo lubię dzieci, miałem i mam 
z nimi bardzo dobry kontakt. W Nowym Jorku 
namówiłem do współpracy nauczycieli, którzy 
dzieciom ze swoich szkół zadali temat: „Świat 
i pokój”. Powstało bardzo dużo prac. Wybra-
łem kilkadziesiąt z nich i zrobiłem ogromną 
wystawę, gdzie w górnym rzędzie były moje 
fotogramy pt. „Piękno świata”, w środkowym 
rzędzie umieściłem kilkadziesiąt prac dzieci, 
a w trzecim rzędzie była moja grafika. Wystawa 
odniosła spory sukces.

Dlaczego piszę, maluję, fotografuję, podróżu-
ję? Jesteśmy dziećmi Ziemi, wszystko, co mamy 
od niej pochodzi. Zwiedziłem wiele miejsc: 
Sardynię, Grecję, syberyjska tajgę, Mongolię, 
Nepal, Indie, Chiny, Wietnam. Mam dziesiątki 
tysięcy fotografii, setki rysunków, zapiski, wier-
sze. Wszystko jest ważne. Fotografia zachowuje 
powierzchnię zjawisk, rysunek drąży ich istotę, 
notatki zachowują imiona miejsc i ludzi, daty, 
obserwacje techniczne. W wierszu ocalić moż-
na nastrój, błysk refleksji, przelotne a ważne 
skojarzenia.

Dużo dowiedziałam się o Andrzeju Strumille 
w trakcie tej rozmowy. Pochwalił się, że przy-
jeżdżając w odwiedziny do państwa Kurzawów, 
przywiózł ze sobą rysunki pomocnicze do swoje-
go dzieła „Osadnicy”; przekazał je dyrektorowi 
Muzeum Ziemi Lubuskiej, panu Andrzejowi To-
czewskiemu. W pewnym momencie zapytałam, 
czy ma jakieś grzechy na sumieniu. Patrząc 
w niebo powiedział, że tak naprawdę – gdyby 
miał spowiadać się Stwórcy – przyznaje się do 
dwóch grzechów: grzechu pożądania i grzechu 
pychy. Pożądania – tego prostego – żony bliź-
niego swego (jest zodiakalnym skorpionem), 
a pychy, bo lubi mówić o swoich osiągnięciach. 
Na twarzy miał przekorny uśmiech i porozu-
miewawczo mrugnął okiem. 

Cały czas miał ten uśmiech na ustach, no 
i mądre, ciepłe spojrzenie. Dla młodego czło-
wieka miał kilka cennych rad:

– nie bać się pracy,
– być profesjonalistą w tym, co się robi,
– nie bać się realizacji marzeń,
– nie popadać w niewolę pieniędzy.
Na moje pytanie, dlaczego w jego obrazach 

tak częsty jest motyw krzyża (katalog „Krzy-
że w przestrzeni otwartej”) odpowiedział, że 
temat krzyża traktuje szerzej, nie tylko jako 
symbol cierpienia w religii chrześcijańskiej, ale 
też jako przecięcie się dwóch kierunków, które 
dopiero wtedy, kiedy się przetną, dają punkt 
odniesienia, miejsce. Koło nie jest tak precy-
zyjne w określeniu miejsca, jak skrzyżowane 
dwie linie. Krzyż występował zresztą – jak 
mówił – w różnych kulturach dużo wcześniej, 
niż w chrześcijaństwie czy judaizmie. Sama 
przyroda tworzy krzyże, na przykład krzyżem 
jest drzewo na horyzoncie.

Na pytanie Snobki (Eugenii Pawłowskiej) 
o konkretny obraz – co przedstawia sobą czło-
wiek za czerwonym oknem, bo według niej jest 
taki samotny, zamknięty, smutny – pan Andrzej 
odpowiedział, że nie lubi objaśniać swoich dzieł. 
One są wynikiem przemyśleń, zwierciadłem 
chwili, sytuacji. Nigdy nie malował na zamó-
wienie „podpowiadane”. Nie starał się też, by 
jego dzieła komuś się podobały. Często eks-
perymentował. Robił grafikę wprowadzając 
„chemię” na kliszach fotograficznych, malował 
emalię, posługiwał się grafiką komputerową, 
tworząc różne kompozycje. W młodości za-
czynał od ołówka i pędzla. Teraz, w starszym 
wieku, powrócił do tych najprostszych narzędzi. 
Powiedział: – Nieważne jest, czym się tworzy, 
ważny jest sam przekaz, czy masz coś do po-
wiedzenia, do przekazania ludziom, następnym 
pokoleniom. Trzeba starać się tworzyć tak, żeby 
przedłużyć nasz czas poza naszą śmierć.

W pewnym momencie, może znużony długą 
rozmową, opuścił nas. Ale niedługo pojawił 
się z powrotem, spacerując na szczudłach! 
Miał przecież 71 lat, a zachował się tak, jakby 
był chłopcem. Widać było, że cieszą go nasze 
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Eugeniusz Kurzawa 

Ogrodowy komentarz

Dostałem od Barbary Konarskiej niemal ar-
cheologiczny tekst. Niemal. Bo czas tak gna, 
tak nas życie pogania, że wydarzenia z 1999 r. 
wydają się już niemal zamierzchłą przeszłością. 
Lecz to nieprawda. Jak dziś pamiętam tamten 
dzień w naszym ogrodzie. Ciągle też mam 
kontakt z Andrzejem Strumiłłą. Sporo jednak 
się w jego - i moim - życiu zmieniło i dlatego 
chciałbym dopisać parę słów uzupełnienia do 
naszych biografi i.

Nie żyje, niestety, jego żona, pani Danusia. 
Powoli gasła w coraz większej nieświadomości 
tego, co ją otacza i co się z nią dzieje. Pan An-
drzej zaś (ofi cjalnie rocznik 1928, przypomnij-
my, choć właściwie 1927), ku zaskoczeniu swych 
dzieci, Ani i Rafała, ożenił się stosunkowo nie-
dawno po raz wtóry. Druga żona, pani Edyta, 
jest marszandem sztuki. I ma mniej lat, niż 
dzieci profesora... 

Jakiś czas temu pan Andrzej zaproponował 
mi zredagowanie do druku jego dzienników. 
To opasłe dzieło pt. „Factum est” obejmuje 30 
lat jego życia, w tym okres wspominany wyżej 
przez autorkę tekstu. Warto poczytać. Praca 
nad niepowtarzalnymi dziennikami zajęła mi 

cztery lata! Później wydał inne dzieło życia, 
dotyczące działalności malarskiej, plastycznej, 
a mnie poprosił o poprowadzenie wieczoru 
promocyjnego, który odbył się w 2011 r. w Su-
wałkach. Wiem, że ciągle tworzy, jego prace 
- dzięki pośrednictwu mojej żony - trafi ły do 
kilku osób na Ziemi Lubuskiej. Ciągle wystawia 
i wciąż podróżuje. Choć, proszę policzyć, ile 
ma lat. Niedawno kilkoro Lubuszan widziało 
go w Warszawie, gdy podpisywał swoje dzieła 
podczas Targów Książki. W ostatnich latach 
dodał do swoich wcześniejszych zbiorów wierszy 
kolejne, nowe. Parę lat temu przesiedzieliśmy 
we dwójkę w jego pracowni w Maćkowej Rudzie, 
gdzie chyba przez dwie godziny czytał mi ręko-
pisy tychże wierszy. Uwag jednak nie przyjął. 
Wydał te utwory, o których zdecydowała jego 
córka, jak potem powiedział. 

Wciąż utrzymujemy kontakty, choć teraz są 
rzadsze. Zwykle odwiedzamy go w czasie wa-
kacji na Suwalszczyźnie w jego Strumiłłówce, 
pięknej i sporej posiadłości nad Czarną Hańczą, 
gdzie hoduje konie i przyjmuje gości. Dla tych, 
którzy mają ochotę obcować z jego dziełem 
i szkicami wspomnianymi w tym wspomnieniu, 
propozycja. Należy pójść do Muzeum Ziemi Lu-
buskiej. W holu, na wprost wejścia, wisi wielki 
obraz w potężnych ramach. To właśnie „Nasza 
ziemia” A. Strumiłły. Po bokach dyr. Toczewski 
zawiesił szkice do tej pracy, darowane placówce 
właśnie wtedy, w 1999 r. w naszym ogrodzie...

zdziwione spojrzenia i zachwycona buzia jego 
wnuka, który z podziwem patrzył na dziadka. 
Ja też podziwiałam jego fantazję, odwagę i swo-
bodę w zachowaniu. Oczarował mnie uśmie-
chem, spokojem, swoim pracowitym życiem, 
umiłowaniem wolności, fantazją i mądrością. 
Czas to pojęcie względne. Przeżywszy 71 lat 

można niewiele w życiu zrobić, można też, 
mając ten sam przedział czasu do dyspozycji, 
tak wiele dokonać! Wartość czasu zwanego 
ŻYCIEM zależy od JAKOŚCI tego życia. I taką 
lekcję odebrałam ze spotkania z panem Andrze-
jem Strumiłłą.

Wilkanowo, 27.06.1999 r.
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Maria Orlicka

Początki mojego gimnazjum

We wrześniu 1945 roku organizowano gim-
nazjum w Gorzowie. Do chwili rozpoczę-

cia roku szkolnego, które nastąpiło 23 września, 
uzbierało się nas kilkuset kandydatów do szkoły 
oraz kilku nauczycieli. 

Dzisiaj nauczyciele często narzekają, że 
mają trudne środowisko młodzieży. Z jakiego 
my byliśmy środowiska? – Ze wszystkich stron 
Polski, z robót przymusowych w Niemczech, 
z partyzantki, z sieroctwa i wygnania. Niejedni 
mieli blizny na ciele i stokroć głębsze na psychi-
ce. Ale wtedy jeszcze nie były w modzie zdania 
o trudnym dzieciństwie, o nabytych w młodości 
kompleksach. Owszem, nieśli te swoje komplek-
sy znad Renu i Sekwany, z Zagłębia Ruhry, ze 
stepów Kazachstanu i lepianek nad Irtyszem, 
spod gruzów Warszawy. Borykali się z nimi po 
swojemu, tak, jak borykali się z biedą – nosili je 
tak, jak swoje podarte buty. Nasi profesorowie 
robili to, co w tej sytuacji było najlepsze – nie 
stwarzali dodatkowych problemów, nie rozdzie-
rali szat z powodu naszych wybryków. Do spółki 
z nami leczyli swoje rany w bliskim z nami kon-
takcie, szukali być może zapomnienia o własnej 
tęsknocie, o własnym sieroctwie. 

Klasa – sala, w której mieszczą się szkolne 
sprzęty i urządzenia, klasa – zespół młodych lu-
dzi w szkolnych mundurkach? Nic z tych rzeczy. 
Sala owszem, ale umeblowana przedmiotami 
zgoła nieprzypominającymi tego, co powinno 
się tutaj znajdować. Na apel dyrektora Głogow-
skiego, że trzeba szkołę umeblować we własnym 
zakresie, zwlekliśmy co się dało – z ogródków 
działkowych, z pustych domów. Były więc tam 
meble różnego rodzaju, rozmiaru i przezna-
czenia. Mieliśmy nawet taboret od fortepianu 
i wysokie krzesełko dziecięce. Nie zdołaliśmy 
jednak dorównać klasie II, która zdobyła obity 
skórą fotel klubowy i krzesło dentystyczne. Tyle 
o przedmiotach. A uczniowie? Dziewięćdziesiąt 
sześć osób w jednej sali, tak samo różnych. 
Wszyscy zresztą mieliśmy w sumie trochę za 
dużo lat.

– Dudkiewicz do tablicy – wzywa profesor 
i kolega znika z powierzchni ziemi, by wynu-
rzyć się ponownie spod stołu profesorskiego. 
Chłopcy przeważnie docierali do czołowego 
miejsca w klasie drogą powietrzną – po pulpi-
tach i stołach. Z wchodzeniem i wychodzeniem 
z klasy też były kłopoty, więc aby skrócić czas 
potrzebny na ten cel, część obecnych korzysta-
ła z okrągłego otworu nad drzwiami. Później 
rozdzielono nas na dwa oddziały i pojawiły 
się nowe sprawy, problemy, które mogłyby być 
tematem innych opowieści. Ale o tym może 
kiedy indziej.

fot. BolESłAW PolARCzyK
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Zbigniew Rajche

Pożegnania
Nie pojechałem do Polkowic z wycieczką 
słuchaczy ZUTW zorganizowana w drugim 
dniu wiosny b.r. Miało być zwiedzanie kopalni 
i sztucznego jeziora o dziwnej nazwie: „żelazny 
most”, którego w latach sześćdziesiątych jeszcze 
nie było, kiedy to w tym rejonie „wybuchła” 
nagle miedź. I małe miasteczko przeobraziła 
w piękne dziś powiatowe miasto, odwiedzane 
teraz przez liczne wycieczki, nawet takich jak 
my – seniorów…

Nie pojechałem choć byłem zapisany. Wiek 
ma swoje prawa i niespodzianki… Potem ża-
łowałem, jak przypomniałem sobie, że dzień 
wcześniej był 21 marca, a więc pierwszy dzień 
wiosny, a to dla mnie pamiętna data. W ten 
dzień, w 1946 roku, pociągiem repatriacyjnym 
opuszczałem na zawsze moje miasto rodzinne, 
Stanisławów. A więc: 67 lat temu! Po dziesięciu 
dniach podróży przez całą, rok wcześniej wy-
zwoloną Polskę, w środku nocy wyładowaliśmy 
się w małym dolnośląskim miasteczku o bardzo 
polskiej nazwie: Polkowice. Tego dnia ono jakby 
zastąpiło nam nasze dalekie miasto rodzinne. 
Dla mojej mamy i siostry już na zawsze, bo aż 

do śmierci. Przez wiele lat mama szczyciła się 
tym, iż nazywano ją pierwszą polską nauczy-
cielką w historii miasteczka.

 Mnie jednak bardzo pociągało wojsko (jakby 
mało było wojny?!) i w 1948 roku opuściłem Pol-
kowice. Odwiedzałem je jednak często, zwłasz-
cza już z Zielonej Góry, ze względu na rodzinę 
właśnie, a potem przyjeżdżałem na groby. 

Od zawsze miałem tam przyjaciela, prawie 
mego rówieśnika, chudego dryblasa Felka, 
który nigdy nie opuścił Polkowic. Pamiętam 
jedno takie spotkanie z lat sześćdziesiątych 
i kończące je pożegnanie. Wybraliśmy się wte-
dy na tak zwane Szronowskie pola za Dolnymi 
Polkowicami, które jeszcze kilka lat po wojnie 
były ogromnym pobojowiskiem, gdzie kiedyś 
lubiliśmy się „bawić” różnym śmiercionośnym 
żelastwem. Zaprosiliśmy na tę wycieczkę uro-
czą dziewczynę Felka, Ireczkę (wkrótce byłem 
świadkiem na ich ślubie).

Idziemy więc przez te „nasze pola” i odżywa-
ją wspomnienia. Widzimy te pola, jakimi były. 
W t e d y. Dla nas z Felkiem każde z tych miejsc 
ma swoją historię. Na wielu tylko cudem, czyli 
dzięki tak zwanej boskiej opatrzności, unik-
nęliśmy bezsensownej śmierci. Wspomnienia 
napływają, jak cofana do tyłu taśma filmowa. 
Po wysokich, nigdy tu niekoszonych trawach, 
wśród drzew, których w t e d y tu nie było, kro-
czymy ostrożnie, jakby wciąż jeszcze czaiły się 
tam miny. Mamy ze sobą butelkę jakiegoś likie-
ru, nie wódki, a to ze względu na dziewczynę. 
Felek proponuje, by wypić tę słodką wódkę na 
skraju lasu, koło grobów niemieckich żołnierzy. 
Jest ich tam kilkanaście, a może i kilkadzie-
siąt, dawno już zarosły i zapadły się w ziemię 
pod grubym poszyciem lasu; można się ich tylko 
domyślać, jeżeli wie się, gdzie były i co znaczą 
te niepozorne pagórki. Oni tu jednak zostali…

Siadamy na skraju tego zapomnianego przez 
wszystkich cmentarzyka. Jesteśmy z Felkiem 
chyba ostatnimi z ludzi, którzy te mogiły pa-
miętają. Felek z namaszczeniem otwiera butel-
kę. Pierwsza pociąga Irka. Las cichutko szumi 

fot. EWA KWAśNIEWICz
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Elżbieta Stalec

Micka

Tak się złożyło, że pierwsze lata mojego ży-
cia przypadły na okres wojny. Spędziłam 

je w Czerniowcach, w kamienicy na trzecim 
piętrze, przy ul. Pańska Dolina. Początkowo 
mieszkałam z obojgiem rodziców, ale po wcie-
leniu ojca do wojska zostałam tylko z mamą. 
Już jako trzylatka wychodziłam samodzielnie 
do koleżanki o wiele starszej ode mnie, miesz-
kającej w suterenie. Micka, bo tak miała na 
imię moja pierwsza koleżanka, chętnie bawiła 
się ze mną, otaczając troskliwą opieką podczas 
różnych wymyślanych zabaw. Pamiętam, że 
był tam mały pokój, w którym stało dużo bibe-
lotów, a wśród nich, na wysokim stoliku, biały 
porcelanowy słonik. Ponieważ jednak miałam 
przykazane przez rodziców, że nie wolno niczego 
ruszać bez pozwolenia, tylko przyglądałam się 
posłusznie tym cudom, a zwłaszcza słonikowi, 
który najbardziej mi się podobał. Micka zauwa-
żyła moje zainteresowanie białą porcelanową 
figurką i podała mi ją do ręki. Pamiętam swoją 
radość z tego, że niedostępne stało się dostępne. 
Każde kolejne odwiedziny u Micki były wzbo-
gacone zabawą ze słonikiem, którego mogłam 
przytulić i odczuć przyjemny chłód porcelany.

Pewnego dnia wyczułam poruszenie panu-
jące wśród mieszkańców kamienicy, bieganinę 
i szepty. Jednak najbardziej pamiętam dzień, 

w którym kategorycznie zabroniono mi od-
wiedzać Mickę. Ona także otrzymała zakaz 
przychodzenia do mnie. Wówczas nie znałam 
i nie rozumiałam przyczyny tego zakazu. Pa-
miętam jednak mój smutek i brak towarzyszki 
dziecięcych zabaw. 

W niedługim czasie od wydania tego zakazu 
mamusia obudziła mnie delikatnie w środku 
nocy, ściszonym głosem oznajmiając, że towa-
rzyszka moich zabaw wyjeżdża i trzeba się 
pożegnać. Chwilę później postawiła mnie na 
parapecie, skąd widziałam naszych sąsiadów 
pospiesznie wsiadających do ciężarowego sa-
mochodu, a wśród nich także moją jedyną kole-
żankę. To było nasze ostatnie spotkanie. Wtedy 
byłam zupełnie nieświadoma rozgrywającej się 
tragedii. Dopiero kilka lat później zrozumiałam, 
że była to przymusowa wywózka Żydów.

Tak splotła się w mojej pamięci kilkuletnie-
go dziecka tragedia historyczna z beztroską 
dziecięcych zabaw.

tę samą, co przed laty, melodię. Zachodzące nad 
polami słońce ukośnymi promieniami wyzłaca 
gałęzie leszczyny. Jest spokojnie i cicho. Jakby 
dostojnie. Leśne mchy i trawy nagrzane dzien-
nym ciepłem parują tą jedyna wonią miejsc 
rzadko odwiedzanych przez ludzi.

Podnoszę podaną mi przez Irkę butelkę 
i z nagłym błyskiem myśli mówię:

– Wiecie co? Pijmy na stypie tych pod tymi 
mogiłami! Przecież Oni nie mieli stypy, prawda?

Pociągam ognistego płynu i nagle uświada-
miam sobie, że właściwie piję nie tylko na „Ich” 
stypie. To jest też pożegnanie tego wszystkiego, 
co było w t e d y i już nigdy nie wróci. Tamte 
czasy można żegnać tylko w tym miejscu, na 
skraju tego lasu, koło tych mogił. To są też 
mogiły naszej z Felkiem przeszłości.

fot. MARIA GRECKA
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Halina Sędzińska

Przeznaczenie

Urodziła ją w sierpniu. Było już parę mie-
sięcy po wojnie. Trwała repatriacja ludzi 

ze wschodu na zachód Polski. Piotr na początku 
sierpnia otrzymał nakaz przesiedleńczy dla 
całej rodziny. Poszedł więc do Urzędu Repatria-
cyjnego prosić o zmianę terminu na późniejszy, 
bo żonę od porodu dzieliły zaledwie dni.

Ciąża Heleny i świadomość, że znów urodzi 
dziecko, cieszyły ją i równocześnie burzyły jej 
wewnętrzny spokój. Kiedy znalazła się w szpi-
talnej porodówce, pomiędzy każdym porodo-
wym skurczem myśli jej biegły wciąż wstecz do 
tamtego pamiętnego lipca sprzed roku. 

– Gdyby wtenczas nie uciekli z Wilna na 
wieś, gdyby nie ten strach przed zaminowa-
ną wielką kamienicą po drugiej stronie ulicy 
Kalwaryjskiej, którą na pożegnanie zostawili 
uciekający Niemcy, jak inaczej potoczyłoby się 
teraz jej życie – myślała.

Uciekli z domu w obawie, że dom po drugiej 
stronie jest realnym zagrożeniem dla nich, 
że mogliby ucierpieć w czasie wybuchu tegoż 
domu, a zwłaszcza ich mali synkowie: 4-letni 
Zbyszek i młodszy o 2 lata Januszek. Spakowali 
więc najpotrzebniejsze ubrania i pieszo udali się 
do znajomych gospodarzy, do oddalonej o 12 km 
od miasta wioski Krzyżaki. Zatrzymali się 
w gospodarstwie znajomego Piotra. 

Tam też Helena ucieszyła się ze spotkania 
z najbliższą rodziną – matką Sabiną i trójką 
jej rodzeństwa. Sabina owdowiała pod koniec 
1939 r., w samym środku ostrej i mroźnej 
zimy. Męża żegnała, idąc sama w żałobnym 
kondukcie. Dzieciom chciała oszczędzić tej 
rozpaczy przy ponad trzydziestostopniowym 
mrozie na dworze. Helena miała rodzić na 
początku stycznia 1940 r., więc zrezygnowała 
z pójścia na cmentarz. Jakiś mężczyzna, widząc 

samą kobietę podążającą za trumną, zszedł 
z chodnika, pytając ją kim był człowiek, którego 
teraz chowa. Dowiedziawszy się, że idzie ona 
za trumną swego męża, postanowił jej towarzy-
szyć w drodze na cmentarz. Sabina przez całą 
wojnę zmagała się z głodem, robiąc wszystko, 
żeby wyżywić swoją 3-osobową gromadkę. 
Teraz to spotkanie radowało wszystkich niepo- 
miernie.

We wsi było spokojnie, upalnie, lipcowo. 
Pszczoły brzęczały w ogrodzie w gałęziach lipy, 
zanosząc do stojących w pobliżu uli swój nektar. 
Gospodarz przyniósł im zsiadłe mleko i kawa-
łek chleba. Helena z siostrą Danusią, matką 
i dwójką swych synków usiadły wygodnie na 
kocu. Helena zabawiała dzieci, układając z za-
pałek studnię, na wzór takiej, jaka nieopodal 
stała u gospodarzy. Dzieci patrzyły z zacieka-
wieniem. Niedaleko ogrodu dojrzewał łan zboża, 
przetykany niebieskimi chabrami i kąkolami. 
Krysia – młodsza siostra Heleny – zrywała 
kwiaty, wijąc sobie wianek na głowę.

Piotr, mąż Heleny, oddalił się na wzgórze 
z jej najmłodszym 11-letnim bratem Zdzisiem, 
skąd patrzyli razem z okolicznymi ludźmi na 
chmury pyłu unoszone wybuchami pocisków, 
jakie widać było na horyzoncie.

– To chyba stacja benzynowa w Wilnie – po-
wiedział jeden z gapiów.

– Coś ty, to ruskie walą – odrzekł drugi.
W dusznym powietrzu czuło się dziwny nie-

pokój. Nagle Piotr usłyszał przeraźliwy świst 
i wybuch! Odwrócił głowę.

– Jezus, Maria – zawołał, to w naszych tra-
fiło! – i pędem zaczął biec w kierunku miejsca, 
gdzie siedziała rodzina.

Helenę pocisk ogłuszył, ale zerwała się zaraz 
na równe nogi i chwyciła na ręce mniejszego 
synka. Spojrzała na matkę. Ta w ostatnim od-
ruchu złapała swoją torebkę i upadła na twarz. 
Piotr chwycił drugiego synka. Położyli dzieci na 
stole w altance. Agonia dzieci nie trwała długo. 
Sabina z córką Danusią też były nieżywe.
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– Boże! A gdzie Krysia?
Leżała kilkadziesiąt metrów dalej – cała 

w odłamkach po pocisku, ale żyła.
Podmuch detonacji spłoszył pszczoły, zrywa-

jąc daszki z ula. Helena spojrzała na ręce, całe 
oblepione pszczołami, ale nie czuła nic. Chyba 
nie żądliły, ogłupiałe jak wszyscy wokoło. Wśród 
ludzi zapanował niesamowity popłoch. Biegali, 
kryjąc się po stodołach.

– Uciekajcie! – ktoś krzyknął. – Czołgi na 
nas idą!

Zza rogatek pokazały się śmiercionośne 
niemieckie maszyny. Strzelały na wszystkie 
strony...

Z udręki wspomnień Helenę obudził kolejny 
porodowy ból. 

– To już teraz, za chwilę będę rodzić. Co 
teraz ześle mi los? Syna czy córkę? Jak będzie 
dziewczynka nazwę ją Halinka. To przecież 
pochodne imię od mego imienia. Tak, niech 
będzie Halinka, będzie przedłużeniem mojego 
kobiecego życia – myśli.

Znów nasila się porodowy ból, znów mija... 
A myśli biegną w inną stronę. Tam, gdzie 

uporczywy duszy ból. Tam gdzie pochowani bli-
scy, w ziemi dobrych i gościnnych gospodarzy.

Piotr dostał zaprzężony wóz i konia. Trzeba 
było odwieźć ranną Krysię do punktu opatrun-
kowego w Jerozolimce. Nogi dziewczyny krwa-
wiły. A tu szosą już rosyjskie czołgi i samochody 
przejeżdżały. Strach mieszał się z odwagą. Piotr 
jechał skrajem polnej drogi. Wokół rosyjskie 
wojska.

– A co tam! – myślał. – Zabiją, to zabiją, już 
wszystko jedno!

No i udało się dojechać. Syn gospodarza, 
Paweł, wrócił wozem do wsi. Oni poszli dalej 
pieszo. Jeszcze 5 km i byli w domu. Pustym 
domu bez kochanych dzieci. Rosjanie rozmi-
nowywali dom po przeciwnej stronie ulicy. Tu 
nikt nie ucierpiał.

– O ironio losu! Przecież siedziałam razem 
z nimi! Dlaczego przeżyłam? – kołaczą myśli.

Porodowy ból nie do zniesienia! 
– Siostro ja już rodzę! – krzyczy.
Miałam zaledwie dwa tygodnie, gdy z rodzi-

cami i Zdzisiem pojechaliśmy do naszej „Ziemi 
Obiecanej” w zachodniej Polsce.

CMENtARz NA RoSSIE W WIlNIE, fot. EWA KWAśNIEWICz
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Halina Sawa

Dzień jeden z wielu

Biegnę rano na autobus komunikacji miejskiej. 
Spieszę się by na czas dojechać do ZUTW, zdą-
żyć na godzinę 8:15. Mam zajęcia z gimnastyki 
rehabilitacyjnej. Uwielbiam gimnastykę. Daje 
mi lekkość, swobodę ruchów i co najważniejsze 
sprawność. Czuje się młodsza i silniejsza . Sta-
ram się widzieć też swoją sylwetkę. Wydaje się 
bardziej prężna, wyprostowana i elegantsza. 
W uszach dźwięczy miły delikatny głos p. Eli, re-
habilitantki „…trzy, cztery, pięć i – wystarczy”.

Inspiruje mnie ranne wstawanie. Cieszę się, 
kiedy podnoszę żaluzje w oknach, dzień budzi 
się do życia, słyszę ptaki zwiastujące wschód 
słońca, jestem pozytywnie nastawiona. Zasta-
nawiam się co przyniesie ten dzień i w myślach 
sporządzam plan dnia. Jest długi, czasu wystar-
czy na wszystko: dla rodziny i domu, zajęć na 
uniwersytecie, będzie czas spojrzeć na otoczenie 
w którym żyję, na piękno przyrody.

Mijam „Stajnię Józefa” – stadninę koni, 
w której hipoterapia przynosi radość i zdrowie, 
służy potrzebującym. Podziwiam wolontariu-
szy – młodzież, która tak dzielnie i bezintere-
sownie zajmuje się zwierzętami, porządkiem , 
estetyką terenu. Pełni pracowite dyżury nie-
zależnie od pogody – czy jest siarczysty mróz, 
deszcz, czy upał. 

Po drugiej stronie drogi boisko dla młodzie-
ży, zajęcia w świetlicy i Dom Seniora – hospi-
cjum. To wszystko przy parafii pw. św. Józefa 
Oblubieńca w Zielonej Górze. Ogromne przed-
sięwzięcie wymagające dużego wysiłku i pracy 
sztabu ludzi, w tym wolontariuszy. Z przemy-
ślaną starannością zagospodarowane, zadbane, 
pielęgnowane. Podziwiam inwencję i pracowi-
tość gospodarza tych obiektów. Nie mogę oprzeć 
się wzruszeniu widząc młodzież wrażliwą na 
drugiego człowieka, szczególnie kiedy jego or-
ganizm odmawia już posłuszeństwa. Nie tylko 

podejmują się trudnych wyzwań, ale potrafią 
doskonale zmierzyć się z tym wyzwaniem. Po-
stanowiłam! Właśnie tu w tym roku odprowa-
dzę 1% podatku z mojego PIT-u. Chcę wspomóc 
te szlachetne działania .

Pan kierowca poczekał kilkanaście sekund 
z odjazdem. Zobaczył, że biegnę. Za długo ma-
rudziłam, wychodząc z osiedlowych uliczek. 
Unikałam miejsc z kałużami wody, by nie 
zmoczyć nóg. Poza tym zatrzymał mnie widok 
bazgrołów na nowej ślicznej elewacji jednego 
z budynków. Dlaczego tak się dzieje? Nie mogę 
zrozumieć aktów takiego wandalizmu. Skąd to 
wynika? Z bezmyślności, niedbalstwa, braku 
wrażliwości na otaczające nas piękno? 

Z okien autobusu mogę podziwiać moje 
miasto, aczkolwiek nie do końca. Są miejsca, 
które wyglądają na opuszczone, jakby niewi-
dzialne dla służb odpowiedzialnych za porządek 
w mieście. Niesamowite ilości odpadów i śmieci 
różnego typu wydają się nikomu nie przeszka-
dzać. Jeździ moją ulicą mnóstwo samochodów, 
chodzą ludzie, a jednak... Ochrona środowiska 
i estetyka otoczenia mają dla mnie pierwszo-
rzędne znaczenie. Nie mogę przechodzić nadal 
obok tej sprawy obojętnie. Wybiorę się z tym 
problem w ramach spotkań tygodniowych do 
radnej Rady Miasta z tego rejonu. Nie można 
udawać, że nic się nie dzieje. Pragnę, by moje 
miasto było ładne, czyste i ekologiczne. 

fot. EWA KWAśNIEWICz
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Dzisiejszy dzień był dla mnie łaskawy. Nie 
stałam w miejscu. Śmiałam się, analizowałam, 
myślałam, uczyłam, doświadczałam, działałam, 
pisałam – to jest moje szczęście? 
PS.
Drążąc temat nieładu na terenach przy przy ul. 
Zacisze, umówiłam się na spotkanie z radną 
Bożeną Mania. Dowiedziawszy się, że termin 
spotkania jest odległy (2 tygodnie), postanowi-
łam sprawę naświetlić w rozmowie telefonicz-
nej, by nadać jej właściwy bieg natychmiast. 
Uważam, iż radni wybierani przez nas są 
m.in. po to, by nawet najmniejsze postulaty 
mieszkańców realizować, o ile są słuszne. Pani 
radna przyznała, że widziała zaniedbany teren 
i że jest też zaniepokojona jego wyglądem. Nie 
wiem tylko dlaczego nie reagowała sama na ten 
stan rzeczy. Poinformowała mnie, że zajmie się 
sprawą. Prosiła, bym czekała na telefon. Tak 
też się stało. Po kilku dniach powiadomiła 
mnie, że pracownik odpowiedzialny w urzędzie 
miasta ustala właścicieli terenu. Kolejna infor-
macja była taka, że egzekwowanie porządku 
jest trudne, gdyż jest tam wielu dzierżawców 
i firm, które zakończyły działalność, a pozo-
stawiły bałagan. Radna Mania utrzymywała 
ze mną stały kontakt, informując mnie na 
bieżąco o podejmowanych krokach. W okresie 
miesiąca teren powierzchownie został uporząd-
kowany, śmieci i odpady wywiezione, a trawy 
i pokrzywy wykoszone. Dowiedziałam się też 
od radnej, że bałagan trwający od lat na tym 
terenie zniknie, bowiem w roku 2013 (artykuł 
napisany w 2012 r.) zgodnie z planem zagospo-
darowania przestrzennego realizowane będą tu 
nowe supermarkety. Tak też się dzieje. Nowe 
markety są w trakcie budowy.

Udało mi się spowodować, że odpowied-
nie służby zajęły się zgłoszonym problemem. 
Obiecałam sobie, że jako mieszkanka Zielonej 
Góry będę nadal aktywna i zachęcam do takiej 
aktywności koleżanki i kolegów z ZUTW. Jest 
wiele problemów, które powinny być w centrum 
uwagi każdego z nas.

zofia Tumielewicz

Nietypowe imieniny

Z grupą znajomych z ZUTW pojechałam nad 
morze, do Pustkowa – już drugi raz z rzędu. 

Data wyjazdu nie napawała optymizmem – 
przecież wyjeżdżaliśmy w czasie zimnych 
ogrodników i zimnej Zośki. Jednak ogrodnicy 
okazali się wspaniałomyślni, przez cały czas mie-
liśmy ładną pogodę, a tylko jeden raz zaskoczył 
nas sztorm. Wyjeżdżając pomyślałam: przecież 
jestem Zośką – nie tak znowu zimną, a za dwa 
dni będę miała imieniny. Na pewno będą inne, 
nie w gronie rodzinnym, lecz spędzone w gronie 
przyjaciół i znajomych. Było nas dwie: pani Pre-
zes i ja. W przeddzień każda z nas odwiedziła 
sklep i zaopatrzyła się w co trzeba na powitanie 
gości. Od rana składano nam życzenia i obda-
rowywano drobnymi prezentami. Szarmancki 
kolega Janek przygotował dwa piękne bukiety 
z bzu i kwitnącej jabłoni, które wręczył nam 
podczas obiadu w obecności wszystkich i obie 
poprosił kolejno  do tańca. Wieczorem urządzi-
łam w pokoju małe przyjęcie, podczas którego 
wesoło spędziliśmy czas i choć była tylko jedna 
butelka koniaku, wystarczyło dla wszystkich. 
Te imieniny, tak piękne i nietypowe, będę prze-
chowywać w pamięci obok innych szczęśliwych 
zdarzeń, które spotkały mnie w życiu.
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Halina Maszner

Serdeczność 
w skrzynce pocztowej…

Jak świat długi i szeroki, społeczność „uczniow-
ska”, bez względu na wiek, czeka na wakacje. 
Myślę, że to najprzyjemniejsza część programów 
szkolnych, od najniższych klas począwszy. Pa-
miętamy Pippi Langstrumpf, która tylko po to 
poszła do szkoły żeby mieć wakacje. 

Ile w nas – słuchaczach „trzeciego wieka”1 
ochoty na radości zobaczyć można było na 
imprezie z okazji zakończenia roku szkolnego 
ZUTW, którego hasłem były różowe okulary. 
Z podziwem albo rozbawieniem patrzyło się na 
falujący w słońcu, kolorowy tłum słuchaczy, 
czasem z reumatyzmem, czasem z łysinką, 
o kształtach niekoniecznie smukłych, przystro-
jonych w różne wstążki, kwiatki, okulary dziw-
nych kształtów – przepiękny kicz. Zabawom 
nie było końca… bo to oznaczało: WAKACJE. 
Ciszę, brak spotkań, wyjazdy… Wydawało-
by się – prywata. Zapominamy o wszystkim 
i o wszystkich… 

Wyjechałam w lipcu i ja. Wróciłam do domu, 
zajrzałam do wypełnionej skrzynki na listy 
i znalazłam tam kopertę z moim adresem, ale 
bez znaczka pocztowego. Zmęczona podróżą, 
otwierałam niespiesznie. W kopercie kartka 
imieninowa i ciekawy wisiorek z kamieniem. 
Zdziwiona zaczęłam czytać treść i… poczułam, 
jaką moc ogromną ma serdeczność zawarta 
w słowie. Zmęczenie minęło, urosły mi skrzyd-
ła, świat wypiękniał, obezwładniła radość. 

1  To żartobliwe określenie naszej społeczności z za-
bawnego artykułu, podpisanego Dynek, w nume-
rze 21 „Inspiracji”, wydanym z okazji 15-lecia ZUTW

Siedziałam i czytałam… i czytałam, i znów 
czytałam. Napisane było tak: 

„Solenizantko”/ Mamy lato i wakacje,/ czas 
na kwiaty i maliny,/ ale również popularne/ 
I z tradycją – imieniny./ Była Wanda, Jan, Da-
nuta, / dziś świętuje nam Halina, / z tej okazji 
śle życzenia/ z Twojego klubu dziewczyna,/ 
„cicha myszka” – o niej mowa/ I pół zwrotki –już 
gotowa./ Ma Halinko –dynamicie – / niech Ci 
długie będzie życie,/ zdrowia szczęścia itd./ 
tego, co się bardzo chce!!!/ „Rum i Janek” by 
się zdał/ Inteligent, chłop na schwał,/ bo sa-
motnej trudno żyć./ Wiemy o tym, co tu kryć!/ 
Opisujesz nam spotkania/ piękną naszą polską 
mową/ zachwyt budzisz swym słownictwem/ 
no i wiedzą „superową”./ Bananek na buzi,/ 
dowcip – me uznanie./ Lubię Cię Halinko./ To 
ostatnie zdanie!!!

Podpis był nieczytelny, coś jakby Teresa… ale 
czy? I która? Bieganie myśli. Z klubu… ale któ-
rego? Komuś przecież muszę, chcę podziękować.

Na drugi dzień poszłam do jednej z koleża-
nek, mieszkających dwa bloki dalej. Opowia-
dałam o wrażeniach z wyjazdu, a także o tych 
niezwykłych życzeniach imieninowych od wciąż 
jeszcze nieodkrytego autora. Okazało, że te 
wdzięczne życzenia napisała mi Tereska Wie-
lińska z Klubu OKSYMORON. Rzeczywiście 
„cicha myszka”, w Zielonej Górze od niedawna, 
subtelna, serdeczna, życzliwa. 

Ten epizod z wakacyjnego wydarzenia to 
urzekający dowód na więzi, jakie potrafi  wytwo-
rzyć wspólnotowość. Spotkania na Oksymoronie 
mają szczególny klimat tworzony a to głębią 
poezji, a to tematem z dziedziny fi lozofi i, albo 
po prostu wspólnym świętowaniem urodzin. To 
chwile wzajemnych serdeczności w tym pędzą-
cym świecie, które – jak się okazuje – trwają 
w nas także w wakacje, czyli na okrągło. Te-
resce za wzruszającą charakterystykę zawartą 
w wierszowanych słowach, jak w imieninowym 
bukiecie róż – dziękuję.

lipiec 2013
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Mirosława Branicka-Polarczyk

Operacja „M O Z A R T”

Doczekałam się! Po dwóch latach znajduję się 
na oddziale „B” LORO, Lubuskiego Ośrodka 
Rehabilitacyjno – Ortopedycznego im. dra Le-
cha Wierusza w Świebodzinie. Tego wybitnego 
lekarza i twórcę Szpitala miałam zaszczyt, jako 
dziecko spotkać na wizycie z całą klasą (cho-
dziłam do „Jedynki”), gdy osobiście sprawdzał 
nasze ewentualne wady postawy. Już wówczas 
zwrócił uwagę na moje stopy stwierdzając, iż 
„są okropne”. Zalecił ćwiczenia korekcyjne, na 
które oczywiście nie chodziłam. Z biegiem lat 
owa wrodzona wada powiększała się, dając 
bolesne dolegliwości. Skutkiem tych zaniedbań 
i noszenia modnych „szpilek” jest właśnie mój 
obecny pobyt w szpitalu i czekająca mnie ope-
racja, mająca skorygować wadę obu stóp. 

Budynek Ośrodka znajduje się w centrum 
miasta i stanowi integralną część dawnego, 
dziś bardzo zaniedbanego Zamku i murów 
obronnych Świebodzina. Z okna szpitalnego po-
koju widzę Park Chopina, dawne Liceum i okna 
mojej klasy. Wracają szkolne wspomnienia 
sprzed wielu lat... Mam chwilę czasu, by przy-
pomnieć sobie dyrektora Józefa Wydrzyckiego 
(stryja Czesława Niemena) i moją „ostrą” wy-
chowawczynię, Eugenię Radową. Wspominam 
także legendę szkoły, woźnego Aleksandra 
Zajączkowskiego, który dzierżąc w ręku spe-
cjalny zeszyt udawał się kolejno do wszystkich 
klas i rozpoczynał odczytywanie ogłoszenia 
od słów: „Ja i pan dyrektor postanowiliśmy...”. 
Dowiaduję się też, że w szpitalu pracuje jako 
lekarz syn mego kolegi z równoległej klasy 
w ogólniaku, Włodka Stanka. Nie mam jednak 
zbyt wiele czasu na nostalgię, gdyż szybko wpa-
dam w tryby szpitalnej machiny. Przyznaję, iż 
owa „machina”(pani pielęgniarka na oddziale) 
jest bardzo miła i wesoła. Zostaję po krótkim, 

acz szczegółowym wywiadzie poinstruowana, 
co mnie czeka dziś i nazajutrz. Bogatsza w tę 
wiedzę instaluję się w trzyosobowym pokoju 
z łazienką. Jest wygodnie i czysto. Paraduję 
w koszulce z logo naszego Uniwersytetu, czym 
wzbudzam niekłamane zainteresowanie. To-
warzyszy mi pacjentka (też zielonogórzanka), 
która wkrótce zapada na jakąś infekcję i na-
zajutrz zostaje odesłana do domu (szczęście, że 
mnie nie zaraziła!). Wieczorem pielęgniarka 
„wcelowuje” w moje czoło jakiś przezroczysty 
przedmiot w kształcie małego pistoletu. Cofam 
się odruchowo, zasłaniając ręką. Rozbawiona 
mówi, że to... termometr! Gdzie te czasy, kiedy 
budzono śpiącego pacjenta, aby zmierzyć mu 
temperaturę?! W gabinecie lekarskim sympa-
tyczny pan doktor, uśmiechając się dyskretnie 
pyta, czy jestem z „tych” Branickich? Zaprze-
czam, bo nie ma czym się chwalić. Ortopeda 
pociesza, że nie wszyscy z tego rodu to czarne 
charaktery. Ogląda moje zdeformowane stopy 
i decyduje o korekcie tylko jednej nogi. Proszę 
o zoperowanie, jeśli będzie taka możliwość 
i drugiej. Po krótkim namyśle oboje zgadzamy 
się, że „jak spadać, to z wysokiego konia” i zapa-
da decyzja o podwójnym zabiegu. W południe, 
po założeniu wenflonu i otrzymaniu wiadomości 
o całkowitej głodówce, odwiedza mnie bardzo 
miła pani doktor anestezjolog, informując o spo-
sobie znieczulenia i jego następstwach. Jeszcze 
tylko prześwietlenie moich okropnych stóp i po 
otrzymaniu „czegoś” na sen, zasypiam w towa-
rzystwie dwóch nowych pacjentek, czekających 
na operację kolan. Dziwnym trafem od dnia, gdy 
obie panie zjawiły się w sali, znajduję co dzień 
rano na moim stoliku, mandarynkę. Jest na-
prawdę miło! W międzyczasie odwiedzają mnie 
dwie koleżanki – jedna z czasów dzieciństwa 
i druga, Danusia Sobocińska, koleżanka z ogól-
niaka, obecnie szefowa świebodzińskiego UTW. 

Nazajutrz, głodna jak wilk, ok. godziny 
15:30 przebieram się, przy pomocy pielęgniarki, 
w „mundurek” do operacji i układam na łóżku, 
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którym jestem transportowana w kierunku 
sali operacyjnej. Tam zostaję przekazana inne-
mu personelowi, ubranemu stosownie do tego 
pomieszczenia. I mnie wkładają dodatkowo 
niebieski czepek, po czym, zupełnie spokojna 
(a może tylko trzymam fason?), wjeżdżam do 
sali operacyjnej. Tam zasiadam (wciąż bez 
lęku!) na stole operacyjnym i pani doktor roz-
poczyna procedurę znieczulenia zewnątrzopo-
nowego. Odbywa się to szybko i bezboleśnie. 
Ułożona wygodnie czuję po chwili spływające od 
pasa w dół ciepło. Nie mogę zupełnie poruszać 
nogami, a to znak, iż operacja może się zacząć. 
Z jednej strony podłączona do urządzenia kon-
trolnego specjalnym klipsem na palcu i z przy-
klejonymi jakimiś plasterkami-czujnikami, 
zostaję odgrodzona od pola operacyjnego zieloną 
tkaniną. Widzę jeszcze wchodzącego z asystą 
mojego lekarza i – mimo otrzymania „głupiego 
Jasia” – zaczynam się denerwować, słysząc 
dźwięk narzędzi chirurgicznych. Zwierzam się 
pani doktor, że zdecydowanie wolałabym teraz 
posłuchać muzyki. Zaskoczona, słyszę pytanie 
o rodzaj ulubionej muzyki. Coraz bardziej zdzi-
wiona odpowiadam, 
że uspokajają mnie 
utwory melodyjne 
i nastrojowe, z ga-
tunku tzw. muzyki 
klasycznej. Wkrót-
ce otrzymuję słu-
chawki, z których 
po chwili zaczynają 
płynąć dźwięki kon-
certu a-moll Griega. 
Potem słyszę Lacri-
mosę z „Requiem” 
(sic!!! )  Mozarta. 
Częścią świadomo-
ści wychwytuję jeszcze jakby fragmenty kon-
certu fortepianowego g-moll, także Mozarta. 
Zespół operujący czyni swoje, a mnie jest zupeł-
nie obojętne, co wyczyniają za zieloną płachtą! 

Jestem w pozytywnym szoku i do końca ope-
racji delektuję się piękną muzyką. Prawdę po-
wiedziawszy jednak, tylko dwa pierwsze utwory 
dobrze zapamiętuję, gdyż wkrótce zapadam 
w rodzaj lekkiego niebytu. Przez moment zer-
kam na monitor, ale po ujrzeniu zabiegu (brrr!), 
decyduję się na wyłączne słuchanie muzyki 
i trwanie w błogostanie. Po niecałej godzinie, 
przełożona sprawnie na łóżko i przewieziona na 
salę pooperacyjną, zapadam w półsen. Nadal 
nie władam dolną połową ciała, ale co tam! 
Wspomnienie cudownej muzyki twórcy „Cza-
rodziejskiego fletu” (to moja ulubiona opera), 
daje mi siłę na nadchodzącą, niełatwą, jak się 
potem okaże, noc. 

Po dwóch tygodniach, przy zdejmowaniu 
szwów, dowiaduję się, że szpital stosuje „metodę 
muzyczną” w czasie operacji od dwóch lat. Cie-
kawe, czy inne placówki medyczne działają po-
dobnie? To wspaniały i niewymagający wielkiej 
fatygi sposób na umilenie czasu operowanemu 
pacjentowi i ograniczenie stresu związanego 
z zabiegiem. Z pobytu w Świebodzińskim 
Ośrodku Ortopedycznym mam, dzięki temu 

muzycznemu „znie-
czuleniu” oraz życz-
liwemu stosunkowi 
do pacjenta (leka-
rze i średni personel 
zwracają się do pa-
cjentów po imieniu – 
pani Stasiu, pani 
Mireczko), a także 
dobrym warunkom, 
miłe wspomnienia. 
I co najważniejsze 
– stopy, jak nowe! 
No, prawie jak nowe, 
gdyż jeden z krzy-

wych paluszków nie wyprostował się i czeka 
go poprawka. Nie wiem jednak, czy zdecyduję 
się na ponowny zabieg. Nawet, jeśli mogłabym 
znów w jego trakcie słuchać Mozarta.

AutoRKA W PooPERACyJNyCh BuCIKACh,  
fot. BolESłAW PolARCzyK
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Ewa Kwaśniewicz

Bajkowa Jaskinia  
i nie tylko

Spełniło się wreszcie jedno z moich tury-
stycznych marzeń. Od wielu lat wybierałam 

się, aby zwiedzić słynną Jaskinię Niedźwiedzią 
w Kletnie; mimo naszych częstych wyjazdów 
w Góry Stołowe, do Karłowa, skąd jest stosun-
kowo blisko do Kletna, nigdy nie udało mi się 
tego marzenia spełnić. 

Nasz Uniwersytet jest pełen ciekawych ludzi 
i ciekawych klubów, i to właśnie szefowa Klubu 
Geologicznego, Elżbieta Dąbrowska-Żurawik, 
zorganizowała 23 kwietnia 2013 roku wyciecz-
kę do Kletna i Kłodzka. Razem z nami jechała 
duża grupa członków Klubu Fotograficznego 
„FotoX” w sile dziesięciu osób i skromna dwu-
osobowa grupka z Klubu Fotograficznego „Fo-
tooko”. W programie było zwiedzanie Jaskini 
Niedźwiedziej, starej, nieczynnej już kopalni 
uranu i twierdzy kłodzkiej. Ponieważ program 
był bardzo napięty, wyruszyliśmy wczesnym 
rankiem, o godz. 5.45. Długą drogę urozmaicała 
nam pani Henryka Frankiewicz, opowiadając 
historię mijanych miejscowości. Szkoda tylko, 
że w tyle autobusu (gdzie siedziałam) było ją 
słabo słychać. 

Ziemia Kłodzka to jeden z najatrakcyjniej-
szych regionów na Dolnym Śląsku. Znajdują się 
na niej ciekawe pod względem przyrodniczym 
obiekty np. Szczeliniec Wielki, Błędne Skały czy 
Skalne Grzyby a w roku 1966 odkryto następ-
ny – chyba równy im rangą obiekt – Jaskinię 
Niedźwiedzią. Jej otwór odsłonięto w trakcie 
eksploatacji marmuru w kamieniołomie Kletno, 
a między blokami urobku robotnicy znaleźli 
dużą ilość kości. Ponieważ najwięcej kości na-
leżało do niedźwiedzia jaskiniowego, jaskinia 
nosi nazwę Niedźwiedziej. Od 1977 r. Jaskinia 

Niedźwiedzia wraz z otaczającą ją otuliną jest 
rezerwatem przyrody. 

Łączna długość korytarzy jaskini przekracza 
2,5 km, przy różnicy wysokości między najwyż-
szym, a najniższym punktem około 60 m. Jest 
to największa jaskinia Sudetów i jedna z głęb-
szych jaskiń w Polsce. Posiada najpiękniejszą 
szatę naciekową, a urozmaicenie i bogactwo 
form pozwala konkurować jej z obiektami 
zagranicznymi. Część udostępnioną do zwie-
dzania możemy poznać, wędrując trasą tury-
styczną, która liczy ok. 360 metrów.

Brak mi słów aby opisać urodę podziemnego 
świata jaskini, przed oczami zwiedzających 
ukazują się bajkowe krajobrazy sal pałacowych, 
pełnych stalaktytów, stalagmitów i dużych 

KoPAlNIA uRANu
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form naciekowych, zwanych draperiami i 
kolumnami. Nastrój potęguję światło, wydo-
bywające z ciemności stalaktyty i stalagmity, 
przypominające figury prymitywnych świąt-
ków, budowane przez wieki przez wodę, która 
jest bardzo ważnym elementem podziemnego 
krajobrazu, spływając po ścianach, kaska-
dach naciekowych i draperiach. Krople wody 
zwieszają się z końców stalaktytów i spadają 
nieustającym deszczem. Spadał on na nasze 
głowy i rozlewał się kałużami po ziemi. Ogrom-
ne wrażenie zrobił na mnie pokaz typu światło 
i dźwięk w Sali Pałacowej – w zmieniających 
się kolorach świateł błyszczała na dnie jaskini 
woda, zwisające z jej sufitu stalaktyty wygląda-
ły jak ogromne firanki, a wszystko potęgowała 
jeszcze muzyka. To prawda, że jaskinia jest 
rzeźbą oglądaną od środka.

Zmarznięci, ale oczarowani, wyszliśmy 
na rozsłoneczniony świat przez śluzę, która 
chroni mikroklimat jaskini przed czynnikami 
zewnętrznymi i poszliśmy zwiedzać następny 
obiekt, czyli starą kopalnie uranu. Jest ona 
położona na północnym stoku Żmijowca w Ma-
sywie Śnieżnika. Działała w latach 1948-1953, 
wykorzystując m.in. kilka średniowiecznych 
sztolni, w których w przeszłości prowadzono 
wydobycie żelaza, srebra i miedzi. Łącznie 
wydobyto tu 20 ton uranu. Pracowały w niej 
tysiące górników, nie zawsze dobrowolnie, 
w fatalnych warunkach i w dużym promienio-
waniu. Udostępniona do zwiedzania sztolnia 
nr 18 znajduje się przy drodze łączącej Kletno 
z Sienną. Zobaczyć tu można wiele atrakcyjnie 
oświetlonych wystąpień miejscowych minera-
łów (fluoryt, ametyst, kwarc i inne). Kopalnia 
robi bardzo ponure wrażenie, szczególnie po 
bajkowej jaskini, którą oglądaliśmy tak nie-
dawno. Wąskie, znikające w mroku korytarze, 
w których górnicy pracowali na kolanach, czę-
sto gołymi rękami, wydobywając śmiercionośny 
uran. W tej chwili kopalnia jest całkowicie bez-
pieczna, nie ma w niej śladu promieniowania.

tWIERdzA KłodzKA

W JASKINI NIEdźWIEdzIEJ
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Po obiedzie w miejscowej restauracji, na 
który podano świeżo złowione pstrągi, pojecha-
liśmy do Kłodzka, aby zwiedzić słynną kłodzką 
twierdzę. Wznosi się ona majestatycznie nad 
miastem, a jej wysokie mury robią groźne 
wrażenie. Jej początki sięgają X w. , połowie 
XVI w. rozbudowano twierdzę o zamek średni 
i niższy; one to wraz z zamkiem wyższym i for-
tyfikacjami miasta stanowiły zespolony w jedno 
system obronny. W 1742 roku twierdza poddana 
została Prusakom, którzy zajęli tereny Dolnego 
Śląska w konsekwencji wojny siedmioletniej. 
W roku 1867 rząd pruski zdecydował o rozbro-
jeniu twierdzy jako przestarzałej, do 1945 roku 
odgrywała jednak pewną rolę militarną oraz 
ciężkiego więzienia. W roku 1864 w twierdzy 
osadzeni byli powstańcy z powstania stycznio-
wego z Wielkopolski. W czasie II wojny świa-
towej, w latach 1940-1943 twierdza była filią 
obozu Gross-Rosen, umieszczano w niej jeńców 
wojennych, dezerterów z armii niemieckiej oraz 
podejrzanych o działania na szkodę Rzeszy. 
Znajdowało się tu ciężkie więzienie, miejsce kaź-
ni i obóz pracy. W 1960 roku twierdza została 
uznana za zabytek i udostępniona turystom 
wraz z odcinkiem trasy podziemnej wynoszącej 
około 1 km. Mieliśmy w planach zwiedzenie tej 
trasy, ale z powodu późnej godziny zdecydowali-
śmy się zwiedzić tylko część naziemną twierdzy. 
Nasza przewodniczka, barwnie opowiadała 
nam o warunkach w niej panujących, o ciężkim 
losie służących tam żołnierzy, służba w wojsku 
pruskim trwała 20 lat i większość żołnierzy nie 
doczekała jej końca. Fatalne warunki sanitarne 
i mniej niż skromne wyżywienie robiły swoje. 

Do Zielonej Góry, przyjechaliśmy około godz. 
dwudziestej trzeciej. Widzieliśmy tak wiele 
pięknych i ciekawych obiektów, dowiedzieliśmy 
się mnóstwa interesujących rzeczy, że mimo 
długiej trasy i późnej pory wszyscy byli zadowo-
leni. Duża w tym zasługa kierowniczki klubu, 
pani Elżbiety, która świetnie zorganizowała 
naszą wycieczkę.

Jadwiga Szuba

Klub Foto X na plenerze 
podczas wycieczki do Jaskini 
w Kletnie

Członkowie Klubu Fotograficznego Foto X 
uczestnicząc w wycieczce zorganizowanej 

przez Elżbietę Dąbrowską-Żurawik, połączyli 
walory edukacyjno-poznawcze wycieczki z ple-
nerem fotograficznym. Atrakcyjny program 
i wiosenna aura zachęciły wielu z nas do 
wyjazdu… i warto było. Jaskinia w Kletnie 

EKSPozyCJA PAWIloNoWA JASKINI NIEdźWIEdzIEJ, 
fot. JAdWIGA SzuBA

tWIERdzA KłodzKA, fot. tERESA KACzMAREK
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Anna Blacha

Jaskinia Niedźwiedzia

Na zawsze pozostaną w pamięci moje wspo-
mnienia związane z Jaskinią Niedźwiedzią. 
Tamtego dnia przed laty byłam już zmęczona 
wielogodzinną wędrówką po górskich szlakach. 
Adam powiedział: – W pobliżu jest Jaskinia 
Niedźwiedzia, nie wypada jej ominąć. Może tu 
nigdy nie będziemy, tyle tras jeszcze do zalicze-
nia… Idziemy. Krótki odpoczynek, coś na tzw. 
„ząb” i w drogę! 

Do samej jaskini wiedzie ścieżka wyłożona 
marmurowymi „kamolami”. Jest to teren, skąd 
przed odkryciem jaskini wydobywano marmury. 
Nie wiem gdzie jest kamieniołom, ale tam i tak 
nie możemy iść. Po pięknych marmurach idę 
zachwycona, nie mam ich w łazience, a tu ich 
tyle… Za wielkie, by zabrać do plecaka, musi 
wystarczyć mały kamyczek na pamiątkę. Do 
jaskini jest może kilometr, może więcej – nie-
ważne. Jest ciepły, słoneczny, sierpniowy dzień. 
Nie przepadam za słońcem i jego palącymi 
promieniami, nie mogę się opalać, więc raczej 
szukam zacienionych miejsc. Czasem jednak 
trzeba się poświęcić, gdy nie ma innej drogi. 
Kupujemy bilety i dołączamy do grupy wy-
cieczkowiczów i przewodnika – nie wchodzi się  
samemu. 

Pierwsze kroki do wnętrza wyżłobionej 
góry. Przewodnik objaśnia nazwę – znaleziono 
tu mnóstwo kości niedźwiedzi jaskiniowych, 
których dziś nie spotkamy – i całe szczęście, 
bo były ogromne i niebezpieczne. Znaleziska 
świadczą też, że polowali na nie mieszkańcy 
tych okolic, odważni i silni – jaskinia była ich 
domem. Jaskinia była zamieszkała już sto ty-
sięcy lat temu, choć teren Polski pokryty był 
czapą lodowca. Niesamowicie ciekawe dzieje. 
Mam kamień, dostałam go w prezencie, który 
służył tamtym ludziom m. in. za nóż; w ręku 

zauroczyła nas ciekawymi formami skalnymi, 
w mrocznych sztolniach po starej kopalni uranu 
w zadumie nad tragicznym losem polskich gór-
ników, wypatrywaliśmy barwnych okazów mi-
nerałów, a surowy klimat i mroczną przeszłość 
Twierdzy Kłodzkiej staraliśmy się jak najwier-
niej odzwierciedlić na fotografiach. W wolnej 
chwili po obiedzie podglądaliśmy budzącą się do 
życia przyrodę. Zostało jeszcze trochę czasu na 

fot. StANISłAW MAtuSzEWSKI

W tWIERdzy, fot. StANISłAW MAtuSzEWSKI

spacer po Kłodzku, jednym z najpiękniejszych 
miast Dolnego Śląska, z 1000-letnim rodowo-
dem, o fascynującej historii. Staraliśmy się 
uchwycić klimat miasta, fotografując zabytki 
i współczesną architekturę. Z satysfakcją pre-
zentujemy nasze zdjęcia, które ukazują uroki 
Kłodzka i okolicy.
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trzyma się go doskonale, wyraźne są krawędzie 
tnące. Choć minęło tyle lat, warto pochylić się 
nad niepozornym kamieniem. 

Ogarnia nas przyjemny chłodek. W tak go-
rącym dniu oddycham z ulgą, zmęczenie mija 
ostatecznie. Z objaśnień przewodnika dowia-
dujemy się, że tylko część jaskini jest dostępna 
dla wycieczek, całość ciągnie się kilometrami 
i nie wszystkie miejsca są zbadane i bezpieczne.

Wchodzimy do ogromnej komnaty i zachwyt 
ogarnia wszystkich. Łagodne oświetlenie wydo-
bywa z cienia stalaktyty i stalagmity, tworzone 
ręką natury, nie wiem, czy dla mnie… Chłonę 
cała sobą ciszę, słyszę powoli spadające krople 
wody – to one cierpliwie układają wzory na 

WSzyStKIE zdJęCIA EWA KWAśNIEWICz

dnie misy – i gdzieś odpływają. My nie stoimy 
w wodzie, są odpowiednie ścieżki, nie rozdep-
czemy cudów powstających przez miliony lat. 
Tyle czasu potrzeba, by powstały stalaktyty 
i stalagmity. Odczuwamy boleśnie upływ cza-
su – za nami i przed nami.

Kolumny są bardzo kruche i nie wolno 
ich dotykać, w jednej chwili można zniszczyć 
to, co stworzył upływ czasu miliona lat. Gdy 

z jakiegoś powodu krople wody już nie spadną, 
stalaktyt ze stalagmitem nie połączą się w ca-
łość spełnionej miłości. Można być świadkiem 
takiego zjawiska. Warto zobaczyć. 

W pewnym momencie gaśnie światło i nie 
wiemy, czy to awaria. Ogarnia nas ciemność, 
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ciemność o jakiej nigdy nie wiedzieliśmy. Ciem-
ność nas dotyka, owija niczym szalem, nie wiem 
gdzie góra, gdzie dół, prawo, lewo. Wdziera się 
pod ubranie, we włosy, pod stopy. Wiem tylko, 
że nie jestem sama – słyszę oddechy, czuję 
obecność innych i przenoszę się o tysiące lat 
w przeszłość. Widzę ludzi, którzy tu miesz-
kają, rozpalają ogień… Mają bezpieczne (czy 
na pewno?) schronienie przed skradającym 
się niedźwiedziem i… kilkaset metrów skały 
nad sobą. Nie zawali się, u nas nie zdarzają 
się nagłe trzęsienia ziemi, zostalibyśmy tu na 
zawsze… Jakimi maleńkimi pyłkami jesteśmy! 

Zapala się światełko i ogromna ulga. Och! 
Wraca rzeczywistość. Ten znany na zewnątrz 
świat, to nic, że niedoskonały, ale ciepły, wid-
ny, pełen gwiazd nocą i oświetlony słońcem 
w dzień. To nic, że czasem upał przypiecze, lub 
zima przyłoży minus 20 stopni… Następne: och! 
z ust pań, gdy światełko oświetla dziwny twór 
nacieku w odpowiednim kształcie i wielkości – 
skojarzenie jest jednoznaczne; przewodnicy 
mają swoje niespodzianki dla zwiedzających. 

Pokora wobec Stwórcy i podziękowanie za 
twory Natury pozostaną po tej wyprawie na 
zawsze. 

Anna Blacha

Stalaktyty

Ścieżka wyłożona kamieniami – 
Olbrzym sprzed wieków bawił się
klockami.
Marmurowym idę szlakiem 
Do jurajskiej jaskini, 
Tajemną ręką wyżłobioną. 
Grota otula mnie wokoło
Ciemnym ciszy szalem – 
Maleńki okruch życia
Stanął przed Ziemi Stwórcą. 
Dotknięcie delikatne jak piórko
Musnęło moją twarz.
Czy to boski
Powiew wiatru? Nie wiem. 
Pod nogami woda płynie 
Skąd i dokąd, któż to wie…
Zachwyt wzbudziły 
Stalagmity, stalaktyty. 
Sufi t skalny?
Pyłek z dłońmi małymi 
Nie podniesie głazu,
Nie podtrzyma stropu
Wiszącego nade mną.

On… nie… spadnie…
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Barbara Konarska

Dziennik z wakacji 2012 r.

O podróży do Czech myślałam wielokrotnie. 
Bywałam w Pradze i w czeskich Karkono-

szach, czasami z małymi wypadami do przygra-
nicznych miejscowości, ale zdawałam sobie spra-
wę, że Czechy są – na szczęście niezniszczonym 
przez ostatnią wojnę – baśniowym sezamem, 
pełnym klejnotów. Podzieliłam się naszymi – 
mglistymi jeszcze – planami (jako pewnik była 
Kutna Hora) z Bożenką Rudkiewicz. Okazało 
się, że bywa z mężem w pewnej miejscowości na 
północy Czech, gdzie mają przyjaciół i jest pełna 
zachwytu dla urody małych miasteczek w tej 
okolicy. Przyniosła mapy, a przede wszystkim 
opowiadała tak ciekawie, że nasze pomysły na-
tychmiast się skrystalizowały. Kupiłam mapę 
i przewodnik, by – ewentualnie – poszerzyć 
naszą wyprawę o inne miejscowości, jeżeli sił 
i środków wystarczy, wytyczyłam trasę. Posta-
nowiliśmy jechać krótkimi etapami – nie byłam 
pewna, na ile mi siły pozwolą. Wyruszyliśmy 
podekscytowani.

9 lipca – poniedziałek
Upalnie. Szybko dojeżdżamy do Jawora. 

Miasto dość zaniedbane, Kościół Pokoju, wybu-
dowany w latach 1654-1655 śliczny, ładny też 
gotycki kościół p.w. św. Marcina. Nie wszystkie 
obiekty zabytkowe zwiedzaliśmy, bo w planie 
był tylko Kościół Pokoju1 i dalsza droga. Po 
obiedzie – jazda do Kamiennej Góry. Miasto robi 
lepsze wrażenie niż Jawor, ale cóż – jest siedzibą 
powiatu. Hotel wygodny, ale dość drogi (150 zł 

1 W wyniku pokoju westfalskiego, kończącego 
wojnę  trzydziestoletnią,  przywracano  katolicyzm 
na  Śląsku,  a w latach  1648  –  1654  protestantom 
odebrano 656 kościołów. Zgodę na budowę świą-
tyń  protestanckich,  zwanych  „kościołami  poko-
ju”,  uzyskały  tylko  Jawor  i Świdnica.  Nie  mogły 
być budowane  z trwałych materiałów  (używano 
drewna i gliny) ani mieć wież.

ze śniadaniem). Wieczorkiem spacer – ładny 
rynek z ratuszem, trochę budynków sprzed ok. 
stu lat, powyżej hotelu – duży barokowy kościół, 
zbudowany na planie krzyża greckiego jako tzw. 
„kościół łaski”2. W mieście – też ładny – kościół 
pw. św. Piotra i Pawła. Zauważyliśmy mocno 
podniszczony obiekt o ciekawej architekturze 
i tajemniczym przeznaczeniu. Okazało się, że 
były to Zakłady tekstylne F.V. Grunfelda wznie-
sione w 1885 roku. To nie pierwszy budynek 
poprzemysłowy z tego okresu, którego urodę 
można dostrzec gołym okiem, a nie zawsze jest 
pomysł na jego ponowne zagospodarowanie. 
Czasami pozostaje tylko fasada, jak w naszej 
„Polskiej Wełnie”.

Wieczorem czytam wydawnictwo, które po-
darowano nam w kościele w Jaworze, dotyczące 
zabytków sakralnych Pogórza Kaczawskiego 
(prześlicznie wydana, w języku angielskim, 
poręczna książeczka, pełna informacji i zdjęć) 
oraz oglądam wydawnictwo podarowane przez 
właścicielkę hotelu o Ziemi Kamiennogórskiej, 
z przepięknymi panoramkami okolicy.

10 lipca – wtorek
Wczesnym rankiem wyjeżdżamy do Krze-

szowa. Pragnę zobaczyć ponownie bazylikę 
Wniebowzięcia NMP – po remoncie. Widząc 
otwarte drzwi, wchodzimy do wnętrza i… mam 
dreszcze na plecach i łzy w oczach. Jest prze-
pięknie! Jeszcze nie ma turystów, tylko krząta 
się pani sprzątająca. Mówię jej, że byliśmy 
tu przed kilku laty, kiedy trwał remont i że 
jestem zachwycona. Pani bynajmniej nas nie 
wypędza, mamy więc kościół tylko dla siebie. 
Wędrujemy niespiesznie wśród malowideł, oglą-
damy stalle, podziwiamy bogactwo rokokowego 

2 Po pokoju westfalskim ewangelicy z Kamiennej 
góry  udawali  się  na  nabożeństwa  do  Jawora 
i Świdnicy. Przez wiele lat starali się o pozwolenie 
na budowę własnej świątyni. Zgodę taką uzyska-
li  w ramach  układu  zawartego  między  królem 
szwedzkim  Karolem  XII  a cesarzem  Austrii  w Al-
transtädt w 1707 roku. Kościoły powstałe w wyni-
ku tego układu zwano „kościołami łaski”.
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wystroju wnętrza świątyni. Po dość długim 
czasie idziemy do centrum obsługi pielgrzyma, 
gdzie dostajemy znakomity przewodnik – na-
granie w słuchawkach – świetne merytorycznie. 
Podążamy za głosem do kościoła św. Józefa, 
gdzie – dzięki tekstowi – odkrywam pewne 
smaczki, np. Świętą Rodzinę namalowaną 
przez Michaela Willmanna3 w strojach jemu 
współczesnych. Zwiedzamy też – po raz pierw-
szy, bo podczas naszego poprzedniego pobytu 
nie było udostępnione – mauzoleum Piastów 

świdnicko-jaworskich. Kiedy wracamy do ba-
zyliki, trwa koncert. Przy dźwiękach organów 
wspinamy się na wieżę. Roztacza się stamtąd 
przepiękny widok ma okolicę, w oddali widać 
Śnieżnik. Wszędzie,3 gdzie można, fotografu-
jemy, a wnętrze bazyliki mamy utrwalone na 
zakupionej płytce z prezentacją wirtualną. 
Nie chce nam się opuszczać tego miejsca, ale 
w planie jest dotarcie do Nachodu, więc z żalem 
wsiadamy do samochodu.

3  Dekoracja malarska autorstwa Michaela Willman-
na powstała w latach 1693–1698, składa się z 68 
kompozycji i uważana jest za jedno z najlepszych 
dzieł malarstwa freskowego w Europie Środkowej 
w 2 połowie XVII wieku.

Przez przejście w Lubawce przekraczamy gra-
nicę, by po południu znaleźć – w Dolnej Radacho-
wej (3 km od Nachodu) – dobrą kwaterę. Możemy 
tam być do sobotniego poranku, bez posiłków, 
ale z możliwością ugotowania sobie kawy czy 
herbaty i zjedzenia kanapek przy stole. Szybko 
orientujemy się, że tanio w Czechach nie będzie.

11 lipca – środa 
Zwiedzamy Nachod. Nad miastem góruje 

zamek. Czytamy, że wcześniej na jego miejscu 

stała gotycka twierdza; pierwotna budowla 
zajmowała niedużą powierzchnię wokół wiel-
kiej walcowej wieży z pałacem na południu. 
W pierwszej połowie XV w. zamek został znacz-
nie poszerzony, a po 1610 r. zamek gruntownie 
przebudowano i poszerzono w stylu późnego re-
nesansu. Zamek robi imponujące wrażenie. Do 
najważniejszych zabytków należą dwa komplety 
brukselskich tapiserii z połowy XVII wieku 
i one właśnie najbardziej mnie zachwyciły pod-
czas zwiedzania wnętrz zamkowych. Nawiasem 
mówiąc zaskoczyła mnie informacja, że można 
wykupić zwiedzanie poszczególnych poziomów. 
My kupiliśmy bilety na wszystkie.

WSzyStKIE zdJęCIA 
BARBARA KoNARSKAKo

śC
Ió

ł 
Po

Ko
Ju

 W
 J

A
W

o
Rz

E



127Podróże małe i duże słuchaczy ZUTWINSPIRACJE  /

Kiedy wychodziliśmy, zaczęło zbierać się na 
burzę, więc z pośpiechem zrobiliśmy jeszcze 
kilka zdjęć na dziedzińcu i szybko ruszyliśmy 
do samochodu. Lunęło. Obfi ty deszcz padał do 
momentu, kiedy zjechaliśmy do centrum mia-
sta, gdzie znalazłam parking – blisko rynku 
z ładnym ratuszem, kościołem i kilkoma cieka-
wymi kamienicami oraz widokiem na zamek –
 z dołu. 

Zadowoleni ze zwiedzania Nachodu, po-
jechaliśmy do Raciborzyc. Barokowy pałac 

zbudowany został w roku 1708. Później do-
budowano do niego jednopiętrowe skrzydło, 
a w roku 1800 został przebudowany w stylu 
empire na letnią rezydencję księżnej Katarzyny 
Zahańskiej, którą otacza piękny park. Księżna 
w Polsce znana jako Wilhelmina Żagańska 
(niem. Katharina Friederike Wilhelmine Be-
nigna von Kurland) była córką Piotra Birona 
i starszą siostrą Doroty de Talleyrand-Périgord. 
Przewodniczka opowiadała o jej urodzie, ro-
mansowym charakterze, inteligencji i talentach 
dyplomatycznych, a ja jakbym słuchała o księż-
nej Dino. Serce mi żywiej zabiło – toż ona prawie 
nasza! W ten właśnie sposób dowiedziałam się 

czegoś o sobie – historia Ziemi Lubuskiej jest 
już moją historią. 

Zmęczeni długim zwiedzaniem, bo trochę 
zbyt ambitny był to program na jeden dzień, 
wróciliśmy do naszej kwatery bardzo zadowo-
leni. Gospodarz wypytywał nas, gdzie byliśmy 
i chwalił wybór miejsc.

12 lipca – czwartek
W planie – zamek w Opocznie. Śliczny za-

mek powstał w latach 1560-1569, na miejscu 

pierwotnego grodu gotyckiego, z którego za-
chowała się tylko wieża walcowa – tzw. gło-
domornia. Renesansowy budynek z arkadami 
na początku XVIII stulecia był przebudowany 
przez architekta G.B. Alliprandiego. W zamku 
znajduje się wybitna galeria obrazów malarstwa 
włoskiego XVI – XVIII stulecia oraz unikatowa 
kolekcja trofeów myśliwskich i broni. Zmęcze-
ni nadmiernie rozbudowanym zwiedzaniem 
poprzedniego dnia postanowiliśmy zobaczyć 
tylko jeden poziom – ekspozycję malarstwa. 
Ze zbrojowni zrezygnowałam – może nie-
słusznie, bo na zdjęciach wyglądała interesu-
jąco. Malarstwo piękne, choć bez czołowych 
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nazwisk; część obecnej ekspozycji to dobre 
kopie. 

Zeszliśmy w dół aleją parkową (park w stylu 
angielskim z niewielkimi budynkami w stylu 
romantycznym) zdziwieni, że od strony mia-
steczka dojście do zamku było łagodne, nato-
miast bardzo malowniczy park schodził w dół 
po dość stromym zboczu, porośniętym drzewami 
o charakterze wręcz górskim. Pospacerowali-
śmy, odpoczęli, potem zrobiliśmy jeszcze kilka 
zdjęć w mieście. 

Kolejnym punktem programu na ten dzień 
była Dobruszka – mała miejscowość po drodze, 
gdzie – jadąc do Opoczna – zauważyliśmy ład-
ny kościółek. Dobruszka zaoferowała – oprócz 
kościółka, który okazał się być położony na 
urokliwym cmentarzu za miastem – zadbany 
kirkut, z zamykaną bramą, do której klucze 
dostaliśmy w punkcie informacji turystycznej. 
W bramie – informacja o społeczności żydow-
skiej w miasteczku. Jak napisano, począwszy 
od XVII w. liczba żydowskich mieszkańców 
była znacząca. Przed drugą wojną światową 
było ich 50. Przymusowo ewakuowani do getta, 
później do obozów koncentracyjnych, w których 

śmierć poniosło 31 osób. Pozostali przy życiu 
do Dobruszki nie wrócili i tak żydowska spo-
łeczność zanikła. Dobruszka, choć atutów ma 
niewiele, oferuje ładne folderki w języku pol-
skim. Nastawienie na turystów z Polski było 
w przygranicznych miastach regułą.

13 lipca – piątek
To był już ostatni dzień w sympatycznym 

gospodarstwie agroturystycznym. Szkoda, 
bo nie było drogo, a wygodnie i był to dobry 

punkt wypadowy. Tego dnia przedpołudnie 
spędziliśmy w Nowym Mieście nad Metują, 
założonym w 1501 roku. Centrum historyczne 
ogłoszono miejskim rezerwatem zabytkowym, 
na który składają się Rynek Husa z kościołem 
Świętej Trójcy z roku 1519, renesansowe domy 
z arkadowymi podcieniami i zamek. Nieod-
miennie zachwycam się zadbanymi miastecz-
kami czeskimi, ale ten rynek to perełka. Tuż 
obok – wejście do renesansowego zamku, zbudo-
wanego w miejscu pierwotnej twierdzy gotyckiej 
z początku XIV stulecia, później wielokrotnie 
przebudowywanego. W początku XX wieku 
zrujnowaną posiadłość wykupił przemysłowiec 
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Josef Bartoń, zlecając odbudowę architektowi 
Duszanowi Jurkowiczowi, który prowadził 
ją w latach 1909-11; z tego okresu pochodzą 
wnętrza w stylu secesji i art deco, dla mnie 
zbyt „hałaśliwe” kolorystycznie, za mało zhar-
monizowane; doceniłam natomiast niezwykłe, 
ceramiczne ozdoby wnętrza – duże, barwne, 
pomysłowe – nie zapisałam, niestety, nazwiska 
artystki oraz zamkowe ogrody, zaprojektowane 
według kanonów włoskiego renesansu. Przed 
wejściem do zamku i nad zejściem do niższych 

poziomów ogrodów znajdują się rzeźby krasnali 
autorstwa Matthiasa Bernarda Brauna (z oko-
ło 1720r.). Po okresie upaństwowienia zamek 
jest ponownie w rękach prywatnych – rodziny 
Biedroniów, których wielkie portrety – raczej 
w złym guście – powieszono w salach. Z wieży 
zamkowej roztacza się piękny widok na miasto 
i ogrody. 

14 i 15 lipca – sobota, niedziela
Obawialiśmy się trochę, czy w weekendowym 

czasie znajdziemy noclegi w Litomyślu, dokąd 
pojechaliśmy spod Nachodu. Zatrzymałam się 
na jakimś parkingu i… okazał się najbliższy 

pałacowi, choć nie miałam o tym pojęcia. Sta-
nęłam bowiem obok bocznej ściany pałacowego 
browaru, w którym obecnie mieści się hotel 
YMCA, gdzie znaleźliśmy nocleg w przyzwoi-
tej, jak na miasto tej rangi cenie. Zapewniał 
warunki hostelu wraz z dobrym śniadaniem 
w postaci szwedzkiego bufetu.

Litomyśl założony na przełomie X i XI wieku 
przy szlaku handlowym łączącym Czechy z Mo-
rawami, zachwycił nas. Nad miastem góruje 
renesansowy zamek arkadowy z drugiej połowy 

XVI wieku zbudowany we włoskim stylu. Pomi-
mo modernizacji wnętrz w końcu XVIII wieku, 
zachował swój niemal nienaruszony wygląd 
z czasów renesansu, łącznie z unikatowym 
sgraffi towym wystrojem fasad i attyk (ponad 
osiem tysięcy sgraffi ti!). Zachował się także 
zespół budynków gospodarczych i ogród. Po 
zamku oprowadzała nas przewodniczka ubrana 
w suknię nawiązującą do czasów renesansu, 
o świetnej dykcji, dzięki czemu dobrze ją rozu-
miałam (w przeciwieństwie do przewodniczek 
z innych zamków, gdzie tylko posługiwanie się 
tekstami pisanymi w języku polskim pozwa-
lało czegokolwiek się dowiedzieć). Wewnątrz 
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perełka – mały dworski teatr. Zrobiłam zdjęcie, 
zanim powiedziano, że nie wolno fotografować 
(niezbyt udane, ale jest!). Sgraffita oszałamia-
jące. Spacer po ogrodzie pałacowym zrobiliśmy 
w oczekiwaniu na wejście do pałacu – miłe 
miejsce, obiecałam sobie wejść tu wieczorem, 
ale rozpadał się deszcz… 

Po obiedzie poszliśmy do miasta. Na rynku 
o długości 500 m (!) stoi gotycki ratusz oraz sze-
reg renesansowych i barokowych domów. Tzw. 
Dom Rycerzy to piękna renesansowa kamienica 
z połowy XVI wieku dzieło Mistrza Błażeja. 
Fasadę budynku zdobią sztukaterie z kamienia, 
a także rzeźby rycerzy z mieczami. 

Litomyśl nadal się remontuje (za pieniądze 
Europejskie, bo to małe, nieco ponad dziesię-
ciotysięczne miasto), m.in. kończy się remont 
klasztoru pijarów wraz kościołem (było tam 
i zapewne, po remoncie, nadal będzie muzeum).

Nazajutrz w planie był miejski (dawny przy-
klasztorny) park i kościół Augustianów Pod-
wyższenia Krzyża Świętego, z 1356-1378, prze-
budowany w 1601; na otaczających go murach 
obejrzeliśmy przepiękną wystawę fotograficzną 
„Orbis pictus Leuchovia” autorstwa urodzonego 
w słowackiej Lewoczy, a żyjącego od lat w Pa-
ryżu Petera Župnika. 17 wielkoformatowych 
fotografii z wnętrz kościołów Lewoczy zawisło 
na zewnętrznym murze Ogrodów klasztornych. 
Artysta napisał: 

W mojej serii fotografii poszukuję nowej 
perspektywy. Pracując przy dziennym świetle, 
dzięki współczesnemu spojrzeniu poszukiwałem 
nowych odniesień w tych miejscach, gdzie two-
rzyła się mozaika wewnętrznej struktury świąty-
ni. Składałem wszystkie te sygnały w przestrzeń 
fotografii, tworząc obraz, który może nadać im 
nowe znaczenia. Moim celem jest wyrazić istotę 
przedstawianego obiektu jak i osiągnąć nową 
jakość estetyczną. Mam nadzieję, że fotografie 
z Lewoczy mogą ukoić nasze nad miarę pobu-
dzone (przesycone?) oczy.4 

Kolejną atrakcją było muzeum ozdobione 
unikalnymi malowidłami naściennymi i rzeź-
bionymi meblami autorstwa Josefa Vachala, 
tzw. Portmoneum. Trafiliśmy tam za wska-
zówką kelnerki z małej knajpki, gdzie jedliśmy 
lunch, położonej przy ślicznej uliczce, na ścia-
nach domów której skopiowano drzeworyty Va-
chala. Drzeworyty ilustrowały książkę „Krvavý 
román”; jej nakład wynosił zaledwie kilkanaście 
egzemplarzy, gdyż była wytworzona metodą 
rękodzielniczą przez autora.

4  Ze zdjęcia tekstu w języku czeskim (słowackim?) 
i angielskim i starałam się zrobić tłumaczenie na 
język  polski;  nie  byłam  pewna  tylko,  czy  lepiej 
użyć słowa „pobudzone” czy „przesycone”. 

fot. JózEf KoNARSKI
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Litomyśl fotografowaliśmy nieprzytomnie – 
tyle było pięknych miejsc, tyle fascynujących 
detali. Na zdjęciach mam wyjątkowo uszczę-
śliwioną twarz…

 Podobnie, jak poprzedniego dnia planowa-
łam wieczór w plenerze (klasztorne ogrody), 
ale i tym razem deszcz to uniemożliwił. Na 
szczęście miałam świetną książkę na niepogo-
dę – „Zrozumieć zwierzęta” (podtytuł „Wyko-
rzystanie tajemnic autyzmu do rozszyfrowania 
zachowań zwierząt”) Temple Grandin, Catheri-
ne Johnson. Temple Grandin, osoba autystyczna, 
a równocześnie naukowiec – zoolog odkrywa 
podobieństwo w postrzeganiu świata przez oso-
by autystyczne i przez zwierzęta. Fascynująco!

16 i 17 lipca – poniedziałek, wtorek
Kutna Hora, do której udaliśmy się w ponie-

działkowy ranek, powstała w miejscu odkrycia 
złóż srebra pod koniec XIII w. Okazały się 
niezwykle bogate, dzięki czemu czeski król stał 
się jednym z najbogatszych władców w Europie. 
Miasto, wpisane w 1995 r. na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, powitało nas zachmu-
rzonym niebem. W informacji turystycznej 
okazało się, że ta kolejna perła zabytkowych 
miast czeskich nie ma w ogóle tanich noclegów. 
Adres stosunkowo niedrogiego locum, jaki 
nam podano, okazał się niewypałem – nikogo 
nie było, telefon też nie odpowiadał. Ponieważ 
deszcz wisiał dosłownie nad głowami, weszli-
śmy do zamku zwanego Vlašsky Dvůr (Włoski 
Zamek). Znajdowała się w nim przed wiekami 
główna mennica królewska, w której od roku 
1300 bito słynne, dziś nie mniej cenne, praskie 
grosze. Włoski Dwór stał się też rezydencją 
królewską – często przebywał tam król Wacław 
IV. Najcenniejszą pamiątką z tych czasów jest 
gotycka kaplica królewska. Mennica zakończyła 
pracę w związku z wyczerpaniem złóż srebra 
w 1727 r. 

Deszcz sobie padał, my zwiedzaliśmy ekspo-
zycję menniczą, potem weszliśmy do kaplicy i… 

spotkało nas rozczarowanie. To, że nie będzie 
można fotografować, było oczywiste, ale to, że 
oświetlenie kaplicy włącza się – z uwagi na 
obawę przed zniszczeniem kolorów obrazów 
i rzeźb – tylko na godzinę dziennie i nie była 
to nasza godzina, wprawiło nas w niewesoły 
nastrój. Niewiele bowiem było widać przez 

niewielkie okna przy mocno zachmurzonym 
niebie…

Na szczęście deszcz przestał padać, wró-
ciliśmy więc do informacji turystycznej, by 
dostać kolejny adres. Tym razem najpierw 
upewniono się, czy oferta jest aktualna. Kwa-
tera okazała się pokojem w dużym mieszkaniu, 

KośCIół WNIEBoWzIęCIA NMP W KutNEJ hoRzE
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nieprzystosowanym do turystycznego pobytu, 
ale znajdowała się blisko wspaniałej katedry 
św. Barbary. Budowa tego kościoła, zaplano-
wanego w stylu francuskiego gotyku, trwała 
długo – rozpoczęto ją w 1388 r., a zakończono 
na początku XVI w. Wnętrze kościoła było przez 
jezuitów przebudowane w stylu barokowym, 
a na przełomie XIX i XX w. został mu przywró-
cony gotycki charakter. Architektura kościoła 
zrobiła na mnie duże wrażenie, a we wnętrzu 
ogromnie spodobały mi się zachowane freski 
o tematyce mincerskiej.

Drugą świątynią o dużych walorach zabyt-
kowych, którą odwiedziliśmy następnego dnia, 
był – położony w dzielnicy Sedlec – Kościół 
Wniebowzięcia NMP, wybudowany w latach 
1282-1320 w stylu gotyckim, a po 1700 r. prze-
budowany w stylu barokowego gotyku5. Poza 
tym dużo spacerowaliśmy po mieście, odkry-
wając coraz to inne atrakcje, jak chociażby tzw. 
kamienny dom, jedną z najpiękniejszych kamie-
niczek w mieście, zbudowaną na przełomie XV 
i XVI w. czy kamienną gotycką studnię.

Kutna Hora ma wątek polski. Otóż najstar-
szy syn Kazimierza Jagiellończyka, Władysław, 
na mocy porozumienia między królem polskim 
i czeskim królem, Jerzym z Podiebradu, miał 
zasiąść w przyszłości na tronie królewskim 
Czech. Tak się stało – dwa miesiące po śmierci 
Jerzego, w maju 1471 roku, szlachta czeska 
powołała Władysława Jagiellończyka na tron 
czeski. Wydarzyło się to w Kutnej Horze, 
a w sierpniu roku 1471 Władysław został 
w Pradze koronowany. Kutna Hora za czasów 
jagiellońskich przeżywała swój największy 
rozkwit. Ten właśnie „polski ślad” stał się za-
czynem pomysłu ekspozycji, nazwanej „Europa 

5  Barokowy gotyk, łączący elamenty gotyku i baro-
ku, pojawił się na początku XVIII wieku wraz z re-
katolicyzacją ziem czeskich. Czołowym przedsta-
wicielem niespotykanego w innych krajach stylu 
nazwanego barokowym gotykiem, był Jan Blažej 
Santini-Aichel, architekt pochodzenia włoskiego. 
On właśnie odbudował kościół Wniebowzięcia NM 
Panny w latach 1703-1707.

Jagiellonica”. Obok katedry znajduje się po-
tężny barokowy budynek dawnego kolegium 
jezuickiego i tam odkryliśmy dla siebie dzieła 
sztuki Europy Środkowej z okresu od panowa-
nia Władysława Jagiełły do śmierci Zygmunta 
II Augusta6. 

Pożegnaliśmy Kutną Horę z mieszanymi 
uczuciami: z jednej strony było uczucie nie-
dosytu – byliśmy zbyt krótko, by zobaczyć 
wszystko, co było tego warte, z drugiej zaś – 
bardzo uszczęśliwieni, gdyż te zabytki, które 
widzieliśmy oraz niespodziewany bonus, jakim 
była wystawa „Europa Jagiellonica” przyniosły 
bogactwo wrażeń nie do ogarnięcia. Do dziś 
jestem tam myślami. Równocześnie nie za-
chwyciły nas warunki bytowe – kwatera bardzo 
nieciekawa za najwyższą podczas tych wakacji 
cenę, co spowodowało konieczność zakończenia 
podróży po Czechach.

18 lipca – środa
W drodze powrotnej do Zielonej Góry zaha-

czyliśmy o Jablonec i zwiedziliśmy Muzeum 
Szkła i Biżuterii, gdzie szczególnie interesu-
jąco przedstawiają się zbiory czeskiego histo-
rycznego i współczesnego szkła autorskiego, 
chociaż niektóre projekty biżuteryjne też mnie 
zafrapowały. Byłam zadowolona z tej niedługiej 
przerwy w podróży. 

Po powrocie do domu długo jeszcze dzie-
liliśmy się z krewnymi i znajomymi naszym 
podziwem dla zabytków kultury czeskiej. Nieod-
miennie towarzyszyła nam myśl, że zniszczenia 
wojenne na ziemiach polskich pozbawiły nas 
tego, czym Czesi mogą się szczycić – pięknych 
zabytkowych zamków i pałaców, niezniszczo-
nych, z zachowanym – często autentycznym – 
wyposażeniem; jest ich tam wiele – mamy 
szansę na kolejne ciekawe trasy turystyczne. 
Przy tym – to zupełnie niedaleko, a to, co można 
zobaczyć jest bardzo wartościowe. 

6  Pisałam o tej wystawie w artykule „Pamięć w łań-
cuchu pokoleń” (Inspiracje nr 3/43 2012).
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Bernard Grupa

Moja wnuczka

Moja wnuczka, Zuzią zwana,
czyta od samego rana.
czyta we dnie, czyta w nocy
i bez żadnej tu pomocy
ściąga ciągle nowe tomy.
O zwierzętach i przyrodzie,
i o tańcu, i urodzie, 
a i atlas jej nieobcy, 
no i także mądrzy chłopcy.
Olimpiady przedmiotowe, 
językowe i sportowe 
to dla Zuzi wielka frajda.
Czasem jednak trzeba przegrać, 
aby potem można wygrać.
I tak myślę tu nieskromnie, 
że to jednak… wszystko po mnie.

2007

Krajobrazy

O, jak dobrze, że spadł śnieżek, 
wszystko stało się bielutkie
i równiutkie, i czyściutkie,
i śmietnisko wypiękniało,
i błotniska wyrównało,
bo zawiało, zasypało.
A jak znowu popadało, 
to się wszystko to rozwiało –
to bielutkie, to czyściutkie,
okrąglutkie i równiutkie.

Myślę sobie – rzecz to nowa?
Nie, to dziura budżetowa.
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Anna Blacha

R ó ż o w e 
o k u l a r y

Co za światełko widzę zza drzew? Już dosyć 
późno! To dwa punkty świetlne… ach to 

tylko auto. Jedzie szybko, stanowczo za szybko! 
Z krzaków wybiega stadko małych dziczków 
z mamą lochą. Pisk opon, zdążył ten kaskader 
przyhamować… Dziczków nie winiłabym, to 
ich dom ten las i zarośla – nie samochodziarzy! 
Zachłannie zabieramy każdy kawałek ziemi. To 
samo robimy rzekom – jak mają płynąć, kiedy 
są prostowane, obetonowane, spięte mostami, 
zabrano im poldery. Mnóstwo myśli przeleciało 
mi przez głowę.

Lubię ten niedaleki spacer w zapadającym 
zmierzchu. Ale nie lubię pisku opon. One tak 
wiele wiedzą, gdyby jeszcze potrafi ły rozmawiać 
i buntować się przeciwko tak barbarzyńskiemu 
traktowaniu! Potem jest tylko sucha informa-
cja: przyczyny wypadku nie ustalono… Zamy-
śliłam się, przysiadłam na werandzie, gdzie 
stał wygodny, bujany fotel. Słońce skryło się 
za horyzontem, tylko zorza jaśniała poświatą 
zieleni i różu. 

Niemal bezgłośnie układały się wzory, które 
zawsze nadają podniosły nastrój wieczorom. 
Usłyszałam cichutki dźwięk dzwoneczka do-
biegającego od łąki pełnej kwiecia. Zapaliły się 
złotem światełka świetlików. Rozkołysały się 
trawy, a wśród nich różowe i fi oletowe kwiaty 
pochyliły swe główki. To przyszli moi znajomi – 
malutkie krasnoludki z nowinkami. Drogę 
rozświetlały im iskrzące w świetle księżyca 
skrzydełka owadów. By dowiedzieć się, jak im 
się wiedzie, musiałam założyć różowe okulary. 
Dopiero wtedy zobaczyłam wesołe buźki, wiel-
kie czapy z pomponami, a pod nimi też wielkie, 
różowe okulary. Zawisły w powietrzu okrzyki 

powitania. Tak dawno się nie widzieliśmy! Py-
taniom nie było końca – o zdrowie krasnalków, 
kogo widziały, poznały, co słychać u Calineczki, 
jak jej się wiedzie, może odwiedzimy… Właśnie 
nadleciały jaskółeczki. 

Wsiadamy na fruwające heliktoperki. Co za 
lot! Jakie piękne widoki rozpościerają się przed 
nami. Aż dech zapiera! Ale co to – pod nami 
rzeka wzbiera swe wody, niesie kłody drzew 
i różne przedmioty. Z nurtem niesie wszystko, 
co popadnie, opiera się o mostek i uszkadza jego 
umocnienia. Patrzymy oniemiali na żywioł pod 
nami – jaskółki zataczają kręgi. Nam nic nie 
zagraża, na skrzydłach jesteśmy bezpieczni. 
Krasnoludki z takiej wysokości nigdy nie wi-
działy wezbranej rzeki, są mieszkańcami łąk 
i lasów. 

Raptem spostrzegamy jadący samochód – ten 
sam który jechał godzinę wcześniej, ale jedzie 
z innego kierunku, widocznie ktoś załatwiał 
różne sprawy, a teraz wraca do domu. Nie wie 
o uszkodzonym moście… Co robić, jak mu dać 
znać o niebezpieczeństwie? Nasz okrzyk jest 
niesłyszalny, ale razem wpadamy na pomysł – 
wzywamy świetliki. Niech tańczą przed mostem 
taniec ognia! Jest ich tak dużo, że na pewno 
zatrzymają szalonego kierowcę. Cała chmu-
ra świetlików leci na sygnał krasnoludków. 
W pewnej odległości od uszkodzonego mostu 
jarzy się płonący kłębek światełek, migoczą-
cych z różnym natężeniem, tworzących różne 
wzory układu tanecznego. Kierowca hamuje na 
widok niespotykanego zjawiska, parę metrów od 
mostku i raptem blednie na widok uszkodzonej 
jezdni. 

Widzimy, że usiadł na poboczu drogi i w du-
chu, a potem słowami dziękuje za uratowanie 
życia. Choć nie wie komu, ale świetliki poko-
chał na zawsze. Zobaczył jaskółeczki i im też 
podziękował, latały tak nisko, a przecież przy 
ładnej pogodzie są wysoko. Przyrzekł sobie, że 
już nigdy nie będzie jak szaleniec jechał, bo 
czasem warto przypomnieć sobie dawno czytane 
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baśnie, wejść w zaklęty czas, 
zobaczyć inne miejsca. Z okien 
samochodu też można wiele do-
strzec, może nawet zapomniane 
w biegu życia krasnoludki.

Zdjęłam różowe okulary 
i zdumiona patrzę, bo na kola-
nach mam książkę pt. „O kras-
noludkach, Jagusi i zaklętych 
rycerzach”, napisaną przez Ka-
zimierza Malickiego i Zygmunta 
Rutkowskiego. Ilustrował ją 
Romuald Bogaczyk . To baśnie 
i legendy lubuskie. Zaklęty 
świat baśni piękny jest nie tylko 
dla dzieci, dorośli, by się w nim 
znaleźć, muszą włożyć różowe 
okulary!!!

urszula Adamczyk

Różowe okulary

Kiedy rankiem niebo różowieje, 
słonko wschodzi i do nas się śmieje, 
wtedy załóż szkła różowe i popatrz
na świat pięknie stworzony, 
gdzie w ogrodzie, sadzie i na łące
kwitną kwiaty różnokolorowe i pachnące.
Gdy deszcz leje, to utworzy kałuże błotniste, 
a
za chwilę słonko piecze siarczyste, to wtedy
założę różowe okulary, oczywiście!
Zobaczę przez nie morze, w którym woda 
skrzy perliście.
Pójdę raźno w dal różową, 
będę głosić radość i zostanę róż królową.
Gdy pójdę na seans wybrany 
i zaklaszczę artyście, on wtedy
wręczy mi dyplom i zagrają fanfary
za różowe okulary.
Potem zatańczę swój walc wybrany, 
mój ukochany.

fot. BARBARA KoNARSKA
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Barbara Konarska

Świat w różowym kolorze

Kiedyś ktoś miły pokazał mi kwiaty –
zakwitła magnolia różowa.
Był zachwyt .Teraz jak wtedy, przed laty
w różowym kolorze się schowam:
Przed smutkiem i troską, przed losem niechcianym
W różowość godziny otulę,
ze świtem różowym dzień każdy rozpocznę,
zostanę życia królem.

Ktoś miły doradził – załóż okulary,
różowe, w nich piękno odkryjesz
Każdemu w nich ładnie, czy młody, czy stary
W nich znowu poczujesz, że żyjesz.
I świat zawirował jak w płatkach magnolii,
złe chwile umknęły w pośpiechu.
Do ludzi się śmieję, mam znowu nadzieję.
Bądź ze mną, moja pociecho!

Halina Sędzińska

Recepta

czasem trzeba z konieczności
by nie ulec zbzikowaniu
włożyć na nos wielkie okulary
przez nie widzieć możesz lepiej
o co w życiu się potykasz
dodać sobie animuszu
dodać wiary

i koniecznie okulary
muszą kolor mieć różowy
zniknie chandra
znikną troski
każda dolegliwość z głowy
a o zawrót cię przyprawi 
i stan lekkiej nieważkości
każda jedna mała chwilka
bo się zrodzi z przyjemności

i pofruniesz 
jak motylek albo piórko
w dół popatrzysz na swój zwykły 
bieg przez plotki
i podwórko pozamiatasz wątpliwości
tym dystansem 
do zwyczajnych codzienności

znów zrozumiesz świat różowy
o czym w liściach śpiewa słowik
 o czym szemrze mały strumyk
żeś znów młody też się dowiesz

tylko wpierw
warunek musisz spełnić mały
włożyć wielkie i różowe okulary
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Irena Solecka

Noś różowe okulary

Czyś duży, czyś mały, 
noś różowe okulary,
świat wówczas piękny jest,
a życie jest the best.
Pada deszcz, slota w krąg, 
tobie jasno i wesoło, 
skąd ten stan, pyta ktoś
– niech spojrzy na twój nos.
Gdy życie fi gla płata ci 
i gorzkie śle ci łzy,
ty losowi śmiej się w twarz,
bo na nosie różowe okulary masz!

zofi a Tumielewicz

Różowe okulary

Od czasu, gdy mam różowe okulary, 
widzę, że świat nie jest taki szary.
Radośnie się śmieję, kłaniam nieznajomym
– odpowiadają mi czasem spojrzeniem zdziwionym…
Przez różowe okulary nie widzę brzydoty, 
na zajęcia w ZUTW nabieram ochoty.
Choć dzień pochmurny i człek niemrawy, 
od rana zakładam różowe okulary.
Spoglądam na ludzi w różowych kolorach, 
czy jest to wiosna, czy zimowa pora.
Myślę, że wszystkim by się przydały, 
a świat stałby się wtedy ogrodem wspaniałym.

Adriana Witkowska

Różowe ego

Od dziś na świat patrzę przez różowe okulary,
z dziecięcą ufnością myślę, o tym, co się zdarzy.
Czekam na chwilę, by świat stał się inny, 
słodziutki, jak dzidziuś, różowiutki, niewinny.
By pochowały się wszystkie „brzydkości
za tą zasłoną „różowatości”. 
Od dziś wszystko wydarzyć się może, 
ale warunek – w różowym kolorze.
Ja tak otwarta, niezwykle radosna, 
w mym sercu króluje różowa wiosna.
Wieszam różową zasłonę w oknie, 
wychodzę na balkon, nawet w deszczu moknę, 
już widzę oczami mojej wyobraźni, 
że z zimą jestem w wielkiej przyjaźni.
To, co dotąd tak mocno „wkurzało”, 
stało się po prostu, jak zero – tak małe.
Zatem spotkało mnie coś wielkiego 
– wstąpiło we mnie „RÓŻOWE EGO”.
A na dodatek w mym piekarniku 
rośnie na drożdżach różowy placek,
którym się będę dzielić z ludzkością 
z wielką radością.
Co zrobię jednak gdy szkła spadną z nosa?
Czy znowu będę, jak przysłowiowa osa?
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danuta Wesołowska

Fraszki różowo-czarne

Ogłoszenie:
Zamienię UTW
Na Towarzystwo Przyjaciół Róż

*
Przestałam tyć. 
Podziwiam różę.
Lecz jak nią być?

*
„Życie na różowo”
śpiewała Piaff.
A mnie nie wychodzi 
i trafia mnie szlag!

*
Widzieć świat w różowym 
kolorze…
Pomóż mi, Boże…

*
Maluję okulary stare 
w różowym kolorze
Może to pomoże…

*
Ona dużo młodsza 
i on nie taki stary.
Spotkali się wzrokiem 
w różowych okularach.

*
Czule się oszukuj.
Wszytko, co różowe
– kupuj!

*
Piszę różowe wiersze.
Pstrykam zdjęcia różowe
Obraz maluję różowy…
Czy ja jestem zdrowy?

*
– My, OKSYMORONOWE RÓŻE
pniemy się wciąż po murze.
Ku górze…

*
Jak na różowo, 
to na całego!
Stwierdziła jedna Danusia.
Odtąd na różowo siusia.

*
Utkwiła mi róża
w płacie mózgowym.
Mniemałam, iż nic nie powiem.
Jednak się udało!
Paru emerytów się śmiało.

*
Tango z różą w zębach
– Czy już tańczyłeś?
– Nie?
Część życia przegapiłeś.

*
Poproś mnie do tanga 
w różowych okularach, 
kogucie mój, stary!

*
Od tanga z różą w zębach 
wolę to z gwoździem w bucie, 
ale ty tego nie wiesz,
mój poczciwy kogucie…

*
Oszukam świat, 
taki szary.
Nałożę różowe okulary…

*
Toast
Życie jest wspaniałe!
Więc nalej wina różowego.
– Wszystkiego najlepszego!

*
Różowy konik.
Różowa Ela.
Okulary różowe 
i życie jak nowe!
Ruszaj z kopyta!
Będziesz celebrytą!

*
Żal omotać może 
także na różowo…
Żadne czary – mary!
Mam różowe okulary…

*
Ryję pięknie I już!
Powiedział krecik pod krzakiem 
róż.

*
Zaryłem się pod różami.
Po co? aby spotkać się z Wami.

*
Z różanego korytarza
Do października nie wyłażę.

*
Oj, zdarza mi się, zdarza
Ryć pod różą na cmentarzu…

*
Ja, kret z „OKSYMORONU”
pełznę teraz do domu.
Tylko do października, 
potem znów będę tykał 
się trzeciego wieku
na wieki wieków…






