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kilku lat nosi nazwę FOTOOKO. Przypomi-
nały o tym liczne zdjęcia z wystaw, plenerów, 
codziennych zajęć klubu, które na długi czas 
zawisły w Sali Klubowej i w głównym holu 
ZUTW, przypomniało spotkanie z jednym 
z jego założycieli, Zbigniewem Rajche, które 
miało miejsce 9 kwietnia br., a także wypo-
wiedzi Ryszarda Drzymały i Zbigniewa Rajche 
podczas wernisażu wystawy fotografi cznej „Je-
stem stąd”. Ich wspomnienia uzupełniała pani 
prezes Zofi a Banaszak, która od początku była 
wielką admiratorką poczynań naszych fotogra-
fi ków. A początki to siermiężne wręcz warunki 
pracy w piwnicy CKU, ówczesnej siedzibie zie-
lonogórskiego UTW, gdzie pierwszą wystawę 
zorganizowano w szkolnej gablocie. Wiąże się 
z tym całkiem świeża historia. Na zdjęciu po-
kazującym tę wystawę, które publikujemy obok 
artykułu Zbyszka, widoczny był wielki napis na 
gablocie: „Polsko Ty moja”. Zbyszek tymczasem 
napisał, że była to wystawa „Świat w fotografi i”. 
Kiedy opracowywałam redakcyjnie artykuł, 
postanowiłam się upewnić. Przyszło mi do 
głowy, że może były dwie wystawy… Okazało 
się, że była tylko jedna. Zbyszek poprosił mnie, 
bym „usunęła” napis „Polsko Ty moja” w oba-
wie, że historycy klubu FOTOOKO mogą – na 
podstawie zdjęcia – wyciągnąć fałszywe wnio-
ski… Uległam jego prośbie, skanu zdjęcia nie 

Barbara Konarska

Pamięć serca

Pamięć serca unicestwia 
złe wspomnienia, wyolbrzymiając dobre 

i dzięki temu mechanizmowi 
udaje nam się znosić ciężar przeszłości.

(Gabriel Garcia Marquez,
„Miłość w czasach zarazy”)

W pamięci serca każdy z nas przechowuje ta-
kie zdarzenia, których wspomnienie sprawia, że 
pojawia się w nas spokój, poczucie bezpieczeń-
stwa i dziecięce wręcz rozradowanie. Patrząc na 
obraz Marii Jabłeki doznaję tych uczuć. Trudno 
mówić o wspomnieniu – nie mieszkałam nigdy 
w takim domku w górach, ale górski krajobraz 
zimowy zachwycał mnie przez całe życie, nie-
odmiennie kojarząc się z baśniami dzieciństwa. 
Ten baśniowy pejzaż dopełnia padające z okna 
światło, które przywołuje obraz DOMU, czyli 
najważniejszego miejsca odniesienia dla każde-
go dziecka, gdzie – bezpieczni i bezwarunkowo 
kochani – wtulaliśmy się w ramiona rodziców, 
grzejąc się w cieple domowego ogniska. Jakże 
często do wspomnienia domu rodzinnego po-
wracamy myślą w czasie świąt Bożego Naro-
dzenia. W naszych wspomnieniach są esencją 
szczęśliwego dzieciństwa, bo taki ich klimat 
podpowiada pamięć serca. 

Naszą podróż z „Inspiracjami” rozpoczyna-
ją „Rozmyślania o wierszach, Wigilii i życiu” 
pióra Haliny Sędzińskiej. Refl eksje powstały 
w ubiegłym roku, ich publikacja w okresie wio-
sennym mijała się z celem, natomiast czytane 
w grudniu, w okresie przedświątecznym, trafi ą 
z pewnością do serc Czytelników. 

W pamięci serca zachowaliśmy dwadzieścia 
lat działalności klubu fotografi cznego, który od 

fot. BARBARA koNARSkA
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zachowałam, postanowiłam jednak, że w tym 
tekście przyznam się do przekłamania. No i cóż, 
drodzy Czytelnicy, czy fotografia mówi prawdę? 
I kiedy ją mówi? 

Jubileusz tej jesieni gonił jubileusz. Dziesię-
ciolecie działalności obchodził Klub literacki 
„Oksymoron”, czyli moje ukochane środowisko 
(no… tak określam jeszcze parę miejsc na ziemi, 
ale naprawdę niewiele). Za Haliną Sędzińską 
powtarzam: „Trwaj chwilo oksymoronowa. 
Trwaj jak najdłużej!”. To, co przeżyłam 6 listo-
pada 2013 roku było wspaniałe! Świętowaliśmy 
wspólnie, tak jak sobie wymarzyłam. Tyle osób 
zaangażowało się w piękny przebieg „Biesiady” 
i tylu przyjaciół przyszło, by świętować z nami! 
Halinka Sawa znalazła również sympatycznego 
sponsora – kwiaty do dekoracji sceny ufundo-
wała kwiaciarnia „Malwa” przy ul. Zacisze. 
Dziękuję wszystkim z całego serca. 

Szczególnie pragnę podziękować jednej oso-
bie – pani prezes Zofii Banaszak. Zosia, osoba 
o zainteresowaniach literackich, co zrozumiałe 
u polonistki, zawsze wspiera nie tylko klub, ale 
i „Inspiracje”, organicznie z naszym klubem 
związane. Gratulując pięknego jubileuszu, zade-
dykowała nam wiersz Romualdy Dobrzyńskiej 
„Mój UTW”, z tomiku „Chciałam być ciszą”. 
Wzruszająco zabrzmiały słowa: W samotności 
cicho, jak w kościele,/ w UTW słowa dźwięczą, 
jak dzwony. Każdy z nas, członków Oksymoro-
nu, może sobie w pamięci serca uświadomić, co 
zawdzięczamy NASZEMU UTW. To niezwykła 

organizacja, która sprawiła nie tylko to (choć 
także to!), że nie płaczemy w samotności, ale 
umożliwiła odkrycie w sobie nowych możliwo-
ści, często – twórczych. To społeczność inspi-
rująca i ośmielająca do podejmowania nowych 
wyzwań.

Jadwiga Szuba, jako motta do swoich reflek-
sji o „Biesiadzie”, przytoczyła słowa Wilferda 
A. Petersona: Moc drzemiąca w człowieku jest 
z natury nowa i nikt poza nim nie wie, co on 
potrafi, a i on sam nie wie, dopóki nie spróbuje. 
Peterson to amerykański eseista, autor wielu 
książek, których przesłanie można określić 
wspólnym mianem sztuki dobrego życia. Widzi 
ją w przeciwstawianiu się rutynie i poszukiwa-
niu wciąż nowych doświadczeń. 

Uśmiechnęłam się, czytając tę myśl. Naza-
jutrz po „Biesiadzie” odwiedziłam Przyjaciółkę, 
by w kojącej atmosferze jej domu zregenerować 
nadwątlone siły. Na dzień dobry powiedziała, że 
wykazałam się ogromną sprawnością organiza-
cyjną i że nie znała mnie z tej strony. Odpowie-
działam z uśmiechem, że ja też nie wiedziałam, 
iż to potrafię, dopóki nie spróbowałam... Moje 
„trzecio-wiekowe” życie w ZUTW to właśnie 
taki ciąg próbowania. Nie wiedziałam, że po-
trafię napisać wiersz, nie wiedziałam, co robi 
redaktor czasopisma, nie wiedziałam, co jest 
ważne w fotografowaniu. Spróbowałam. Jestem 
żywym dowodem na to, że człowiek na emery-
turze ma przed sobą piękną perspektywę kilku 
(kilkunastu, a może więcej?) lat ciekawego 

fot. StANISłAw MAtuSzEwSkI
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życia. Nawet niepełnosprawny, chory. Jesteśmy 
elitą elit, jak to określa znany gerontolog, Piotr 
Błędowski. Nie ocenia bynajmniej osiągnięć 
twórczych seniorów zaangażowanych w działal-
ność utw, lecz podkreśla, że te środowiska mają 
pomysł na godne życie w trzecim wieku (nas, 
utw-owskich seniorów, jest w Polsce ok. 150 
tys. wobec 6-milionowej rzeszy emerytów), ale 
ta „elita” brzmi nieźle…

Byłam wspólnie z Mirosławą Branicką-
Polarczyk i Bożeną Rudkiewicz na obchodach 
piętnastolecia UTW w Świebodzinie. Koleżanki 
i koledzy z tego sympatycznego uniwersytetu 
wymyślili dużą imprezę: konferencję polsko-
niemiecką połączoną z inauguracją roku aka-
demickiego. Mieliśmy ogromną przyjemność 
obejrzeć występ ich kabaretu „Bakalaretu”, 
żal tylko, że zdjęcia nie w pełni oddają krea-
tywność, temperament i autentyczne talenty 
sceniczne. Gdyby przyjechali do nas w gości – 
serdecznie polecam. Ja będąc wiosną w Świebo-
dzinie na spotkaniu autorskim, zaprosiłam do 
Oksymoronu poetkę Marię Szafran. Było to nie 
tylko bardzo sympatyczne spotkanie z poezją, 
lecz także – spotkanie z ciekawym i życzliwym 
człowiekiem, o czym pisze w artykule „Życie jak 
pogoda…” Halina Sędzińska.

Podczas tegorocznej inauguracji roku akade-
mickiego 2012/2013 Zielonogórskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku wysłuchaliśmy świetnego 
wykładu prof. dr hab. inż. Magdaleny Graczyk 
na temat „Rozwój zrównoważony – nadzieja, 
imperatyw, szansa?”. Relacjonując zagrożenia 
spowodowane afi rmacją wzrostu wykładnicze-
go, które w XX wieku przybliżyły nas do kon-
fl iktu ekologicznego, przypomniała nieodwra-
calne zjawiska, jakie zaszły w ciągu minionych 
60 lat. Oto one: siedmiokrotny wzrost produkcji 
przemysłowej, trzykrotny wzrost produkcji rol-
nej, pięciokrotny wzrost produktu globalnego, 
który to wzrost wygenerował ogromne zapotrze-
bowanie na energię, a co za tym idzie – piętna-
stokrotne zwiększenie emisji CO2 do atmosfery; 

fot. BARBARA koNARSkA
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przy równoczesnym zmniejszeniu powierzchni 
lasów o 40% powoduje to już obecnie coraz 
dotkliwsze skutki. Niepokoje zorientowanych 
ekologicznie uczonych znalazły wyraz w sfor-
mułowaniu, podczas I Szczytu Ziemi w Rio de 
Janeiro, strategii zrównoważonego rozwoju. 
Presja ekologów na model rozwojowy świata jest 
coraz bardziej wyraźna, jednak bynajmniej nie 
powszechna. Z przyjemnością słuchałam uwag 
o koniecznej zmianie stylu życia, tak bardzo 
obecnie zdominowanego przez konsumpcjonizm. 
Nieusprawiedliwione rzeczywistymi potrzeba-
mi zdobywanie dóbr materialnych okazuje się 
nie być wyznacznikiem jakości życia, gdyż nie 
uwzględnia jego wymiaru duchowego. Pani pro-
fesor przywołała nazwisko profesora Henryka 
Skolimowskiego, twórcy filozofii ekologicznej, 
cytując jego opinię, że Niezamierzone skutki 
postępu czynią z cywilizacji zatruty szkielet! 
(...) nasza wyobraźnia okazała się za mała by 
zmierzyć się z misterium świata, zatraciliśmy 
wiedzę starożytnych, kosmiczny oddech, mo-
ralną materię czyniących ludzi dziećmi nieba, 
a nie oprawcami natury1.

Wydaje nam się czasami, że decyzje pro- lub 
antyekologiczne zapadają gdzieś ponad naszymi 
głowami i nas niejako nie dotyczą. Jest inaczej. 
Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się tak-
że z obdarowywaniem się prezentami, co bywa 
czasami ogromnie stresujące. Przeczytałam, 
w czym psycholożka, Katarzyna Miller, widzi 
jedną z przyczyn braku radości osoby obdaro-
wanej: Ktoś, komu nigdy nie wystarcza, komu 
ciągle mało, nie może być obdarowany, bo każdy 
dar przeleci przez niego i nie zostawi po sobie 
nawet śladu. Ta myśl potwierdza przekonanie 
wyrażone przez panią profesor Magdalenę 
Graczyk, że rozbuchana konsumpcja szczęścia 

1 Nota bene krytycy profesora Skolimowskiego zarzuca-
ją mu nienaukowy mistycyzm, przed czym on broni się 
tak: Nie pozwólmy, aby duchowość, miłość i poezja zostały 
wyklęte z naszego języka! (por. artykuł Piotra Zbigniewa 
Bielskiego „Nowy renesans” http://www.bialegawrony.
org/page.php?cms=61)

nie daje. O ileż łatwiej się żyje, jeżeli jest w nas 
zgoda na siebie i głębokie zrozumienie natury 
świata. Wtedy każde dobro, jakiego doświad-
czamy, odbieramy jak piękny dar, który nas na 
długo uszczęśliwia. 

Będąc przed sześciu laty w Getyndze, ośrod-
ku uniwersyteckim o porównywalnej liczbie 
mieszkańców (w tym jednak liczba studentów 
jest dwukrotnie wyższa), z podziwem patrzy-
łam na komunikację miejską, opartą głównie 
na wykorzystaniu transportu publicznego i ro-
werów. Dziesiątki jednośladów przed dworcem 
kolejowym, tyleż na parkingu rowerowym na 
obrzeżu starówki. Teraz coraz częściej czytam 
o proekologicznych zmianach w urbanistyce, 
które m.in. mają polegać na rozwoju trans-
portu publicznego i ograniczeniu korzystania 
z prywatnych samochodów osobowych. Jak ta 
sprawa wygląda w Zielonej Górze? Polecam 
wywiad z panią Barbarą Langner, długoletnią 
dyrektorką Miejskiego Zakładu Komunikacji. 

W dziale „Wśród przyjaciół” tym razem 
wyjątkowo nie ma wywiadu z żadnym żyją-
cym słuchaczem ZUTW. Serdecznie natomiast 
wspominamy dwie zmarłe w tym roku osoby – 
Ludwik Mazurek i Kazimierz Nowik zapisali 
się pięknie w naszej pamięci.

Miesiące jesienne charakteryzują się zazwy-
czaj licznymi, ciekawymi ofertami instytucji 
życia kulturalnego. Wielu z nas z nich korzy-
sta, rzadko jednak dzielą się refleksjami. Tym 
razem Bogdan Jan Springer zapragnął opowie-
dzieć o dwóch bogatych w przeżycia wieczorach: 
w Filharmonii i w Teatrze. Koncert się nie 
powtórzy, ale „Siostrunie” nieprędko wyjdą za-
pewne z repertuaru. Jeżeli ktoś lubi musicale, 
Bogdan gwarantuje radośnie spędzony wieczór. 

Nasza twórczość to, jak zawsze, porcja wier-
szy i kilka małych form prozą. Pozwoliłam 
sobie natomiast na publikację eseju „Małe oj-
czyzny” w twórczości słuchaczy ZUTW. Kiedy 
poznałam temat Ogólnopolskiej Konferencji 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku – „Współczesny 
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fot.  HAlINA DoRNIAk-SzCzęSNA

regionalizm. Pomiędzy tradycją a nowoczesnoś-
cią” – organizowanej przez nasz UTW z okazji 
obchodów XX-lecia, od razu pomyślałam, że 
obok wykładów historyków czy socjologów, któ-
rzy spojrzą na region oczyma badaczy, nie wolno 
mi stracić szansy na przedstawienie żywych, 
osobistych relacji ludzi, których znam bardzo 
dobrze, bo piszą o sobie wierszem i prozą, a ja 
to czytam, tym nasiąkam, bogacę się ich do-
świadczeniami, staję się mądrzejsza dzięki ich 
przemyśleniom. Wśród wielu wartościowych 
i niejednokrotnie pięknych literacko tekstów 
musiałam dokonać wyboru, limitowana danym 
mi czasem wystąpienia. Odbiór mojego wykładu 

był ogromnie przychylny, a wiele osób zachę-
cało mnie do jego opublikowania na łamach 
„Inspiracji”. Artykuł, co prawda, ukazał się 
w wydawanym przez Bibliotekę Wojewódzką 
piśmie „Pro Libris”, pozwoliłam się jednak 
przekonać, że jego miejsce jest przede wszyst-
kim w naszym periodyku, zwłaszcza dlatego, 
że autorami przywoływanych tekstów są nasi 
słuchacze, a nasz klub literacki „Oksymoron” 
obchodzi właśnie 10-lecie. 

W refleksjach widzów po „Biesiadzie litera-
ckiej” znalazła się sugestia, by w „Inspiracjach” 

znaleźć miejsce na krótkie, anonimowe uwagi 
na temat wierszy, zdjęć, artykułów tam za-
mieszczanych. Nie podejrzewając autora tej 
propozycji o złą wolę (anonimy źle się kojarzą), 
mogę tylko przyklasnąć idei recenzowania po-
czynań twórczych słuchaczy ZUTW. Redakcja 
zawsze chętnie zamieszcza recenzje wystaw 
fotograficznych, malarskich, tomików wierszy. 
Ten rodzaj dziennikarstwa, uprawiany rzetel-
nie, ze znajomością rzeczy, dużo znaczy dla 
autorów recenzowanych dzieł. Częściej publi-
kujemy wypowiedzi, które nie aspirują do pro-
fesjonalnej krytyki, są natomiast sposobem – 
jak w rozmowie – dzielenia się wrażeniami. 
Jeżeli autor tej propozycji pragnie występować 
anonimowo z racji skromności, niepewności co 
do własnych kompetencji czy nieśmiałości, to 
proponuję przyjęcie pseudonimu, co jest dawno 
znanym sposobem unikania bezpośredniej 
konfrontacji z autorem recenzowanych wier-
szy czy fotografii. Każdego roku zachęcam, by 
spróbować współpracy z naszym pismem. Adres 
redakcji znajduje się na II stronie okładki każ-
dego numeru. 

Nieustannie pojawiają się w „tece redak-
cyjnej” (kiedyś tak się mówiło, teraz to pliki 
w komputerze) wspomnienia. Jadwiga Lidka 
Engel namalowała swój krajobraz duszy jako 
sny dojrzałej kobiety, która w letni dzień oddaje 
się „słodkiemu nieróbstwu” w hamaku pod lipą. 
To taka prawdziwa pamięć serca – wracają 
obrazy dzieciństwa. Często ma leńki znak przy-
wodzi na pamięć dawne, przyćmione długim 
wiekiem sprawy – pisał Seneka Młodszy. Takim 
„znakiem” dla Zbigniewa Rajche jest maszyna 
do szycia marki Singer, która stoi w przedpo-
koju jego mieszkania. Dla Jadwigi Lidki Engel 
zaś – pluszowa zabawka, miś. 

Zupełnie inny charakter ma tekst Adriany 
Witkowskiej „Jugosławia za szklaną szybą”. 
Warto publikować takie wspomnienia, żeby-
śmy zbytnio nie lukrowali lat naszej młodości. 
Bywały w nich także upokorzenia.
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fot. BARBARA koNARSkA

W tym dziale znajduje się też ciekawy tekst 
Teresy Gładysz. Opublikowana część pierwsza 
tekstu, który autorka zamierzyła jako swoje 
opus magnum z myślą o potomnych, nieco 
przeredagowana na potrzeby naszego pisma, 
to historia poznana z wyrywkowych wspo-
mnień rodziców. Imponuje pamięć szczegółu, 

umiejętność wyciągania wniosków z okruchów 
zapamiętanych relacji. Jestem w posiadaniu 
dalszych części opowieści, tym razem już 
z własnych wspomnień autorki. Będą publi-
kowane w dalszych numerach „Inspiracji”. Są 
równie zajmujące!

Sprawy związane z naszym miejscem na zie-
mi budzą zawsze silne emocje, pragniemy zrozu-
mieć czyjąś miłość do krajobrazów dzieciństwa, 
choć dla nas są one wręcz obce, nie chcemy, by 
zakłamywano pamięć ludzką, bo i tak upomną 
się o nią kamienie. To piękne cechy ludzi z na-
szego pokolenia, obyśmy potrafili zaszczepić je 

w sercach naszych wnuków! 
Pobyty nad morzem wyzwalają 

w naszych autorkach – Elżbiecie 
Stalec i Helenie Majorczyk – myśli, 
które najlepiej ujmują wierszem 
lub poetycką prozą. Inne podróże 
karmią się zazwyczaj konkretem. 
Najbogatsza pod względem ilości 
szczegółów jest relacja z „wyprawy 
na koniec świata” Jadwigi Korcz- 
-Dziadosz. Ponieważ Jadzia kil-
kakrotnie, w radosnym olśnieniu 
stwierdza, że to miasto, ta rzeka, 
które teraz widzi, znane jej były do-
tąd tylko z mapy, pozwoliłam sobie 
poprzedzić jej refleksje moją opo-
wieścią o roli atlasu geograficznego 
w wychowaniu młodego pokolenia 
w latach mojego dzieciństwa. At-
las wywoływał nieprawdopodobne 
emocje, dzisiaj pięknie wpisuje się 
w osobistą pamięć serca.

Z ogromną przyjemnością czy-
ta się natomiast list Alicji Bła-
żyńskiej, która w towarzystwie 
słuchaczy ZUTW brała udział 
w wycieczce do Norwegii. Jawimy 
się jako ciekawi świata i przyja-
cielscy wobec siebie w tych podró- 
żach. 

Bądźmy przyjacielscy wobec siebie, nie 
tylko w podróżach! Doceniajmy urodę życia! 
Tak wiele wspaniałości nam się przydarza. 
Pozwólmy sobie na radość, wykorzystujmy 
każdą dobrą chwilę. Bo jak nie teraz, to  
kiedy???
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Halina Sędzińska

Rozmyślania o wierszach, 
Wigilii i życiu

28 listopada 2012 r. W Oksymoronie odbywało 
się spotkanie autorskie. Słuchałam wierszy 
z tomiku Zofi i Tumielewicz, poetki należącej do 
Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów i słu-
chaczki ZUTW z klubu Oksymoron. Swój tomik 
pt. „W Tobie nadzieja” poetka w całości poświę-
ciła tematyce religijnej. Wieczór prowadziła 
Katarzyna Jarosz-Rabiej, a wiersze czytała 
siostrzenica Zosi – skądinąd znana wszystkim 
zielonogórzanom aktorka, Małgorzata Wower.

Jak powiedziała Zosia, te wiersze wybrała 
do tomiku dlatego, bo z wiary, która jest ważna 
w jej życiu, czerpie głównie nadzieję na celowość 
ludzkiej drogi, i na to co będzie potem...

Wiersze Zosi są jak modlitwa dziecka. W pro-
stych i szczerych słowach przekazuje to, czego 
uczy Biblia. W swoich kolędach odwołuje się do 
oczekiwania na narodziny Dzieciny Bożej, jej 
kolędowe wiersze ukazują coroczną atmosferę 
oczekiwania na to samo zdarzenie sprzed dwóch 
tysięcy lat. Przytoczę tu fragment wiersza „Ko-
lęda IX”: co roku opuszcza niebiosa/ otwierając 
ramiona do ludzi/ porusza skostniałe sumie-
nia/ by wiarę i miłość w nich wzbudzić/ szykuj-
my mu drogę czystą/ do naszych stwardniałych 

serc/ by nie kołatał bez skutku/ na próżno nie 
musiał biec.

I tu moja refl eksja: Jezusie – z pewnością 
jesteś Boga Dziecię, bo człowiek zniechęca się 
szybko i każdego dnia, gdy nie znajduje nama-
calnych dobrodziejstw i wartości, a Ty niestru-
dzenie ponawiasz swą próbę czynienia świata 
lepszym od ponad dwóch tysięcy lat. Na świecie, 
w którym żyjemy, wciąż jak w piekielnym tyglu. 
Za wojną – wojna, za nienawiścią – nienawiść, 
za zdradą – upokorzenie, za ślepotą – głupota, 
za tchórzostwem... można wiele wyliczać. I tak 
pewnie będzie w nieskończoność ludzkości, 
w nieskończoność człowieka podporządkowa-
nego wymogom przetrwania. I na nic się nie 
zdają – Wielkanoc za Wielkanocą, autorytety 
takich ludzi, jak bł. Jan Paweł II, o którym też 
pisze poetka w wierszach.

Wiersze z tomiku „W Tobie nadzieja” nie 
polepszą świata, ale czytając je, choć na chwilę 
staniemy w obliczu własnych myśli – jak żyć, 
by nieść innym nadzieję. Nadzieję, której tak 
bardzo potrzebuje nasz niespokojny świat. 

Boże Narodzenie za pasem. Znów zbliżająca 
się magia wesołych świąt pełnych radości, poko-
ju i pojednania. Znów popłyną kołysanki kolęd. 
Roziskrzą się wycięte z leśnych ostępów drzew-
ka. A może tylko magia prezentów i przewrot-
nych postanowień trwających chwileczkę? Zbyt 
mało pracy nad własnym sumieniem i duszą? 

19 grudnia 2012 r. spotkaliśmy się w Ok-
symoronie w wigilijnym nastroju. Przy suto 
zastawionym stole, na którym pojawiły się sma-
kołyki przez nas upieczone, przy zapachu cytru-
sów i wszelakich delicji, słodko było posłuchać 
naszych tekstów literackich, w tym i wierszy 
traktujących o Wigilii. Uderzyło mnie jedno. 
Wszyscy wspominali Wigilie swego dzieciństwa. 
Te ubogie przedwojenne i te powojenne, kiedy to 
byliśmy spragnieni zabawek, cukierków, a kie-
szenie rodziców nie były bez dna –zaspokojenie 
naszych pragnień zbyt poważnie nadwyrężyłoby 
domowe budżety. Dziś, po latach, gdy wracamy 
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pamięcią w czas naszego dzieciństwa, do-
skonale pamiętamy, jak cieszył każdy dro-
biazg dany nam pod choinką. Przez moment 
znów poczułam się tą małą dziewczynką, 
co to podkradała z kolorowych papierków 
cukierki zawieszone na choince, zobaczy-
łam swoich młodych rodziców, jak zabiegali 
o to, by niczego na świątecznym stole nie 
zabrakło. Ach ten mój sentymentalizm! 
Ale tak już jest, że najbardziej pamiętamy 
czas beztroski, czas naszych dziecięcych, 
spełniających się marzeń.

Gdy łamaliśmy się opłatkiem, składając 
sobie najlepsze życzenia, czułam, że zbli-
żające się święta są niesamowitą magią 
miłości, dobroci i pokoju. Ta magia dobra 
wydobywana na powierzchnię z naszych 
serc, jakże potrafi zaczarować... A to taki 
prosty sposób, aby na naszej planecie w jed-
nej chwili zapanowało niebo. 

Oj, znów się rozmarzyłam! A tu trzeba 
gonić do sklepu po prezenty. Ale co kupić? 
Babcia nie nadąża za wirtualnym zain-
teresowaniem małych jeszcze wnuków, 
światem komputerowych gier, za laleczka-
mi – już nie Barbie, ale upiornymi Monster 
High. Nawet zmuszona byłam zapoznać 
się bliżej z kanałem Disney Chanell, na 
którym to „lecą” filmy z tymi lalkami. 
Brrrr – wampirzyce wcielone w problemy 
nastolatek, z dialogami mało co wnoszą-
cymi do mądrego pojmowania świata. Ale 
czego się nie robi dla komercji, dla biznesu. 
Wszystko można sprzedać, tylko pytanie, 
czy kupić warto. I rogatego diabełka moż-
na ochrzcić, jeśli nie ucieknie zbyt szybko 
przed święconą wodą.

Co pokolenie, to inne potrzeby – dobrze 
więc, że tradycja przez dwa tysiące lat się 
nie zmienia. Ma swoją dobrą, niewyobra-
żalną moc. Tylko czerpać garściami z niej 
inspiracje dla życiowych poukładanych 
sensownie szans.

zofIA tuMIElEwICz PoDPISuJE SwóJ toMIk, 
fot. BolESłAw PolARCzyk

oD lEwEJ DANutA wowER, zofIA tuMIElEwICz, kAtARzy-
NA JARoSz-RABIEJ, fot. BolESłAw PolARCzyk

SPotkANIE oPłAtkowE w „okSyMoRoNIE” w 2012 R. 
oD lEwEJ HAlINA MASzNER, MARIA oRlICkA, DANutA  
wESołowSkA, fot. BolESłAw PolARCzyk
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zofi a Tumielewicz

Kolęda góralska

Kolędę trzeba wyśpiewać
Wszak radosne to święta
Hej juhasi szykujcie
Góralskie instrumenta

Jaśko zagra na dudach
Kacper na trombitach
Józek smyczkiem na skrzypkach
Radośnie go powita

Matka otworzy kantyczkę
Dzieci otoczą ją w koło
Oj maluśki maluśki
Zaśpiewają wesoło

witold Stankiewicz

Uwierzyłbym

Czasem wspominam ten cudowny czas,
kiedy siadałem na czyichś kolanach,
głodny oczekiwałem pierwszych gwiazd
i... czy nie słychać dzwonków przy saniach.
Ktoś wówczas mówił, że – „Święty Mikołaj
przyjedzie na pewno, jeśli grzeczny byłem” ,
że – „Nocą wślizgnie się cicho przez komin”.
W to wszystko wtedy tak bardzo wierzyłem!
Dziś, choć minęło wiele, wiele lat,

choć włos się srebrzy już na mojej głowie,
gdyby w tę noc ten ktoś zjawił się znów

i głos ściszając rzekł: – Chodź! Coś Ci powiem.
Spójrz! Pierwsza błysła już na niebie,

dzwoneczki słychać gdzieś, hen na dworze – 
to... wróciłbym z ochotą w tamten czas

i... mu uwierzył , bo... być tak może!fot. BERENIkA koNARSkA

fot. REgINA CHoCHA
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Jestem zielonogórzanką 
z krwi i kości... 
Z Barbarą Langner, dyrektorem Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze  
rozmawiają Zofia Banaszak i Halina Maszner 

KOMUNIKACJA to ważne, wieloznaczne słowo- 
-klucz, od którego bardzo wiele zależy w naszej 
codzienności. Umiejętność komunikowania się 
ma znaczny wpływ na jakość życia, a życie, jak 
moglibyśmy metaforycznie powiedzieć z odrobi-
ną patosu, jest nieustanną podróżą. 

W czasach ogromnego tempa życia, wszech-
obecnego wręcz pędu, bardzo istotne są 
wszelkiego rodzaju środki przemieszczania 
się. Takim nerwem, krwiobiegiem spajającym 
poszczególne punkty na mapie naszych codzien-
nych obowiązków jest miejska komunikacja. 
Autobusy MZK są taką częścią gwarnego 
krajobrazu ulicy, że go nie prawie zauważmy, 
wpatrzeni w elektroniczny wskaźnik godziny, 
o której ma przyjechać „nasz” autobus. Czekając 
na jakąś „ósemkę” myślimy o tym, co mamy do 
załatwienia i zupełnie mechanicznie wsiada-
my. Bywa, że denerwujemy się, bo: minutę się 
spóźnił, bo szarpnął, bo… itd., a przecież na 
funkcjonowanie sieci komunikacyjnej składa 
się ogrom spraw technicznych i ludzkich. Zgrać 

ilość taboru, jego właściwą, gwarantującą bez-
pieczeństwo konserwację, ilość linii, zgodnie 
z potrzebami docierania ludzi do pracy, szkoły 
itp., dobrać odpowiedzialne osoby do niełatwej 
przecież pracy kierowców…

Dyrektorem Miejskiego Zakładu Komunika-
cji w Zielonej Górze od kwietnia 1992 r. jest pani 
Barbara Langner, zielonogórzanka od urodzenia.

H.M.: Czym jest dla Pani Zielona Góra?
Barbara Langner: Jestem zielonogórzanką 

z krwi i kości – z pierwszego pokolenia uro-
dzonego po wojnie w Zielonej Górze. Całe swoje 
życie (z wyjątkiem sześcioletniego pobytu w Ko-
żuchowie, gdzie pracowałam po ukończeniu 
studiów), spędziłam w Zielonej Górze, bo Ochlę, 
w której mieszkamy od 13 lat uważam za Zie-
loną Górę. Mam nadzieję, że dojdzie do skutku 
połączenie Miasta z Gminą i moje przekonanie 
stanie się faktem.

W 1965 roku, gdy zdawałam maturę, powo-
łano do życia Wyższą Szkołę Inżynierską, gdzie 
po zdanym egzaminie rozpoczęłam studia na 
Wydziale Mechanicznym. Studia ukończyłam 
w 1969 roku, otrzymując tytuł inżyniera me-
chanika i dyplom nr 39. Moja córka ukończyła, 
a teraz najstarszy wnuk kończy studia na tej 
samej uczelni, choć to już nie WSI, ale Uniwer-
sytet. Tak więc trzecie pokolenie opuszcza mury 
jakże zmienionej przez te lata naszej uczelni. 

Stypendium fundowane z Zakładów Budowy 
Nadwozi Samochodowych i praca w Kożucho-
wie kolejno w Dziale Głównego Technologa, 
Izbie Pomiarów i w Przyzakładowej Szkole 
Zawodowej (w charakterze nauczyciela przed-
miotów zawodowych) wówczas już – Zakładu 
Sprzęgieł, pozwoliła na zdobycie pewnego do-
świadczenia zawodowego. Pracę łączyłam z wy-
chowaniem dzieci. W tym okresie nie mogłam 
w pełni oddać się obowiązkom zawodowym, bo 
najważniejsze dla mnie było dobro córki i syna 
i troskliwe zajmowanie się nimi. Małe dzieci 
niestety często chorują i nasze nie były wyjąt- 
kiem…

BARBARA lANgNER
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H.M.: Można powiedzieć, że dbała Pani 
o rozwój swoich umiejętności wraz z pie-
lęgnowaniem i wychowywaniem dzieci, 
godząc ambicje zawodowe ze szczęściem 
macierzyństwa i rodzinnym.

B.L.: Można tak powiedzieć. Kiedy dzieci 
zbliżały się do wieku szkolnego, postanowi-
liśmy wrócić do Zielonej Góry. W tym czasie 
kończyła się budowa Zakładów Mięsnych 
w Przylepie i tam, jeszcze przed uruchomie-
niem Zakładów, podjęłam pracę w tworzącym 
się Dziale Głównego Mechanika. Pracowałam 
tam do 31 stycznia 1980 roku. Dzieci nie wy-
magały już tak absorbującej opieki i chciałam 
robić coś więcej niż przeglądanie dokumentacji 
i prowadzenie rejestrów środków trwałych. 
Dział Głównego Mechanika był bardzo spe-
cyficznym działem – Głównym Mechanikiem 
był mężczyzna, natomiast w biurze pracowały 
same dziewczyny z dyplomami inżynierów po 
naszej Wyższej Szkole Inżynierskiej. Atmosfera 
w dziale była bardzo przyjazna, wspierałyśmy 
się nawzajem, rodziły się koleżankom dzieci 
i wspólnie rozwiązywałyśmy problemy, nie 
tylko zawodowe. Do dziś utrzymujemy ze sobą 
kontakty, spotykając się przynajmniej cztery 
razy w roku na imieninach każdej z nas – Zosi, 
Helenki Lucyny i moich. Jesteśmy dumne, że 
udało nam się utrzymać kontakt i zawsze mamy 
o czym rozmawiać; teraz rozmawiamy już prze-
de wszystkim o wnukach i wspominamy. Ja 
mam pięcioro cudownych wnucząt: najstarszego 
Maksa, jego o rok młodszą siostrę Dominikę 
i ich najmłodszego brata, sześcioletniego psot-
nika Mikołaja – są to dzieci córki; syn ma dwoje 
dzieci – 19-letnią Monikę i dziewięcioletniego 
mądralę Sebastiana. 

H.M.: W pani słowach słyszę kobiecą 
łagodność i serdeczność w kontaktach 
z ludźmi. W awansach zawodowych jednak 
potrzebna jest przede wszystkim wiedza 
i „twarde” umiejętności w zarządzaniu. 
Tym bardziej w tak licznym środowisku 

męskim. Jak dalej potoczyła się Pani za-
wodowa droga? 

B.L.: Mój były szef, pan Zygmunt Wieczorkie-
wicz, odszedł z Zakładów Mięsnych na stanowi-
sko zastępcy dyrektora w Wojewódzkim Przed-
siębiorstwie Komunikacji Miejskiej. Odchodząc 
powiedział, że gdybym chciała zmienić pracę, to 
on chętnie będzie widział mnie u siebie, toteż 
gdy tak postanowiłam, zadzwoniłam do niego. 
Właśnie w tym czasie poszukiwano pracownika 
na nowotworzone stanowisko do spraw rozli-
czania paliwa. Skorzystałam z oferty i 1 lutego 
1980 roku rozpoczęłam pracę w komunikacji 
miejskiej. Wtedy myślałam, że przyszłam tam 
na chwilkę. Ta chwilka trwa do dziś…

H.M.: Zabrzmiało to jak Faustowskie 
„Trwaj chwilo”, ale przecież to niełatwa 
droga, niełatwe szczeble awansu, prawda? 

B.L.: W firmie przeszłam wszystkie szczeb-
le – od specjalisty ds. rozliczenia paliwa, po-
przez zastępcę kierownika Działu Przewozów, 
kierownika Działu Organizacji i Kontroli Prze-
wozów, kierownika Działu Przewozów. W 1991 
roku, w związku ze zmianami i ucieczką przed 
tzw. „popiwkiem”1, Rada Miasta przekształciła 
nas w Zakład Budżetowy Miasta Zielona Góra 
i ogłosiła konkurs na dyrektora Zakładu. Do 
czasu rozstrzygnięcia konkursu pełniłam 
obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Technicz-
nych. Wystartowałam w tym konkursie, wraz 
z pełniącym wówczas obowiązki Dyrektora 
Naczelnego panem Mirosławem Hoffmanem, 
namówiona przez niego, modląc się, by konkur-
su nie wygrać. Wygrał go na szczęście pan Hoff-
man. W tym roku urodził się nasz najstarszy 

1 Potoczna nazwa podatku od ponadnormatyw-
nych wypłat wynagrodzeń, wprowadzonego 
już w 1984 roku, jako obciążenie na Państwo-
wy Fundusz Aktywizacji Zawodowej, od począt-
ków transformacji gospodarczej, czyli tzw. planu 
Balcerowicza, wykorzystywany jako narzędzie 
antyinflacyjne – obciążał przedsiębiorstwa pań-
stwowe, jako rodzaj kary za przekroczenie do-
puszczalnego, ustalonego przepisami, poziomu 
wzrostu płac.
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SzEfowA

wnuk Maksymilian i wraz z jego przyjściem 
na świat rozpoczął się nowy rozdział w mojej 
pracy zawodowej.

H.M.: Dyrektorem MZK została Pani 
w kwietniu 1992? 

B.L.: Tak. W 1992 roku zrezygnował z pra-
cy mój poprzednik i znów ogłoszono konkurs 
na dyrektora. Mając większe doświadczenie 
ponownie w nim wystartowałam i tym razem 
już chciałam go wygrać.

Wygrałam i pierwszego kwietnia 1992 roku 
(jak się okazało to nie był prima aprilis) zosta-
łam przez Prezydenta Romana Doganowskiego 
powołana na stanowisko Dyrektora Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.

Z.B.: Jak to jest – pracować głównie 
z mężczyznami i wzorowo kierować za-
kładem?

B.L.: Przez całe swoje życie zawodowe pra-
cuję w większości z mężczyznami i dla mnie 
w pracy nie ma znaczenia płeć. Dla mnie lu-
dzie dzielą się na mądrych lub mniej mądrych 
i zupełnie nie zależy to od płci. Zależy to od 
predyspozycji danej osoby: chęci współpracy 
i dobrego wykonywania swoich obowiązków. 
Smutne jest to, że bardzo wiele osób należy do 
grupy „bo mi się należy”, a nie do tych, którzy 
się zastanawiają: co ja mogę zrobić, dać… Wielu 
uważa, że demokracja to same prawa i przywi-
leje, a inni (?) mają obowiązki. Mam nadzieję, 
że to się zmieni.

Z.B.: Za kierownicą autobusów MZK 
w Zielonej Górze coraz częściej widoczne 
są panie. Jaka jest ich motywacja? Pasja, 
brak innego wyboru?

B.L.: Od 2001 roku pracę kierowcy autobusu 
wykonują panie, obecnie jest ich dziewięć. Byli-
śmy jednym z pierwszych miast w kraju, gdzie 
można było zobaczyć kobietę za kierownicą 
autobusu. Panie kierujące autobusami robią 
to z wyboru. Nie da się być dobrym kierowcą 
z przymusu i wtedy gdy się tej pracy i pasaże-
rów nie lubi.

Z.B.: Mówi Pani – byliśmy jednym 
z pierwszych miast… Od odwiedzających 
mnie mieszkańców innych miast często 
słyszę, że postrzegają naszą komunikację 
miejską jako bardzo innowacyjną. Skąd 
czerpie pani wzory?

B.L.: Początek lat 90 był czasem intensyw-
nych przemian, poznawania nowych rozwiązań. 
Pamiętam mój pierwszy wyjazd w 1991 roku na 
krótki, bo tylko dwutygodniowy, staż do Francji. 
Miałam tam możliwość zapoznania się z nowo-
czesnymi (i jak się wtedy wydawało – niemożli-
wymi do zastosowania w Polsce) rozwiązaniami 
organizacyjnymi i technicznymi, stosowanymi 
w zajezdniach takimi, jak odciągniki spalin, 

podnośniki kolumnowe, kurtyny powietrzne 
i automatycznie otwierane bramy wjazdowe na 
hale naprawcze, zewnętrzne serwisy ogumienia, 
komputerowe układanie rozkładów itd. Nie 
wspomnę o nowoczesnych autobusach – nisko-
podłogowych, z automatycznymi skrzyniami 
biegów, wyposażonych w elektroniczne tablice 
informacyjne, kolorowych. Wydawało nam się, 
że są to marzenia i czas ewentualnej ich reali-
zacji jest bardzo odległy.

Nastały nowe czasy i pojawiły się możli-
wości zmian. Mieszkańcy oczekiwali lepszej 
komunikacji, a pracownicy naszego zakładu, że 
poprawią się warunki ich pracy. Wprowadzane 
zmiany zyskiwały akceptację zakładowych 
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organizacji związkowych, działających pod 
przywództwem nieżyjącego już Marka Cyplika 
i będącego już na emeryturze Józka Mroza. 
To dzięki nim i przychylności władz miasta, 
które pozwalały nam zaoszczędzone pienią-
dze przeznaczać na remonty i modernizację 
bazy oraz zakupy nowoczesnego wyposażenia 
autobusów, udało nam się „wyprowadzić” z za-
kładu usługi i powierzyć firmom zewnętrznym 
zadania niezwiązane bezpośrednio z działal-
nością przewozową. Jako pierwsi w Polsce, 
w 1992 roku, odważyliśmy się na powierzenie 
firmie zewnętrznej gospodarki magazyno-
wej, stawiając jej zadanie zaopatrzenia firmy 

zofIA BANASzAk, BARBARA lANgNER I HAlINA MASzNER

w części zamienne i pozbywając się jednocześ-
nie zapasów magazynowych. Przy okazji moż-
na było wynająć (i zarabiać na tym) magazyn 
części, z zapewnieniem całodobowego dostępu 
do nich oraz płacić za części po ich zamonto-
waniu, a nie mrozić pieniądze w częściach, 
które zakupione przez nas wcześniej oczekiwały 
w magazynie na ich użycie. Również firmie ze-
wnętrznej powierzyliśmy utrzymanie czystości 
naszych obiektów, sprzątanie przystanków oraz 
sprzątanie wnętrz pojazdów, a innej firmie kon-
trolę biletów. Zmiany te stworzyły konieczność 
opracowania sposobu takiego przekształcania 
organizacji pracy w naszym zakładzie, by nie 
ucierpieli pracownicy, dotychczas wykonujący 
przekazane czynności. Ustaliliśmy w umowach 

z firmami zewnętrznymi, że ci pracownicy, 
którzy chcieli, mogli przejść do firm przejmu-
jących ich zadania z zachowaniem poziomu 
wynagrodzenia.

H.M.: Jadąc autobusem nie zdajemy 
sobie sprawy ile w dobrym zarządzaniu 
tkwi myśli i pracy wielu. Przeczytałam 
taką maksymę: „Dobre zarządzanie bi-
znesem to zarządzanie jego przyszłością, 
a zarządzanie przyszłością to zarządzanie 
informacją”. Jej autorem jest amerykań-
ski specjalista w zakresie reklamy i mar-
ketingu Marion Harper. 

B.L.: Kolejne zmiany to wprowadzenie 
w 1993 r. do wszystkich autobusów auto-kompu-
terów. To urządzenia, które wspomagają pracę 
kierowcy i jednocześnie rejestrują realizację 
rozkładów jazdy, parametry techniczne pracy 
pojazdów, czy też zatrzymania i otwarcie drzwi 
na każdym przystanku. Dane te pozwalają na 
obiektywną ocenę pracy kierowców i rozstrzyga-
nie zgłaszanych przez pasażerów skarg, np. na 
niezatrzymanie się autobusu na przystanku czy 
nieotwarcie drzwi pojazdu, bądź niepunktualną 
jazdę. Jest to narzędzie dyscyplinujące kierow-
cę, ale również broniące przed nieuzasadniony-
mi skargami. O tym, że autobusy w zasadzie 
jeżdżą zgodnie z rozkładami jazdy świadczą 
skargi pasażerów: informują nas o tym, że 
autobus spóźnił się o niecałą minutę! Szcze-
gólnie cieszy nas wysoka ocena zielonogórskiej 
komunikacji przez osoby przyjezdne. Zawsze 
dbamy o ochronę środowiska, stosując wysokiej 
klasy oleje silnikowe o wydłużonych cyklach 
wymian. Po długich staraniach udało nam się 
w 1997 roku uzyskać możliwość zakupu oleju 
napędowego miejskiego, zawierającego śladowe 
ilości siarki (początkowo olej ten był przeznaczo-
ny tylko dla bardzo dużych miast). To przecież 
nasze dzieci i wnuki przemieszczają się ulica-
mi naszego miasta i oddychają powietrzem, 
o którego czystość staramy się w dostępny nam 
sposób dbać. W lepszym prowadzeniu zakładu 
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pomogło mi ukończenie w 1997 roku na Poli-
technice Krakowskiej studiów podyplomowych 
w zakresie zarządzania rozwojem i eksploata-
cją w miejskiej komunikacji zbiorowej.

H.M.: Zielonogórskie autobusy miały 
pierwsze w kraju automaty do sprzedaży 
biletów.

B.L.: Na początku lat 90. byłam na wyjeździe 
szkoleniowym w Szwajcarii i tam widziałam 
automaty do sprzedaży biletów. Zrobiło to na 
mnie duże wrażenie i wydawało się, że bardzo 
trudno będzie to zrobić u nas. W roku 2000 
pojawiła się możliwość testów pierwszego 
mobilnego automatu w autobusach. Sprawdził 
się, więc w 2001 roku podjęliśmy decyzję, że 
wszystkie autobusy wyposażymy w automaty 
mobilne wydające resztę. W czerwcu zostały 
one zamontowane i przez pół roku przyzwy-
czajaliśmy pasażerów do takiej formy zakupu, 
stopniowo ograniczając możliwość zakupu 
biletów w kioskach. 1 stycznia 2002 roku cał-
kowicie zrezygnowaliśmy ze sprzedaży biletów 
w kioskach, a prowizja, która była wypłacana 
sprzedającym, sfinansowała zakup automatów. 
Byliśmy pierwszym miastem w Polsce, które 
wprowadziło taką formę sprzedaży. Skończyły 
się skargi, że nie można kupić biletu, bo kiosk 
zamknięty. Naszymi rozwiązaniami dzieliliśmy 
się z innymi miastami, aktywnie działając 
w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej 
a o uznaniu dla naszej pracy świadczy fakt, 
że od 1997 roku jestem wybierana do Rady 
Nadzorczo-Programowej Izby i już piątą kaden-
cję jestem jej wiceprzewodniczącą. W kwietniu 
2001 roku otrzymałam jako piętnasta osoba 
w Polsce medal Zasłużony dla Komunikacji 
Miejskiej; jest to dla mnie bardzo duże i cenne 
wyróżnienie.

H.M.: Świat taki, jaki chcielibyśmy, 
żeby był, jest tylko na pocztówkach. Życie 
wymusza nieustanne szukanie nowych 
rozwiązań dla dobra pasażerów i kon-
dycji firmy. Wiedzy wymaga umiejętne 

korzystanie ze środków unijnych. Są zmia-
ny przyjmowane pozytywnie, ale np. pod-
wyżki cen biletów są kontestowane przez 
osoby korzystające z autobusów. Jak Pani 
wprowadza konieczne nowe rozwiązania?

B.L.: Z chwilą przystąpienia do Unii Euro-
pejskiej pojawiła się możliwość ubiegania się 
o dofinansowanie, z czego skrupulatnie skorzy-
staliśmy, realizując dwa projekty zmierzające 
do poprawy jakości i konkurencyjności komuni-
kacji miejskiej w Zielonej Górze. W pierwszym 
etapie kupiliśmy na przełomie 2005 i 2006 roku 
15 nowoczesnych, niskopodłogowych, 12-metro-
wych autobusów wyposażonych w monitoring 
wewnątrz pojazdów i wyposażyliśmy pozostałe 
autobusy w kamery, zmodernizowaliśmy zakła-
dową stację paliw i myjnię oraz wybudowaliśmy 
przy dworcu punkt obsługi pasażerów, przysto-
sowany dla osób niepełnosprawnych. W ramach 
tego projektu uruchomiliśmy, jako pierwsi 
w Polsce – znów muszę się chwalić i wygląda 
na to, że jestem nieskromna – system dyna-
micznej informacji przystankowej. Na dziesięciu 
przystankach pojawiły się tablice informujące 
w czasie rzeczywistym o tym, za ile minut zja-
wią się na nim trzy kolejne autobusy. System 
się przyjął, ale okazało się, że trzy odjazdy to za 
mało na węzłowych przystankach, więc w ra-
mach realizacji II etapu projektu w 2011 roku  
pojawiło się 5 pięciowierszowych tablic. W ra-
mach tego etapu kupiliśmy w 2011 roku 13 no-
woczesnych niskopodłogowych, wyposażonych 
w zielonogórskim standardzie autobusów (10 
solo i 3 przeguby). Najtrudniejszym zadaniem 
II etapu było przygotowanie i wdrożenie sy-
stemu biletu elektronicznego. Z biletem wy-
startowaliśmy 1 lutego 2012 roku i wdrożenie 
zakończyło się sukcesem. Zielonogórzanie są 
otwartym, lubiącym nowoczesne rozwiązania 
społeczeństwem i dlatego akceptują nasze 
działania. 

Obecnie prawie każda rodzina ma samochód, 
często niejeden, toteż naszymi pasażerami są 
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przede wszystkim uczniowie, studenci oraz 
seniorzy i osoby niepełnosprawne wraz z opie-
kunami, a to grupy uprawnione do ulgi lub 
z prawem do bezpłatnych przejazdów. W firmie 
zmniejsza się liczba zatrudnionych, bywało na-
wet 340 pracowników, obecnie oscylujemy wokół 
280 osób. Bilans musi wyjść na zero, więc gdy 
wpływy nie rosną, wręcz spadają, bo spada 
liczba pasażerów opłacających bilety normalne, 
a rosną przede wszystkim ceny oleju napędowe-
go, musimy się bardzo gimnastykować, by nie 
pogarszać jakości naszych usług. Budżet miasta 
też jest ograniczony…

Z.B.: W ubiegłym roku Zielonogórski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku organizował 
konferencję naukową z okazji jubileuszu 
dwudziestolecia. Przyjechali goście z całej 
Polski. Na wszystkich przystankach przez 
czas trwania konferencji była wyświetla-
na informacja o konferencji i powitanie 
gości. Autobusy kursujące ulica Podgórną 
miały stosowne napisy i ozdoby dotyczące 
konferencji. Uczestnicy otrzymali prawo 
bezpłatnych przejazdów. Było to bardzo 
dobrze odebrane.

B.L.: Komunikacja miejska jest nerwem mia-
sta, ale również – dzięki nowym technikom – 
możemy informować za pośrednictwem naszych 
tablic o ważnych wydarzeniach dziejących się 
w naszym mieście i witać stosownymi napisami 
gości organizowanych konferencji, zjazdów czy 
imprez ogólnokrajowych. Za pośrednictwem 
tablic składamy również życzenia, np. dzieciom 
czy mamom w dniu ich świąt albo też życzenia 
świąteczne czy noworoczne pasażerom. Nic to 
nie kosztuje a ociepla nasz wizerunek i wywo-
łuje uśmiech na twarzach zapędzonych ludzi. 
Nasze autobusy wyjeżdżające na linie witają 
przechodniów ciepłym „dzień dobry” zamiast 
„dojazd na linię” czy „do zobaczenia” zamiast 
„zjazd do zajezdni”. Na ekranach pojawiają 
sie też znaki buźki „J” lub „L” w zależności 
od tego czy autobus wyjeżdża na linię, czy 

też zjeżdża do zajezdni. Autobusy obsługujące 
różne imprezy są specjalnie oznakowane, a na 
ekranach wyświetlają sie stosowne informacje. 
Bardzo zależy nam na tym, by goście z innych 
miast lub krajów uczestniczących w różnych 
spotkaniach czy konferencjach wywieźli dobre 
wspomnienia z naszego miasta i jeżeli możemy 
się do tego przyczynić, to robimy to z przyjem-
nością – przynoszą nam satysfakcję i zachęcają 
do pracy miłe słowa, które do na trafiają.

H.M.: W rozmowie podkreśla Pani 
nieustannie zasługi całej załogi. Byłam 
świadkiem sytuacji, kiedy podczas utrud-
nionej w związku z rozbudową ronda PCK 
jazdy, autobus zatrzymał się na przystan-
ku koło NBP, a pan kierowca zmartwił 
się: – Ojej, przecież „zerówką” powinienem 
skręcić w ul. Dąbrówki. My, pasażerowie, 
zaczęliśmy go uspokajać: – Jest dobrze, 
bo Pan prowadzi „ósemkę”. Nie zdajemy 

MIkołAJkowy AutoBuS, z ARCHIwuM Mzk



19INSPIRACJE  / Spotkania z ludźmi naszego miasta

sobie sprawy, w jakim napięciu musi być 
cały czas kierowca autobusu. 

B.L.: Rzeczywiście, praca w komunikacji 
miejskiej to służba na rzecz społeczeństwa 
i miasta. Powinna ona być tam gdzie jest 
potrzebna, ale niezawodna i przy tym jak naj-
mniej uciążliwa, wręcz niewidoczna. Kierowcy 
jeżdżą na różnych trasach, czasem nawet 
w ciągu dnia zmieniają linię. Muszą zwracać 
uwagę na bezpieczeństwo pasażerów, punk-
tualnie docierać do przystanków. A przecież 
każdy z pracowników ma swoje życie osobiste, 
prywatne problemy… Staramy się realizować 
naszą służbę dzięki ogromnemu zaangażowa-
niu pracowników zakładu i wsparciu władz  
miasta.

H.M.: Pani Dyrektor, słucham tego 
z szacunkiem graniczącym z podziwem, 
także dla pracowników wszystkich szczeb-
li, z którymi tyle lat prowadzi Pani ten 
zakład, starając się także o radośniejsze 
akcenty jak „Mikołajowy Autobus”. 

B.L.: W 1991 roku w czasie rozmowy z moją 
siostrą Elżbietą, matką niepełnosprawnego 
syna Marcinka, zrodził się pomysł Mikoła-
jowego autobusu. Uszyliśmy stroje, a wśród 
pracowników znaleźli się chętni na pełnienie 
roli Mikołajów i 6 grudnia pojawił się na uli-
cach naszego miasta mikołajowy autobus. Od 
tego czasu co roku 6 grudnia ulicami naszego 

miasta jeździ świątecznie udekorowany auto-
bus i w tym roku po raz 23. dzieci będą mogły 
cieszyć się ze spotkania z Mikołajem w naszym 
autobusie. Słodycze, którymi częstują Mikołaje, 
fundują sponsorzy.

Z.B.: Zielonogórski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku wynajmował autobusy na 
przejazdy słuchaczy np. do Drzonkowa na 
zakończenie roku, czy nasze spartakiady. 
Spotkaliśmy się z dużą życzliwością. MZK 
naszym zdaniem jest przyjazne seniorom 
zielonogórskim.

B.L.: Komunikacja w Zielonej Górze jest 
przystosowana do obsługiwania osób starszych 
i z niepełnosprawnością: pierwsze autobusy 
niskopodłogowe pojawiły się w Zielonej Górze 
w 1995 roku, a ostatni autobus z wysoką pod-
łogą (ze stopniami w drzwiach pojazdu) został 
wycofany w marcu 2011 roku. Odtąd wszystkie 
autobusy komunikacji miejskiej są w Zielonej 
Górze niskopodłogowe.

Z.B.: Czym dla Pani jest ZUTW? Czy ma 
tam Pani swoich znajomych?

B.L.: Moja znajomość z Zielonogórskim Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku trwa od bardzo 
dawna. Teściowa mojej koleżanki wykonywała 
piękne gobeliny i od niej dowiedziałam się 
o działaniu tej niezmiernie potrzebnej i uży-
tecznej instytucji. Niedługo potem poznałam 
Panią, pani Zosiu – szefową tej zacnej Insty-
tucji. „Zaklepałam” sobie miejsce i zostanę 
słuchaczką, kiedy osiągnę odpowiedni wiek. 
Wśród słuchaczy Uniwersytetu jest bardzo 
wielu moich znajomych i ze studiów, i z pracy.

Z.B.: Czym zamierza się Pani zająć 
w ZUTW?

B.L.: Może wtedy, gdy rozpocznę tam zajęcia, 
odkryję w sobie nowe zainteresowania?

Z.B. i H.M.: Miejsce dla Pani czeka. 
Dziękujemy za rozmowę, życząc wszelkiej 
pomyślności Pani Dyrektor i wszystkim 
pracownikom Miejskiego Zakładu Komu-
nikacji w Zielonej Górze. 

wSzyStkIE zDJęCIA kRyStyNA fIlMANowICz
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zdzisława Kalwa

Wspomnienie  
o Ludwiku Mazurku

Letni, pogodny dzień 1975 roku. Na zapro-
szenie mojej siostry przyjechałam do Zielonej 
Góry i udałam się na ulicę Sulechowską, gdzie 
w małym pawiloniku przy stadionie mieściła 
się pracownia plastyczna WOSiR-u. Dzisiaj 
w tym miejscu znajduje się nowoczesny ośrodek 
sportowy. Kiedy weszłam, powitał mnie stoją-
cy przy tablicy kreślarskiej bardzo elegancki, 
przystojny mężczyzna. Siostra przedstawiła go: 
„To nasz kierownik pracowni”. Tak poznałam 
Ludwika Mazurka. 

Miał opinię szefa wymagającego, pracowite-
go, konkretnego, przestrzegającego terminów. 
Mimo to był bardzo lubiany i szanowany przez 
koleżanki i kolegów z działu reklamy za zrów-
noważoną postawę, kulturę osobistą, wiedzę, 
mądre rady. Jako doskonały liternik często nie 
korzystał z szablonów – odręcznie wykonywał 
napisy pędzlem, bezpośrednio na planszach czy 
tablicach informacyjnych. Był autorem wielu 
doskonałych karykatur i humorystycznych 

rysunków. Pamiętam, jak w ciągu paru sekund 
narysował jabłko, z którego spoglądał bardzo 
zdziwiony robaczek. To był jeden z Jego sposo-
bów relaksowania i wprowadzania uśmiechu 
wśród załogi. 

Pracownia została zlikwidowana, prawdo-
podobnie w 1977 roku. Wtedy Ludwik podjął 
pracę w zakładzie jubilerskim, gdzie według 
własnych projektów wykonywał ciekawe wyroby 
złotnicze – pierścionki, bransoletki. 

Prawie przez trzydzieści lat nie miałam 
kontaktu z Ludwikiem. Miłe zaskoczenie 
przeżyłam, kiedy na zajęciach plastycznych 
u Leopolda Kolbiarza pojawił się Ludwik. Tu 
dał się poznać jako zdolny malarz pejzaży 
i martwej natury. Prace jego wzbogacały wiele 
wystaw. W październiku 2007 r. miał pierwszą 

indywidualną wystawę. Z tej okazji udzielił 
wywiadu „Inspiracjom”:

„Studiuję malarstwo już piąty rok. Moim 
mistrzem, któremu wiele zawdzięczam, jest 
oczywiście nasz uniwersytecki nauczyciel, 
pan Leopold Kolbiarz. To pod jego kierunkiem 
zacząłem inaczej patrzeć na otaczającą mnie 
rzeczywistość i to on inspiruje mnie do ciągłych 
artystycznych poszukiwań. Nie ukrywam, ma-
luję dużo i sprawia mi to ogromną przyjemność. 

luDwIk MAzuREk I zDzISłAwA kAlwA,  
fot. kRyStyNA NAwRoCkA

luDwIk MAzuREk I zDzISłAwA kAlwA,  
fot. z ARCHIwuM zutw
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Często mam wrażenie, że moja wewnętrzna 
potrzeba malowania, stłamszona przez tyle 
długich lat, nareszcie znalazła swoje ujście. 
Gdy spędzam czas nad obrazem, zapomi-
nam o całym świecie i odczuwam ogromną 
satysfakcję. Malowanie pochłania mnie bez 
reszty, wszystkie inne zajęcia stały się teraz 
mniej ważne”1.

Dwukrotnie zdobył I nagrodę na Juwe-
naliach III Wieku w Warszawie: w 2008 
roku za obraz „Kościół ewangelicki od strony 
al. Niepodległości” oraz w ubiegłym roku za 
obraz „Zielona Góra, ulica Wandy”.

Choć powściągliwy w wypowiedziach, 
chętnie jednak opowiadał o życiu rodzin-
nym. Był dumny z roli dziadka. Z przyjem-
nością uczestniczył w zajęciach malarstwa. 
Stwarzał wrażenie osoby zamyślonej, sku-
pionej, lecz z pogodnym uśmiechem. 

Pewnego razu, wracając z wycieczki do 
Cottbus, poczuł się źle w autokarze. Miał 
problemy z wymową i poruszaniem się. 
W Zielonej Górze czekała już na niego żona 
i wezwane pogotowie. Po wielu miesiącach 
leczenia i rehabilitacji pojawiał się jeszcze 
w ZUTW, ale coraz rzadziej. 

Z Jego nazwiskiem łączy się wiele 
skojarzeń: mazurek – gatunek wróbla, 
mazurek – tradycyjne ciasto wielkanocne, 
mazurek – polski taniec ludowy. Taki też 
był nasz Ludwik Mazurek – człowiek obda-
rzony wieloma talentami, niekiedy do końca 
nieodkrytymi. 

Pracownia reklamowa WOSiR-u wyko-
nywała pod kierunkiem Ludwika tablice 
i plansze dla wielu miast naszego wojewódz-
twa. Widniały na nich mapy z zaznaczonymi 
ośrodkami rekreacyjnymi, wypoczynkowy-
mi i szlakami turystycznymi. 14 września 
2013 roku Ludwik wybrał jeden z nich – ten 
„NIEBIESKI”, z którego już nie powrócił.

1  „Poeta nie przewidział” („Inspiracje” nr 7/23 
z 2007 r.).

oBRAzy luDwIkA MAzuRkA

fot. z ARCHIwuM zutw

fot. StANISłAw MAtuSzEwSkI
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1 listopada 2013r. w wieku 90 lat zmarł jeden 
z założycieli naszego klubu fotografi cznego. 
Wstępując do ZUTW miał za sobą ogromne 
doświadczenie jako fotografi k i świetny orga-
nizator.

Był jednym z założycieli oddziału PTF-u w Go-
rzowie w 1954 r. Wszedł tam z dużym dorobkiem 
zdjęć ukazujących architekturę i codzienność 
Gorzowa w pierwszych latach po zakończeniu 
wojny. Prace te posiadają dziś niebagatelną 
wartość historyczną i są przedmiotem zainte-
resowania lokalnych historyków. W roku 1969 
został wybrany prezesem Gorzowskiego Towa-
rzystwa Fotografi cznego, którą to funkcję pełnił 
do czasu służbowego przeniesienia do Zielonej 
Góry. W 1974 r. w uznaniu zasług otrzymał 
tytuł Honorowego Członka Gorzowskiego Towa-
rzystwa Fotografi cznego. W Zielonej Górze od 
razu nawiązał współprace z Lubuskim Towa-
rzystwem Fotografi cznym, którego prezesem, 
wieloletnim, został po kilku latach, następnie 
zaś uhonorowano go – podobnie jak w Gorzo-
wie – tytułem Honorowego Członka LTF. Jego 

twórczość fotografi czną cechowała stosunkowo 
duża różnorodność tematyczna: krajobraz, 
architektura, portret, sceny rodzajowe. Jest 
książka pt. „Fotografi a artystyczna na Ziemi 
Lubuskiej w latach 1945-1989″, która jest pod-
stawowym źródłem wiedzy na temat fotografi i 
w naszym regionie. 

W „Inspiracjach” nr 3 (26) z kwietnia 2008 
roku z Kazimierzem Nowikiem rozmawiała 
Halina Maszner. Na pytanie o przynależność 
do Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku odpowiedział wówczas:

(…) pielęgnując w sobie różne zainteresowa-
nia w każdym okresie życia, nie zostajemy ze 
straszliwie niebezpieczną pustką, przechodząc 
na emeryturę. Na Uniwersytecie słuchałem 
wykładów na różne tematy, poszerzałem grono 
przyjaciół i dobrych znajomych, kontynuowałem 
zamiłowanie do fotografi i, do historii i zaczą-
łem pisać . Wydałem 6 książek („Fotografi a 
artystyczna na Ziemi Lubuskiej”, 1994 r., „Wiel-
kopolanie w walce o niepodległość 1918-1920”, 
2000 r., „Cienie sławy Marszałka”, 2002 r., 
„Podróż do Bocianiej Góry”, 2004 r., „Półwiecze 
Lubuskiej Fotografi i 1954-2004”, 2006 r.). Prze-
tłumaczyłem z języka białoruskiego na polski 
„Dzieje państwa i narodu białoruskiego”.

Słowa te do dziś brzmią jak przesłanie dla 
nas, słuchaczy ZUTW. Niezwykle ciekawie za-
brzmiała też jego refl eksja na temat uprawiania 
pasji fotografi cznej:

Człowiek ma odwieczną potrzebę doznawa-
nia piękna. Trzeba umieć się wsłuchać w sie-
bie. Już samo dążenie do realizacji marzenia 
jest sukcesem. Fotografując świat, wchodzimy 
głębiej w doznania – poznajemy piękno, ale 
i przemoc. Jesteśmy wrażliwsi na przemijanie. 
Fotografi a to ogrom różnorodnych emocji, które 
łączą ludzi o podobnych pasjach. Czasem jest 
to uspokojenie myśli zmęczonych codziennością, 
a czasem powrót do wspomnień. 

Na zakończenie wywiadu Halina Maszner 
zapytała: – Jest Pan po poważnej operacji. Jaki 

kazimierz Nowik

kAzIMIERz NowIk, fot. kRyStyNA NAwRoCkA



23W gronie przyjaciółINSPIRACJE  /

sposób na życie, tak po przyjacielsku, poleciłby 
Pan każdemu? Kazimierz Nowik odpowiedział:

Starać się dostrzegać różnorodność świata. 
Biec, ale umieć się zatrzymać w zachwycie. 
Zarabiać, ale szukać też tych wartości, których 
na pieniądze przeliczyć się nie da. Doceniać 
dary losu i obecność ukochanej osoby. Moje 
udane życie jest także zasługą dobrej, mądrej, 
opiekuńczej żony – Anny Marii, która jest matką 
naszych czworga dzieci.

5 maja 2009 roku w Sali Dębowej klub 
fotograficzny ZUTW świętował uroczystość 
nadania nazwy i logo. Zrodził się pomysł, by 
członków – założycieli: Ryszarda Drzymałę, 
Kazimierza Nowika i Zbigniewa Rajche uhono-
rować z tej okazji szczególnie. Powstał projekt 
swoistego medalu, w którego otoku wpisano 
słowa: fotografi ca restituta i nazwisko osoby 
uhonorowanej. Kazimierz Nowik był wówczas 
w Sali Dębowej i dzielił z nami radość z pięk-
nego rozwoju klubu.

Przed rokiem, w „Inspiracjach” nr 3 (43), 
ukazał się piękny tekst Zbigniewa Rajche, 
zatytułowany „Przyjaźń twórcza”, w którym 
opowiadał, jak szybko powstała więź między 
nim, a przybyłym do Zielonej Góry w roku 1974 
Kazimierzem Nowikiem, jak wiele zawdzięczał 
mu osobiście jako fotografi k. Pisał:

Prawdą jest, że wielu, zwłaszcza wybitnych 
twórców, nie zawsze lubi dzielić się swoją wiedzą 
i chroni tajemnice swego warsztatu. Kazio Nowik 
do takich nie należał, czerpałem wiec garściami 
z jego doświadczeń. Przyjaciółmi staliśmy się od 
razu, jakby to było zupełnie oczywiste. Bardzo 
szybko zbliżyliśmy się do siebie nie tylko w spra-
wach fotografi i. Mieliśmy wiele wspólnego. Obaj 
pochodziliśmy z kresów, mieliśmy podobne losy 
wojenne i te już na Ziemiach Zachodnich. 

Przyjaźń nasza jeszcze bardziej okrzepła, 
kiedy spotkaliśmy się w Uniwersytecie Trzecie-
go Wieku, gdzie ja od początku jego istnienia 
tworzyłem i prowadziłem z Ryśkiem Drzymałą 
Klub Fotograficzny. Doświadczenie Kazika 
bardzo nam się przydało. Przez wiele lat razem 
prowadziliśmy zajęcia, organizowaliśmy kon-
kursy i wystawy. (…)

W 2004 roku ze wglądów zdrowotnych Kazik 
wystąpił z ZUTW, ale nadal interesuje się jego 
działalnością, a ze mną utrzymuje po staremu 
bliskie kontakty. Myślę , że jest to przyjaźń nie tylko 
twórcza, ale taka właśnie – do grobowej deski…

I taka pozostała. Zbigniew Rajche mówił mi, 
że odwiedził Przyjaciela kilka dni przed śmier-
cią – w hospicjum. A potem grupa członków 
klubu FOTOOKO uczestniczyła w ostatnim po-
żegnaniu na starym zielonogórskim cmentarzu.

Opr. Barbara Konarska

kAzIMIERz NowIk 
I REgINA CHoCHA, 
fot. ElżBIEtA JózEfowICz
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Zbigniew Rajche

Kawałek historii ZUTW

Swoje wstąpienie do powstającego jesienią 
1992 roku w Zielonej Górze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku traktowałem trochę jak ciekawost-
kę. Bez wyraźnego celu. Zaintrygowała mnie 
już sama nazwa : U n i w e r s y t e t. dla młode-
go jeszcze emeryta przez całe życie pracującego 
w zawodzie technika łączności była to jakby  
n o b i l i t a c j a, choć z góry byłem przygo-
towany (już choćby przez dalszą część nazwy: 
Trzeciego Wieku), że żadnych tytułów nauko-
wych w tej uczelni nie otrzymam… Od wielu 
już lat należałem do kilku stowarzyszeń zain-
teresowań, jak: NOT, PTTK i przede wszystkim 
Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne, gdzie 
miałem już pewne osiągnięcia nie tylko na 
wystawach i konkursach ale też przez udział 
we władzach. Czym było wtedy LTF wystarczy 
rzucić kilka nazwisk; jego członkowie, a później 
artyści fotograficy to: Czesław Łuniewicz, Bro-
nisław Bugiel, ale też „odnowiciel” Towarzystwa 
Konrad Czapliński i do dziś wybitny fotografik 

Tomasz Gawałkiewicz. A więc nie przychodzi-
łem do powstającego Uniwersytetu znikąd…

Może to właśnie dlatego nie literatura (moje 
pierwsze i do dziś najważniejsze „hobby”), ale 
właśnie fotografia była tą pierwszą dziedziną 
zainteresowań, z jaką postanowiłem się włączyć 
do powstających klubów? Zresztą od samego 
początku nie byłem w mojej pasji tak zupełnie 
sam. Mężem jednej z założycielek UTW, Janiny 
Drzymały, był mój kolega z byłej pracy Rysiek. 
Nie był członkiem LTF, ale zajmował się foto-
grafią, więc razem zaczęliśmy „myśleć’ nad za-
szczepieniem naszej pasji innym, wstępującym 
do UTW „studentom”.

Nasza „uczelnia” była wtedy jeszcze bar-
dzo biedna. Byliśmy dosłownie na garnuszku 
Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ulicy 
Długiej, gdzie użyczono nam małego pokoiku – 
świetlicy koło biblioteki szkolnej. W tym to po-
koiku, w marcu 1993 roku, wyeksponowaliśmy 
naszą pierwszą wystawę fotograficzną: „Świat 
w fotografii”. Skromne kilkanaście zdjęć forma-
tu 30/40, ułożone w istniejących tam gablotach. 
Z rozpędu w czerwcu tegoż roku była już druga, 
w podobnych warunkach, pt. „Dziecko w obiek-
tywie”. No i tak to się zaczęło…

DWUDZIESTOLECIE KLUBU „FOTOOKO”

BolESłAw PolARCzyk, fot. zBIgNIEw RAJCHEStEfAN SzCzęSNy, fot. zBIgNIEw RAJCHE
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Grupa (bo jeszcze nie klub) powiększała się. 
Nasza działalność bardziej zaczęła się rozkrę-
cać, gdy zasilił ją mój kolega z LTF, Kazimierz 
Nowik, ówczesny prezes LTF, który właśnie 
przeszedł na emeryturę, a wcześniej był już 
prezesem Gorzowskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego. W porównaniu z nami był już jakby 
zawodowcem, ale w swojej skromności zawsze 
uważał się za amatora… utworzyła się grupa 
inicjatywna, co zaowocowało powstaniem Klubu 
Fotograficznego, jeszcze bez nazwy.

Sytuacja nasza znacznie się polepszyła 
w czerwcu 1994 roku po zaadoptowaniu na 
siedzibę UTW… piwnicy pod gmachem CKU. 
Wtedy to zaczęliśmy już nawet myśleć o urzą-
dzeniu ciemni fotograficznej, w czym bardzo po-
pierała nas pani prezes UTW, Zofia Banaszak, 
ale jak to z wszystkim u nas w Polsce sprawa 
rozeszła się po kościach z braku pieniędzy. 
Dlatego to całą naszą działalność musieliśmy 
ograniczyć do organizowania spotkań dyskusyj-
nych, wykładów i wymiany doświadczeń. Pra-
cami warsztatowymi w ciemni zajmowaliśmy 
się indywidualnie, każdy według możliwości. 
Naszymi ciemniami były najczęściej domowe 
łazienki, strychy i pokoje mieszkalne (jeżeli 
żona pozwoliła zasłonić okno).

W czerwcu 1994 roku udało się nam „ściąg-
nąć” do naszej piwnicy wystawę z prawdziwego 
zdarzenia, autorstwa fotoreportera „Gazety 
Lubuskiej” Pawła Janczaruka i naszej młodej 
koleżanki z LTF, Basi Panek. Później Paweł 
i Basia dali nam kilka prelekcji, co zainspiro-
wało nas do ogłoszenia pierwszego konkursu – 
„Moje zdjęcia z wakacji”.

Nasi coraz liczniejsi fotoamatorzy z klubu 
„prztykali” zdjęcia nie tylko dla samej radości 
„prztykania” i zadziwiania oglądających wysta-
wy, ale też ciężko pracowali jako prawdziwi foto-
reporterzy. Obsługiwaliśmy wszystkie imprezy 
organizowane przez uniwersytet, jak wykłady, 
spotkania klubowe, wycieczki krajoznawcze 
do innych miast, muzeów i teatrów. Nigdy nie 
zapomnę tych pierwszych wycieczek weeken-
dowych w Karkonosze, gdy całe UTW mieściło 
się jeszcze w jednym autokarze i na jednej 
sali jakiegoś ośrodka… Zdjęcia z tych wypraw 
wędrowały do księgi pamiątkowej UTW i były 
eksponowane na naszych wystawach.

Kiedy Uniwersytet przeniósł się do Biblio-
teki Wojewódzkiej – początkowo do skromnych 
pokoików na drugim piętrze – w korytarzyku 
zawsze wisiała jakaś wystawa, a były różne, 
najczęściej – plon wypraw. Pamiętam tytuły 

PIERwSzA wyStAwA kluBu fotogRAfICzNEgo w 1993 R., fot. zBIgNIEw RAJCHE
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kilku z nich: „Szlakami wycieczek UTW”, „Se-
niorzy w Europie”, „Od Nefretete do dziewcząt 
z UTW” itp.

Pełni szczęścia doznaliśmy, kiedy zaadapto-
waliśmy kolejną piwnicę, tym razem w Bibliote-
ce, która służy nam zresztą do dziś. Słuchacze 
młodszych roczników pojęcia nie mają, że wy-
słuchują wykładów, uprawiają jogę i uczą się 
pracy na komputerach w piwnicy, którą myśmy 
w pocie czoła przekształcili w przybytek nauk 
i sztuki. Tacy byliśmy ofiarni… A co?

Teraz już Klub rósł w siłę i starzy fotoamato-
rzy od zorek i zenitów stawali się artystami całą 
gębą. Przybywało nowych członków. Pojawili się 
w klubie: małżeństwo Janina i Jerzy Czekało-
wie, wielce obiecująca Renia Chocha, Helenka 
Lebiecka, która potem wolała malować, Krysia 
Nawrocka, artystka dwojga sztuk – poetka i fo-
tograf, Basia Sawicka, która błysnęła, a potem, 
jak wielu – znikła. Było nas coraz więcej i trze-
ba było pomyśleć o administracji z prawdziwego 
zdarzenia. Przez jakiś czas „rządziliśmy” na 
podobieństwo rzymskich konsulów: po dwóch 
lub parami we dwoje, bez wyraźnej dominacji. 
I tak to trwało, bodajże aż do propozycji przy-
brania nazwy klubu i jego logo. Najbardziej spo-
dobała się propozycja Kazia Wojciechowskiego, 
wówczas przewodniczącego Rady Programowej: 
FOTOOKO 

Prezesem, ale już jednoosobowo, był jakiś 
czas Stefan Szczęsny, a po nim już jest i wciąż 
jest Bolo Polarczyk. Oby tylko nie podał się do 
dymisji, bo to teraz takie modne w wyższych 
sferach… No i teraz już ja, stary posiadacz 
Zorki i Zenita, nie ogarniam tego, co się tak 
naprawdę w FOTOOKU dzieje. Cyfra, cyfra, 
maile, pliki i Internet, no i zupełnie niezrozu-
miale facebooki. Ale jednio jest pewne – Klub 
Fotograficzny w Zielonogórskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku idzie dobrą drogą. Można po-
wiedzieć, że „wyszedł z lochu” (choć po prawdzie 
wcale nie wyszedł) i idzie ku nowemu. Widać go 
i słychać o nim w całym regionie, a nawet poza 
granicami kraju. Kiedyś napisałem: – I tak to 
się zaczęło. No i o to chodzi.

Jest to krótka i dość swobodna historia 
Klubu, który przed dwudziestu laty zrodził się 
z nicości. Wszystko ponoć rodzi się z nicości…

A tak – już na zakończenie – mała dygresja. 
Wielka szkoda, że gdzieś tam w czeluściach, 
a może nawet lochach ZUTW zaginęła (podczas 
licznych przeprowadzek?) duża, żółta koperta, 
zawierająca kilka eksponowanych kiedyś wy-
staw i zdjęcia wykładowców, których już nie 
ma wśród nas. Czy podobnie jak „Bursztynowa 
komnata” nigdy już się nie odnajdzie?! To też 
był kawałek historii…

Zielona Góra, 21 marca 2013 r.
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Halina Maszner

Nigdy nie jest za późno  
na to, żeby być szczęśliwym

(Notatki z zajęć warsztatowych członków  
Klubu Fotograficznego ZUTW – fragmenty)

6 listopada 2007r.
Na spotkanie przyszło 35 osób. Było to 

pierwsze robocze spotkanie pod kierownictwem 
naszego kolegi – Bolka Polarczyka

29 kwietnia 2008r.
Szef Klubu Bolo zaczął nietypowo. Podzięko-

wał wszystkim – tak, wszystkim – za serdeczny 
wkład w prace nad zorganizowaniem naszej 
imprezy 22 kwietnia na Sali Dębowej – nada-
nie imienia i logo naszemu Klubowi . Byliśmy 
jeszcze podekscytowani tą imprezą. Warto 
było, udała się niezwykle. Dyplom Kaziowi 
Wojciechowskiemu za wygrany konkurs na 
nazwę „FOTOOKO” wręczyła pani prezes Zosia 
Banaszak. Ta impreza pokazała jak zwartym, 
życzliwym, ciekawym jesteśmy klubem. Można 
dodać – elitarnym, ponieważ składającym się 
z osób posiadających niezwykłe umiejętności, 
różnorodną wrażliwość artystyczną i chęć do 
działania. W anonimowym, pędzącym świecie 
to bardzo ważna umiejętność stworzenia sobie 
tak pięknego miejsca. Pielęgnujmy to! Dla siebie. 

Bolo wspominając o tym, że impreza była 
moim pomysłem (Haliny Maszner) i ja pociąg-
nęłam to dalej, opracowując jej scenariusz itd. 
powiedział, że mile widziane są różne pomysły, 
ale autor musi zaangażować się w realizację. 
Zgadzam się z Bolem – zależy nam na pomy-
słach, ale nie może się zdarzać tak, że ktoś tylko 
rzuca pomysł, a po jakimś czasie ma pretensje, 
iż pomysł nie został zrealizowany.

Kazio wraz z grupą chętnych przygotował 
wystawę „Kwiaty wiosny”. Wiosna to czas gwał-
townego budzenia się wszystkiego do życia. Po 

zimie kwiaty wiosny napełniają nas szczegól-
nym sentymentem. Opowiadanie każdej z osób, 
jak starała się wydobyć niezwykłe piękno ze 
zwykłego kwiatuszka, zadziwiało. Bo ktoś na 
leżąco fotografował malutki kwiatek, ktoś 
w strugach deszczu, metodą makrofotografii, 
ktoś z czarną podszewką, ktoś czekał cierpli-
wie, aż wreszcie gdzieś siądzie ta pszczoła... 

Nasz Klub, zebrał pieniądze, odpowiadając 
na apel Jadzi Korcz –Dziadosz, dotyczący po-
mocy w dofinansowaniu pobytu w Międzyzdro-
jach grupy dzieci z polskich rodzin z Ukrainy 
i Białorusi. 

AutoRkA CzytA NotAtkę, fot. BogDAN J. SPRINgER

EwA kwAśNIEwICz I HAlINA MASzNER PRowADzą IMPREzę – 
NADANIE IMIENIA I logo kluBowI fotogRAfICzNEMu, fot. 
ElżBIEtA JózEfowICz
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6 maja 2008r.
Na stołach kusiły nas smakowite cze-

koladki – to tzw. gościniec, przywieziony 
przez opalone, pięknie wyglądające po 
powrocie z wycieczki po zdrowie na sło-
wackie termy,Tereskę Brandyk ,Janeczkę 
Komorowską oraz Elę Józefowicz, która 
robiła nam kawę, jakąś taką wesołą. Bardzo 
dziękujemy. 

Temat zajęć: „Pejzaż w obiektywnie” jak 
zwykle pięknie poprowadził Rysio Drzyma-
ła. Ma on dużą lekkość poruszania się po 
tematach i ładnie to przekazuje. 

1 kwietnia 2008r.
Temat zajęć – „Fotografowanie kwia-

tów” – przygotował ciekawie, z dużym znaw-
stwem przedmiotu, Rysio Drzymała. Zaczął 
od tego, że najpierw należy poznać możli-
wości i funkcje swojego aparatu. Uczulił na 
fakt, że światło słoneczne nie jest najlepsze 
przy tych pracach, daje cienie. Najlepsze są 
przechodzące chmury. Jako tło dobra jest 
czarna podszewka, papier nie daje takiego 
efektu. Przekazał dużo ciekawych informa-
cji popartych slajdami, a na końcu bardzo 
ciepło, pięknie zaapelował, żeby po sfoto-
grafowaniu nie wyrzucać niedbale kwiatów, 
lecz wstawić je do wazonu, nie przyszpilać 
motyli. Pozwolić na trwanie piękna. Mówił 
o tym z głębi serca, a do nas docierała ta naj-
prostsza, a często zaniedbywana prawda, że 
piękno nie wybrzmi czystym dźwiękiem, je-
żeli w którejś fazie wkradnie się brutalność, 
tak wszechobecna w dzisiejszym świecie.

O godzinie 11:00 uczestniczyliśmy w ot-
warciu wystawy „Impresje” Basi Dzięcie-
lewskiej. Fotografia i malarstwo to bratnie 
sztuki. Bywa, że „malarze” na UTW korzy-
stają z naszych fotografii do swoich obrazów, 
a my zachwycamy się ich rozumieniem te-
matu. I tak się plecie nasze uniwersyteckie  
życie. ANDRzEJ gREINERt I PIotR wARCHolAk NA otwARCIu wyStAwy 

„PARk PoEtów w oBIEktywIE”, fot. BARBARA koNARSkA

kAzIMIERz woJCIECHowSkI AutoR logo I NAzwy kluBu w to-
wARzyStwIE BolESłAwA PolARCzykA I ANDRzEJA kozAkA, fot. 
ElżBIEtA JózEfowICz

PlENER w PARku PoEtów, fot. kRyStyNA CzAJkA
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Nigdy nie jest za późno na to, żeby być 
szczęśliwym.

22 września 2009r. – spotkanie Rady Pro-
gramowej Klubu „Fotooko” 

Kazio Wojciechowski, szef Rady Progra-
mowej Klubu „Fotooko”, działającej pod jego 
kierownictwem od roku 2007, podał aktualny 
skład Rady, zakres obowiązków jej członków, do-
dając – jak na szefa przystało – dobre słowo, że 
do tej pory było bardzo pięknie, każdy realizo-
wał swój odcinek, co dało nam wszystkim dużo 
przyjemnych wydarzeń. „Bądźcie przekonani 
do swoich dzieł, jeśli chcecie mieć satysfakcję 
z tego, co robicie” to słowa Kazia, które mogą 
służyć jako motto – każdemu i zawsze. 

A oto Rada Programowa:
1. Kazio – obowiązki szefa Rady, a po-

nadto – organizacja i dokumentacja 
wystaw fotograficznych wewnętrz-
nych, 

2. Andrzej Kozak – wystawy zewnętrzne, 
3. Bolo Polarczyk – szef Klubu – koor-

dynacja prac Klubu, ponadto kompu-
teryzacja, komunikacja internetowa, 

4. Zbyszek Rajche, założyciel Klubu, 
który jest jego honorowym szefem do 
dziś – historia i wszelka honorowa 
reprezentacja Klubu, 

5. Bogusia Hyla Dąbek – dokumentacja 
filmowa wszelkich wydarzeń Klubu, 
organizacja wycieczek, 

6. Ela Józefowicz – oprawa artystyczna 
uroczystości, integracja, 

7. Ninka Czekała – skarbniczka, jak 
dotychczas, 

8. Jurek Czekała – technika w fotografii, 
organizacja wykładów, szkoleń, 

9. Ala Zboralska – prowadzenie Kroniki 
Klubu, 

10. Stefan Szczęsny, 
11. Halina Maszner – pisemna dokumen-

tacja zajęć, wydarzeń.

29 września 2009r.
Pierwsze w tym roku akademickim zajęcia 

Klubu „Fotooko” rozpoczęły otwarciem wystawy 
„Park Poetów w obiektywie” na Uniwersytecie 
Zielonogórskim. A zaczęło się tak:

Nasz kolega Piotr Warcholak jest członkiem 
założycielem Zielonogórskiego Towarzystwa 
Upiększania Miasta, którego prezesem jest 
profesor Andrzej Greinert z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Piotr zainicjował zorgani-
zowanie wystawy ze zdjęć wykonanych przez 
członków naszego klubu, został też jej komi-
sarzem. Autorami bardzo ciekawych ujęć byli 
Grażyna Bogusławska, Bogumiła Hyla-Dąbek, 
Elżbieta Józefowicz, Barbara Konarska, Janina 
Komorowska, Jerzy Malek, Stanisław Matu-
szewski, Krystyna Nawrocka, Bolesław Polar-
czyk, Bogdan Springer, Stefan Szczęsny i Piotr 
Warcholak. Na otwarcie tłumnie przyszli  – co 
miłe – nie tylko członkowie Klubu „FOTOOKO”. 
Zauważyłam Basię Zapotoczną, Anię Kwolek… 

Wystawę zorganizowano w „Galerii pod Pło-
mykówką”, której gospodarzem jest pani Kry-
styna Walińska, doktor nauk biologicznych (nie-
stety nieobecna na uroczystości). Zarząd ZUTW 
reprezentowały nasza koleżanka, wiceprezes 
Ela Józefowicz i Zosia Dobrzyńska. Za pomoc 
w pracach przygotowawczych Piotr Warcholak 
podziękował kolegom – Bogdanowi Springerowi, 
Jurkowi Czekale i Andrzejowi Kozakowi.

Wysłuchaliśmy ciekawej opowieści profesora 
Andrzeja Greinerta, zdradzającej ogromne za-
angażowanie i troskę o tego rodzaju miejsca, 
jakim są parki. Tworzą one bowiem przyjazny 
klimat, łączący człowieka z naturą w całej jej 
urodzie. Są piękne, jeżeli zadbane. Słuchając 
pomyślałam, że może moglibyśmy z naszą 
fotografią być pomocni w tych pracach, dzięki 
zwróceniu uwagi wszystkich pokoleń na cie-
kawą urodę tego zakątka miasta. Dziękujemy 
koledze Piotrowi Warcholakowi za pomysł 
z nadzieją, że poprowadzi nas jeszcze nieraz tą 
„parkową” ścieżką.
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Bogumiła Hyla-Dąbek

Od „pstrykania” do świadomego 
fotografowania

Klub FOTOOKO, którego od roku 2005 
jestem członkiem, obchodzi w tym roku 

akademickim swoje 20-lecie. Wystawy klubowe, 
indywidualne, konkursy, plenery, publikacje na 
temat klubu, to wszystko uświetnia znaczący, 
klubowy jubileusz. Ale to też czas na refleksje. 
Jak było, jak jest, jak chciałabym, żeby było? 

Do ZUTW zapisałam się w roku 2005 i od 
razu przyszłam do klubu fotograficznego. 
„Pstrykać” zdjęcia lubiłam od zawsze. Pamięta-
łam godziny spędzane w ciemni fotograficznej 
z wujkiem, który dużo fotografował. Później, 
gdy pojawiły się moje dzieci, fotografowaliśmy 
je razem z mężem, kupiliśmy potrzebny sprzęt 
i zamienialiśmy jeden z pokoi (kocami zasłonię-
te okno) na laboratorium fotograficzne. Dzięki 
temu moje córki mają udokumentowane bardzo 
szczegółowo kolejne etapy życia. 

Nadszedł czas kolorowej fotografii, powstały 
nowoczesne „fotolaby” i nikt już nie zawracał 
sobie głowy ciemnią, powiększalnikiem, wy-
woływaczem, utrwalaczem… „Pstrykałam” 
więc nadal zdjęcia i odbierałam gotowe odbitki, 
którymi zapełniałam albumy, będące dla mnie 
i dla bliskich rodzajem pamiętnika. 

Osiem lat temu w klubie fotograficznym 
(jeszcze wówczas bez nazwy FOTOOKO, pomy-
słu Kazia Wojciechowskiego), zaczęłam swoją 
fotograficzną edukację. Nie miałam wówczas 
aparatu cyfrowego, one dopiero pojawiały się na 
naszym rynku, ale dosyć szybko kupiłam analo-
gową lustrzankę „Minoltę”. Aparat dobry, więc 
myślałam wówczas, że i moje zdjęcia muszą być 
bardzo dobre. Starałam się podpatrywać, jak 
fotografują inni, szczególnie długoletni człon-
kowie fotograficznego klubu. Chętnie dawa-
łam swoje zdjęcia na organizowane przez klub 

wystawy, bo mi się one bardzo podobały, chociaż 
dzisiaj rozumiem, że na pewno nie mogły podo-
bać się tym, którzy wówczas o fotografowaniu 
wiedzieli już znacznie więcej. 

W Klubie, oprócz zajęć związanych z foto-
grafowaniem, dużo się działo. Spotkałam tam 
zżyty ze sobą zespół miłych ludzi, którzy lubili 
ze sobą spędzać czas, organizować różne im-
prezy, wycieczki. 

Robienie zdjęć sprawiało nam przyjemność, 
więc bawiliśmy się tymi zdjęciami, przekazywa-
liśmy sobie wiedzę o fotografowaniu, ucząc się 
jeden od drugiego, pogłębialiśmy swoją fotogra-
ficzną edukację na tyle, na ile amator amatora 
może nauczyć. Jednocześnie poznawałam tajni-
ki komputera, nie zdając sobie nawet sprawy, 
jak bardzo ta wiedza będzie mi potrzebna, gdy 
kupię pierwszy aparat cyfrowy.

Stało się, nadszedł czas cyfrowych aparatów 
i wreszcie można było poszaleć. Karty pamięci, 
to nie to, co klisza, „pstrykaj” człowieku do woli. 
Miałam więc już cyfrową lustrzankę, aparat 
o dużych możliwościach – tylko dlaczego ich nie 
wykorzystywałam? Bałam się, nie umiałam, 
nie chciałam? Myślę, że ze wszystkich powodów 
razem. Wprawdzie kolega mówił mi: – Po co ci 
taki aparat, jak nastawiasz tylko opcję „auto”?, 
ale co tam, wtedy żadnych błędów w moich 

PAwEł JANCzARuk I BolESłAw PolARCzyk, 

fot. BoguMIłA HylA DąBEk
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zdjęciach nie widziałam. W ZUTW zawsze 
dużo się dzieje, więc dokumentowałam różne 
wydarzenia, przekazywałam zdjęcia zaintere-
sowanym i sprawiało mi to wiele przyjemności. 

Moje dwie córki hojnie obdarowywały mnie 
wnukami, więc zdjęć powiększającej się rodziny 
„pstrykałam” coraz więcej. Aparat towarzyszył 
mi zawsze podczas wakacyjnych wojaży, zwie-
dzania – mojej drugiej wielkiej pasji. 

W naszym uniwersytecie pojawiła się nowa 
słuchaczka, Barbara Barszczewska. Pozna-
łam ją wcześniej na zielonogórskiej Mm-ce, 
gdzie publikowała dużo swoich zdjęć. Bardzo 
mi się jej zdjęcia podobały, więc nic dziwnego, 
że – gdy zaproponowała zajęcia fotograficz-
ne – zaczęłam w nich uczestniczyć. Jej zdjęcia 
były dużo bardziej wyraziste od moich, ostre, 
a ludzie na nich, jak żywi. Zauważyłam, że 
ona nie „pstryka”, tylko świadomie ustawia 
swój aparat. Barbara omawiała zdjęcia, które 
pokazywaliśmy, wytykała błędy, poddawała 
krytyce. Dotarło do mnie, że najwyższy czas 
skończyć z „pstrykaniem” zdjęć i wziąć się za 
świadome fotografowanie. No tak, ale żeby 
tak fotografować, trzeba wziąć się za naukę. 
Wiedzę fotograficzną zdobywałam nie tylko od 
Basi Barszczewskiej, biegałam też do Staszka 
Matuszewskiego, na zajęcia do gościnnego 

klubu FOTOX, który w międzyczasie powstał. 
Na moje zdjęcia zaczęłam patrzeć bardziej 
krytycznie, dostrzegałam już błędy, zaczęłam 
fotografować dobierając przesłonę, czas, ISO… 
Wiele zdjęć nadawało się tylko do kosza, ale za 
to te, które się udały, cieszyły podwójnie.

Moje zajęcia u Barbary Barszczewskiej się 
skończyły. Mogę tylko żałować, że Basia nie 
chciała z naszymi dwoma klubami współpra-
cować, ale to jej wybór i decyzja, którą należy 
uszanować.

Nie rezygnowałam z klubu FOTOOKO, to 
był od początku klub, z którym byłam mocno 
emocjonalnie związana. Klub, który pod rzą-
dami Bolka Polarczyka, zmieniał swoje oblicze 
i coraz bardziej stawał się klubem sensu stricto 
fotograficznym. Bolek dwoił się i troił, żeby po-
zyskać do prowadzenia zajęć fachowców, w wy-
niku czego pojawił się na naszych zajęciach dr 
Leszek Krutulski. Zapisując się do ZUTW, od 
początku byłam świadoma, że to nie miejsce na 
indywidualizm, tutaj stawia się na współpracę, 
a nasze drobne osiągnięcia przekładają się na 
sukces całego klubu i naszego uniwersytetu. 
Niestety, zdarzyło mi się skrytykować naszą 
wspólną, klubową wystawę zdjęć, co wywołało 
niezadowolenie klubowych koleżanek i kole-
gów. Pojawiły się głosy: „Gdzie jest ta dawna 

fot. BoguMIłA HylA DąBEk
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Bolesław Polarczyk 

Klub Fotograficzny  
„Fotooko”

W Klubie Fotograficznym ZUTW jestem od 
roku 2006. W 2007 powierzono mi funkcję 
kierowania zespołem fotografów – amatorów. 
W roku 2009 klub przyjął nazwę „Fotooko” 
i ustanowiono jego logo. W Sali Dębowej odbyła 
się uroczystość związana z tym wydarzeniem. 
Jesteśmy pierwszym klubem ZUTW, który 
zaistniał w Internecie, a od lutego 2008 mamy 
w sieci swoją witrynę. Jesteśmy również na por-
talach społecznościowych: Facebooku i Google+.

Co tydzień, we wtorki, spotykamy się w Sali 
Klubowej, gdzie odbywają się zajęcia. Omawia-
my na nich nasze fotografie, poruszamy tematy 
dotyczące sztuki fotografii oraz sprawy tech-
niczne, związane z obróbką i publikacją zdjęć. 
Wiosną rozpoczyna się okres plenerów (niekiedy 
połączonych z piknikami), podczas których 
wykorzystujemy w praktyce wiedzę zdobytą 
wcześniej. Fotografujemy głównie nasze miasto 
oraz naszą małą ojczyznę – Ziemię Lubuską. 

W roku akademickim 2011/2012 swoją 
wiedzą dzielił się z nami dr Leszek Krutul-
ski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, a od 
2012/2013 wspiera nas artysta fotografik, Pa-
weł Janczaruk.

Klub stanowi wspólnotę ludzi, których 
łączy wspólna pasja fotograficzna, ale którzy 
spotykają się także dlatego, że chcą się bliżej 
poznać i lubią spędzać wspólnie czas. Taki 
właśnie towarzyski charakter mają imprezy in-
tegracyjne – andrzejki, spotkania przy choince, 
walentynki itp. Szczególnie uroczystą oprawę 
mają wystawy klubowe oraz indywidualne. 
Współpracujemy też z innymi klubami i zespo-
łami działającymi w ZUTW. Istotnym zada-
niem klubu jest fotograficzne dokumentowanie 

Bogusia?”. Tymczasem Bogusia była, moim 
zdaniem, ta sama, taka sama i bardzo jej za-
leżało, żeby zdjęcia na wystawach klubowych 
były dobre. My wówczas nie byliśmy jeszcze 
przyzwyczajeni do tego, że uczymy się też na 
błędach, że życzliwa, konstruktywna krytyka 
jest dla nas wspaniałą lekcją. Sądzę, że dzisiaj, 
wszyscy już to doceniamy.

Ogromny przełom w mojej fotograficznej 
edukacji nastąpił, gdy w ZUTW pojawił się 
artysta fotograf Paweł Janczaruk. Zajęcia 
z Pawłem, na które chodzą chętni z obu klubów 
fotograficznych ZUTW, bardzo sobie cenię. Nie 
szkodzi, że co drugie moje zdjęcie nie spełnia 
oczekiwań prowadzącego Pracownię Edukacji 
Fotograficznej, że je krytykuje. Staram się 
wyciągnąć z tych uwag wnioski, zapamiętać, 
poprawiać jakość swoich zdjęć, wobec których 
sama stałam się bardziej krytyczna.

Cieszą mnie sukcesy obu klubów fotogra-
ficznych w postaci coraz lepszych zdjęć. Widać 
to na wystawach klubowych i indywidualnych. 
Zdjęcia wybierane przez Pawła wygrywają 
na Juwenaliach III Wieku, znajdują uznanie 
w oczach oglądających nasze wystawy zielono-
górzan. Wielu z nas Pawłowi zawdzięcza swoje 
pierwsze indywidualne wystawy. Wiadomo, że 
uczyć się możemy tylko od lepszych. Możemy 
oczywiście mieć swoje, odmienne zdanie, co 
się komu podoba, ale nie sposób nie docenić 
możliwości, jakie teraz w ZUTW mamy, jeżeli 
chodzi o wiedzę na temat fotografowania. Tu-
taj podziękowania kieruję też do pani Prezes 
naszego uniwersytetu.

Wiem, że wiele mi jeszcze brakuje, żebym 
mogła być ze swojego fotografowania zado-
wolona, ale wiem też, że będąc sam na sam 
z aparatem, mam szansę zatrzymania w ka-
drze ulotnych chwil, zarejestrowania ludzkich 
emocji, pięknych krajobrazów… Jako urodzona 
optymistka świat i ludzi staram się widzieć 
pięknymi i dobrymi. Marzę, żeby takie były 
też moje zdjęcia.
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wydarzeń w naszym Uniwersytecie. Zdjęcia 
naszych koleżanek i kolegów znajdują się w al-
bumach wydawanych przez ZUTW. Również 
wydawnictwo uniwersyteckie „Inspiracje” 
korzysta z naszych fotografii. Współpracujemy 
też ze stowarzyszeniami lokalnymi, działają-
cymi na terenie gminy Zielona Góra, w Łężycy 
i Zatoniu. Wymieniamy się doświadczeniami 
z innymi klubami fotograficznymi lubuskich 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Nasi członkowie indywidualnie biorą udział 
w różnych konkursach i wystawach fotogra-
ficznych, organizowanych poza Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku. Wystawiamy prace zarówno 
w Zielonej Górze jak i różnych innych miej-
scach. Wystarczy wspomnieć wojewódzką wy-
stawę i konkurs w Żarach, czy wystawy i kon-
kursy organizowane przez Ośrodek Kultury 
„Zamek” w Kożuchowie i Sulechowie. Imprezy 
te owocują nagrodami i wyróżnieniami dla 
naszych członków. 

Nasze zdjęcia wystawiane były również 
w Turku, Świebodzinie, Łężycy, na Śląsku oraz 
w Niemczech (Petersdorf, Cottbus i Zittau). Mie-
liśmy też wystawę w skansenie w Ochli, która 
była pokazywana w innych miastach Polski. 

zDJęCIE gRuPowE kluBu, Rok 2008, fot. zBIgNIEw RAJCHE

StEfAN SzCzęSNy I kAzIu woJCIECHowSkI, Rok 2006, 
fot. zBIgNIEw RAJCHE

HAlINkA MASzNER NA PlENERzE w BRoNISzowIE, Rok 2008 
fot. BolESłAw PolARCzyk
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RySIu DRzyMAłA PRowADzI wykłAD, Rok 2010,  
fot. zBIgNIEw RAJCHE

NA PlENERzE w łAgowIE w MAJu 2012,  
fot. BARBARA koNARSkA

wAlENtyNkI 2011, z ARCHIwuM „fotookA” kluBowE zAkońCzENIE Roku AkADEMICkIEgo  
2011-2012 w PARku MuzEAlNyM w DRzoNowIE,  
fot. BARBARA koNARSkA

otwARCIE wyStAwy zBySzkA RAJCHE w uRzęDzIE 
MIEJSkIM, Rok 2009, fot. BARBARA koNARSkA

NA otwARCIu wyStAwy „PARk PoEtów w oBIEktywIE”, 
Rok 2009, fot. BARBARA koNARSkA

RySIEk DRzyMAłA I JuREk CzEkAłA, Rok 2009,  
fot. BolESłAw PolARCzyk

kluBowICzE NA wyCIECzCE Do kóRNIkA I RogAlINA, 
Rok 2009, fot. JANINA koMoRowSkA
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Od dwóch lat uczestniczymy w Juwenaliach III Wieku 
w Warszawie – w obydwu edycjach z sukcesami: w roku 
2012 fotografie członków klubu zdobyły pierwszą i trzecią 
nagrodę oraz wyróżnienie, w roku 2013 – pierwszą i drugą 
nagrodę oraz wyróżnienie.

W ostatnim czasie nawiązaliśmy kontakty z Polsko-
Niemieckim Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 
działającym w zielonogórskim ratuszu i hotelem „Dana” 
gdzie odbyło się już kilka naszych wystaw. Na przełomie 
roku 2013/2014 planujemy wystawy w kolejnych salach: 
w Osiedlowym Domu Kultury „Nowita” i w hotelu „Ruben”. 

Rok akademicki 2013/2014 jest szczególny dla klubu 
Fotooko, który świętuje swoje dwudziestolecie. Paweł Jan-
czaruk rzucił hasło: 20 wystaw na dwudziestolecie i już je 
realizujemy. Większość z nich to wystawy indywidualne. 
Dzisiejsza, bardzo prestiżowa wystawa zbiorowa ukazuje 
potencjał twórczy dużej części członków klubu. W maju 
natomiast zamierzamy zorganizować konkurs-wystawę 
fotografii dla lubuskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
Korzystając z okazji zapraszam też do zwiedzenia trzech 
naszych wystaw czynnych w siedzibie Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz na wystawy do 
Centrum Informacji Turystycznej w ratuszu i do Hotelu 
„Dana”.

Przed nami nowe wyzwania, doświadczenia i – miejmy 
nadzieję – kolejne sukcesy indywidualne i klubowe.

fotooko w luBuSkIM MuzEuM woJSkowyM w DRzoNowIE, 
MAJ 2010 R., fot. BogDAN J. SPRINgER

PREzES BolEk PolARCzyk,  
fot. JANINA koMoRowSkA

włoDEk włoDARCzAk z Ewą kwA- 
śNIEwICz fotogRAfuJą oPIEńkI,  
fot. JANINA koMoRowSkA

kRySIA fIlMANowICz I JANkA koMoRow-
SkA, fot. NINA CzEkAłA
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Artykuł to tekst wystąpienia B. Polarczyka na wernisażu 
wystawy „Jestem stąd” 17 października 2013 r.
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Maria Przeźwiecka

„Śpiewnik Uniwersytecki” –  
antidotum na troski

Uciążliwości minionej zimy sprawiły, że zespół 
„Śpiewnika Uniwersyteckiego” marzył, by 

się wreszcie skończyła i postanowił zrealizować te 
marzenia poprzez dobór piosenek, których teksty 
mówią o wiośnie i jej urodzie. Ułożono program 
z jedenastu utworów, opiewających miłość, która 
jakże często rodzi się w miesiącach wiosennych 
i cudowną przemianę w przyrodzie, którą niesie 
budząca się wiosna z jej niepowtarzalnym czarem 
i potęgą. Znalazło się też miejsce dla miłości mat-
czynej – wszak w maju matki mają swoje święto. 
Rozpoczęły się intensywne próby i wkrótce „Śpiew-
nik” był gotowy do występów. Zaproszono nas do 
Klubu Snooker, gdzie 9 maja umilić mieliśmy spot-
kanie Sekcji Emerytów Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Nasze piosenki przeplatane były wier-
szami autorstwa słuchaczy ZUTW, tematycznie 
odpowiadającymi tekstom piosenek. Nauczyciele 
wsłuchani w nasze śpiewanie i recytacje zdawali 
się zapominać o nękających ich troskach. Ich twa-
rze zajaśniały uśmiechem, myśli uleciały w piękno 
wiosny, z nadzieją na dobry, słoneczny czas. Były 
brawa, wiele miłych słów podziękowania, wspólna 
kawa z ciastem, a prezes SE ZNP obdarował człon-
ków „Śpiewnika” słodyczami.

Następny koncert odbył się 28 maja w Sali Dę-
bowej dla słuchaczy ZUTW i zaproszonych gości. 
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MIRoSłAwA BRANICkA-PolARCzyk
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Bogumiła Hyla-Dąbek

Przed blisko dwoma laty napisałam na 
MM-kę artykuł, który zatytułowałam:

Kolory zarezerwowane  
dla starszych Polek 

Mówi się, że „nie szata zdobi człowieka”, 
oczywiście przysłowie sugeruje, że nie 

należy ludzi oceniać po stroju czy wyglądzie 
i z tym się zgadzam. Chociaż pierwsze wrażenie 
też jest ważne, a ono zawsze jest powierzchow-
ne. Gdybyśmy chcieli jednak te słowa rozumieć 
bardzo dosłownie, to nie czarujmy się, ta „szata” 
zdobi i to bardzo. Ale ja nie o tym, nie o przysło-
wiu, nie o wartości człowieka, tylko o sprawie 
bardzo prozaicznej. Skąd w naszym narodzie 
przekonanie, że człowiek starszy musi być ubra-
ny w ciemne kolory, bo inne mu nie przystoją?

Mam ciocię, która jest osiemdziesięcioletnią 
panią. Osoba starsza, chociaż duchem nieko-
niecznie. Zawsze, gdy szukam dla niej prezentu 
na imieniny, a chcę kupić bluzkę, sweterek, 
nocną koszulę czy podomkę, w momencie, gdy 
proszę o radę sprzedawców w sklepie, słyszę: 
„Dla młodej, czy starszej osoby?” Zgodnie 
z prawdą odpowiadam, że dla starszej i wtedy 
lądują przede mną same czernie, brązy, szaro-
ści… po prostu wszystko w ciemnych barwach. 
Dlaczego? Starość jest wystarczająco szara 
i smutna. Moim zdaniem te kolory niech noszą 
ludzie młodzi, którym będzie w nich na pewno 
ładnie, bo taka jest już sama młodość.

Tu także, sławiąc piękno wiosny, „przelewali-
śmy” jej siłę w dusze słuchaczy, dając im radość 
i ożywczą nadzieję na nadejście opromienio-
nych słońcem dni. Były nawet bisy, a koncert 
zakończyły wspólnie z salą zaśpiewane, znane 
wszystkim piosenki. 

„Śpiewnik Uniwersytecki” już wcześniej 
występował w różnych środowiskach naszego 
miasta, przyszło więc kolejne zaproszenie. 
W czerwcu wystąpiliśmy w Ośrodku Dziennego 
Pobytu dla ludzi wymagających opieki. Odbiór 
naszego koncertu przez zgromadzonych tu słu-
chaczy był szczególny. Zmęczone życiem i cho-
robami twarze zwróciły się ku nam – skupione, 
zapatrzone, zasłuchane – i tylko oczy mówiły, 
jak bardzo im się wszystko, co śpiewamy i mówi-
my, podoba. W naszych piosenkach i wierszach 
była łagodna magia, która na chwilę, trwającą 
czasem tyle, co trzepot skrzydeł ptaka, przywra-
cała im cień młodości, najmilsze wspomnienia, 
odrobinę nadziei. Wszystko to miało znaczenie 
dla ludzi, którzy „walczą” o godność, „walczą” 
o zdrowie, a ono z dnia na dzień umyka, spoty-
kają ich przykre niespodzianki. My też mieliśmy 
satysfakcję, to bowiem wspaniałe odczucie, że 
niesiemy radość, nadzieję na dobre dni, uka-
zujemy piękno. 

W nowy rok akademicki wkroczyliśmy z ko-
lejnymi pomysłami. Pracujemy nad programem 
o wdzięcznym tytule – „Piosenki naszej młodo-
ści”. Tym razem chcemy na chwilę zatrzymać 
czas, wracając do wspomnień z lat „durnych 
i chmurnych”, lecz jakże pięknych. Pragniemy 
odnaleźć w nich naszą młodość, która – jak wie-
rzyliśmy – miała wiecznie trwać, a minęła bez-
powrotnie. Już same tytuły, takie jak: „Nie zapo-
mnisz nigdy”, „Brzydula i rudzielec”, „Przyjdzie 
na to czas”, „Bela donna” czy „Biedroneczki są 
w kropeczki” każą się uśmiechnąć. Są melodyj-
ne, rytmiczne i mimo iż są „wiekowe”, w naszym 
śpiewaniu ożyją, staną się młode. Wspomnienia 
zaś i powrót do nich w piosenkach to antidotum 
na wszelkie troski. Tak więc „Śpiewnik” ochoczo 
podejmuje nowe wyzwanie, aby przygotować 
program „ku pokrzepieniu serc”.

fot. BoguMIłA HylA-DąBEk
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znana wszystkim projektantka i producentka 
modnej odzieży z dzianiny Alicja Zięta. Jej 
pokazy mody z modelkami seniorkami podzi-
wialiśmy wiele razy, nic, więc dziwnego, że 
nowy klub cieszy się dużym zainteresowaniem 
słuchaczek. Poprosiłam Alę o krótki wywiad, 
na co chętnie przystała.

Zaczęłam się przyglądać sprzedawcom w skle-
pach, gdy zakupy robią starsi ludzie. Fakt, że 
większość z nich sama prosi o te ciemne barwy, 
ale sprzedawcy też im je sugerują, zamiast 
zachęcić do czegoś w jasnych, pastelowych kolo-
rach. Później w autobusach, na naszych ulicach 
widzimy starszych ludzi szarych, smutnych. 
Będąc w Grecji, patrzyłam na stare Greczynki 
siedzące przed swoimi domami, całe ubrane na 
czarno, czarne chusty na głowach (nie był to 
strój żałobny), one śniade, ciemne, wyglądało 
to przygnębiająco. Czy u nas ma być podobnie?

Wiem, wiem, że o gustach się nie dyskutuje, 
ale czy to na pewno taki gust, czy przekonanie, 
że starszej osobie nie wypada? Wypada, a na-
wet wskazane. Moja ciocia dostaje ode mnie 
wszystko w kolorach jasnych, które ją ożywiają 
i – moim zdaniem – wygląda ładnie. Oglądam 
amerykańskie fi lmy, mam w domu trochę zdjęć 
stamtąd od znajomych, którzy są już bardzo 
starszymi ludźmi. Kobiety są bardzo kolorowe.

Nie sposób nie zauważyć, że coraz więcej 
i u nas seniorek modnie, ładnie i barwnie 
ubranych, ale niestety – ciągle w mniejszości. 
Oczywiście nie chodzi mi absolutnie o zrobienie 
ze starszej kobiety kolorowej papużki, ale nie 
dokładajmy jej lat czerniami, brązami, sza-
rościami itp. Jeżeli już to chociaż jasny szalik, 
bluzeczka; od razu babcia będzie weselsza.

Ostatnio w jednym ze sklepów zapytałam 
sprzedawczynię o to, dlaczego tak jest, Czy suge-
ruje starszym paniom jasne kolory? Twierdziła, 
że tak i że są panie, które ciemne barwy, mimo 
wieku, omijają. Mnie jednak to nie spotkało, 
gdy – jak wspomniałam – szukałam prezentu 
dla osiemdziesięciolatki. Teraz już zawsze, od-
powiadając na pytanie „czy młoda, czy stara?”, 
z góry zastrzegam: „tak, starsza, ale proszę 
w jasnych kolorach”.

Z początkiem roku akademickiego 2013/2014 
powstał w naszym uniwersytecie nowy klub – 
STYL KOBIETY, którego pomysłodawczynią 
i równocześnie osobą klubem kierującą jest 

POKAZ MODY PT. „STYL KOBIETY DOJRZAŁEJ”

RoMA SoBolEwSkA, 
fot. ANDRzEJ kozAk

MIRoSłAwA BRANICkA-PolARCzyk, 
fot. ANDRzEJ kozAk
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– Jaki przewidujesz program zajęć? 
– W klubie „Styl kobiety” będę realizowała 

program, który nazwałam STWÓRZ SWÓJ 
STYL – porady stylisty. Chciałabym przeka-
zać paniom szereg różnych, praktycznych porad, 
które pozwolą na ewentualną poprawę stylu 
i wyglądu (nie chodzi o zmianę, tylko poprawę!).

AlICJA zIętA zE StASzkIEM wIlkIEM I RoMkIEM 
CzARNECkIM, fot. ANDRzEJ kozAk

fot. ANDRzEJ kozAk

StEfANIA kozAk, fot. BoguMIłA HylA-DąBEk

– Jakie wiadomości są niezbędne, żeby-
śmy wiedziały, jak się ubrać, żeby dobrze 
wyglądać?

– Musimy przede wszystkim dobrze poznać 
własną sylwetkę, znać jej atuty, ale i wady. 
Musimy wiedzieć, jak zalety sylwetki wyekspo-
nować, a mankamenty skorygować ubiorem. Na 
moich zajęciach panie poznają 10 zasad dobrego 
stylu i to, jak lepiej i minimalistycznie aktuali-
zować garderobę zgodnie z obecnymi trendami 
w modzie. Nie bez znaczenia jest świadomość 
swojego typu urody i odpowiadającej mu kolory-
styki, fryzury i makijażu. Warto znać też zasa-
dy pielęgnacji twarzy, włosów i ciała stosownie 
do wieku. Nasza sylwetka i kondycja fi zyczna, 
dbałość o postawę, prawidłowe poruszanie się 
to wszystko jest bardzo ważne dla efektownego 
wyglądu w każdym wieku.

– I tego wszystkiego można się nauczyć?
– Przyjdź na moje zajęcia, to się przekonasz.

Seniorki z Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, moim zdaniem, wyróżniają się 
dobrą kondycją fi zyczną i stylizacją niemającą 
nic wspólnego z tym, co opisywałam w ma-
teriale „Kolory zarezerwowane dla starszych 
pań”. Poprzez ubiór wyrażamy siebie. Czasa-
mi nawet nie zdajemy sobie sprawy, że dobór 
kolorów symbolizuje nasze myśli, pragnienia, 
ambicje… Ostatnio w telewizji znani styliści 
krytykują dojrzałe kobiety ubrane w stylu 
„dzidzia piernik”. Wszystkie chcemy wyglądać 
ładnie i młodo, ale trzeba bardzo uważać, żeby 
się nie zagalopować i na to miano „dzidzi pier-
nik” nie zasłużyć.

Teraz, gdy Alicja Zięta poprowadzi nas przez 
wszystkie tajniki stworzenia dobrego stylu, 
mamy szansę zaskoczyć bliskich, znajomych, 
a przede wszystkim same siebie, bo babcie 
mogą wyglądać ładnie, efektownie, modnie, bez 
skazywania się na „kolory zarezerwowane dla 
starszych Polek” i bez śmieszności. Ikony mody 
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku? Dlacze-
go nie.
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Halina Sędzińska

Życie jak pogoda –  
raz słońce, raz deszcz

16 października 2013 roku, na zaproszenie 
Basi Konarskiej w imieniu klubu Oksymoron, 
mieliśmy przyjemność gościć pośród nas Marię 
Szafran, poetkę mieszkającą w Świebodzinie, 
autorkę trzech tomików poetyckich wydanych 
na przestrzeni lat 2010-2012. Rok 2010 zaowo-
cował tomikiem pt. „Stop. To tylko wiersze”, 
2011 – „Ogień i woda”, 2012 – „Życie jak pogoda. 
Słońce i deszcz”.

Maria Szafran swoją przygodę z życiem 
rozpoczęła w 1946 r. we wsi Nowosiółki na 
Grodzieńszczyźnie. W ciepłych słowach mówi-
ła o swojej matce, której to zawdzięcza miłość 
do poezji, w szczególności ukochała wieszcza 
Adama Mickiewicza. Wychowana w duchu pa-
triotycznej miłości do własnego kraju, przez całe 
życie postrzega swoją ojczyznę jako najwyższe 
dobro. Może zatem dlatego tak bardzo obchodzi 
ją, co się na przestrzeni jej życia w Polsce dzieje. 
Przyznała, że wciąż ją bulwersuje to, co niesie 
nasza historia, zarówno gospodarcza, jak i ta 
polityczna. Te uczucia zbulwersowania czasem 
znajdowały ujście w poetyckich zapiskach.

Maria przyznała się, że długo tworzyła do 
szuflady i pewnie nazbierało się w niej ok. 
400 wierszy. Kiedy zrobiła ich przegląd, część 
wierszy zniszczyła, bo wydały jej się mniej war-
tościowe. A szkoda, bo te, które przeczytałam, 
są swoistym zapisem jej duchowych przeżyć 
i świadectwem, że zawsze sprawy nie tylko 
dotyczące jej samej były ważne w jej życiu.

Z zawodu jest technologiem celulozy i pa-
pieru, inżynierem i organizatorem przemysłu, 
z pedagogicznymi uprawnieniami do nauki 
w szkole. Z praktyki ekonomistką i księgo-
wą, jak o sobie mówi. Przypadek sprawił, że 
była też nauczycielką. Pracując w Wyszkowie 

z młodzieżą powyrzucaną ze szkół podstawo-
wych, postanowiła zainteresować ją właśnie 
muzyką i poezją. Pisała dla swoich podopiecz-
nych teksty piosenek i wiersze.

Zawsze kochała poezję więc następujące po 
sobie lata zaowocowały rozkwitem jej własnej 
twórczości. Debiutowała kilka lat temu w In-
ternecie pod pseudonimem „mariat”. Jej wier-
sze zamieszczano w antologiach portalowych, 
w Tygodniku Kołobrzeskim i Angorze.

Spotkanie z poetką upływało nam w miłej 
atmosferze. Klubowi uczestnicy czytali z „roz-
sypanki” na kartkach, która zalegała nasze 
stoły, strofy jej wierszy. W wieczorze poetyckim 
towarzyszyły pani Marii bliskie osoby z rodziny 
oraz dwie koleżanki, panie – Tenia i Jadwi-
ga. Pani Tenia prowadząca w Internecie blog 
zatytułowany „Wczoraj dziś jutro” zamieściła 
fotoreportaż z naszego spotkania z autorką. 
Z przyjemnością go czytałam i oglądałam 
zdjęcia. Cieszy to, jak panie ze Świebodzina 
postrzegają nasz Oksymoron i panującą w nim 
atmosferę. Tą drogą serdecznie Paniom dzięku-
jemy za miłe słowa!

Poetka dzieliła się wrażeniami, jakich 
dostarczyło jej życie. Wciąż szuka tematów, 
odpowiednich słów, dźwięków, by pisać jak 
najpiękniej o swoich uczuciach i własnych 
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przeżyciach. Wiersze jakże trafnie je odzwier-
ciedlają. Zaskakują niekonwencjonalną formą, 
czytający nie wie, czego za chwilę się dowie. 
Może zaskoczy go ciepłe słowo jak słońce, może 
uciekać będzie musiał przed ulewą...

Kiedy w domu czytałam zakupione trzy 
tomiki jej wierszy zauważyłam, że przeszłość, 
czas teraźniejszy i melancholia z powodu upły-
wających zdarzeń, to czym w zasadzie żyje się 
każdego dnia i co w sercu stuka nieodpartą 
chęcią podzielenia się z otoczeniem, znalazło 
swoje stronice w jej książeczkach. 

Poezja Marii Szafran przybiera różne for-
my, czasem bawi lub zasmuca, czasem jest 
opowiadaniem, pokazywaniem emocji, jakich 
doświadcza człowiek wpatrzony i zatroskany 
o swój świat. Świat o jakim pisze w wierszu 
„JUTRO”, a który przypadł mi do serca. 

ograniczony człowiek będzie sięgał
po wszystko uznając za swoje prawa
dostępu powietrza do okien bliźniego
i tu
nie może być Amen

tu i teraz niech biją dzwony
na alarm
na zmiany
na lepsze jutro

Po przeczytaniu wierszy Marii Szafran 
i u mnie zrodziła się następująca refl eksja: 
każdemu człowiekowi jego własne codzienno-
ści dorysowują linie, które z perspektywy lat 
zataczają coraz większy życiowy krąg. Wgląd 
w ten krąg nie wszystkim dany jest tak samo. 
Poeci, których unoszą niewidzialne skrzydła 
ich wrażliwości, empatii i miłości szeroko ro-
zumianej, dostrzegają z całą pewnością taki 
zaczarowany krąg życia.

Oksymoronki

Od Redakcji: W „rozsypance”, o której pisze Halina Sędzińska, był jeszcze jeden wiersz. Pro-
wadząc spotkanie przeoczyłam go i nie został przeczytany, pięknie natomiast wpisuje się we 
wrażliwość społeczną poetki. Zauważyłam to już po zakończeniu spotkania i wyraziłam żal. 
Maria Szafran celnie skomentowała: „Nic dziwnego, on też jak dziecko niczyje…”. Ponieważ 
dostałam zgodę autorki na publikację, niniejszym to czynię.

Mario, wznosi się Pani nad tym kręgiem 
już wysoko, niemniej życzę, aby tworzona dalej 
poezja była tym, czego potrzebuje Pani do speł-
nienia.

Z wyrazami sympatii H.S.

Maria Szafran

Dzieci niczyje

zaopiekuj się mną – jestem takie bezbronne
ledwie co opierzone – delikatne ogromnie

jak dorosnę – natychmiast wdzięczność wielką 
okaże
serce swoje na dłoni dnia każdego ci w darze

będę czynem przedkładać kiedy zajdzie potrzeba
– po lekarstwo po mleko no i jeszcze do chleba

coś przyniosę by nigdy nie zbrakło na stole
proszę spojrzyj łaskawie – oto stoję przed tobą
taka mała duszyczka – takie małe pacholę

weź mnie przytul pokochaj – proszę zabierz do 
domu
ja nie powiem – nie powiem
ja nie powiem nikomu

Maria Szafran
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Barbara Konarska

Historia z Pegazem w tle

Klub literacki Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku „Oksymoron” powstał w roku 
2003 dzięki inicjatywie Krystyny Nawrockiej, 
która należała do Stowarzyszenia Jeszcze Ży-
wych Poetów, uczestniczyła w prowadzonym 
tam Uniwersytecie Poezji i zapragnęła zainte-
resować twórczością literacką słuchaczy ZUTW. 
Do realizacji inicjatywy pozyskała Joannę 
Szczepaniak i 19 listopada tego roku odbyło 
się pierwsze spotkanie grupy. Po spotkaniu 
Krystyna Bałunda pisała:

Jesteśmy w grupie osób bardzo wrażliwych 
i delikatnych. Niektórzy z nas mają za sobą 
obciążenia życiowe i zdrowotne. A jednak wraż-
liwość oraz zamiłowanie do poezji są zawsze 
świeże. Sądzę, że każdy z nas chce znaleźć się 
czasami w innym, cudownym świecie, słuchając 
czytanych wierszy. 

Joanna realizowała swój autorski pomysł 
prowadzenia klubu. Z jednej strony było to 
rozbudzanie umysłów poprzez wykłady, które 
przeradzały się w miarę upływu lat we wpro-
wadzenia do dyskusji oraz spotkania ze zna-
nymi poetami, z drugiej – promowanie własnej 
twórczości członków. Pisała: Rozbudzony umysł 
tworzy myśli, które mają znaczenie w naszym 
życiu i w życiu innych ludzi. Nadajemy tym 
myślom kształt słowa , obrazu, dźwięku, a nasz 
zapał twórczy inspiruje innych, pobudza ich do 
zastanowienia, poszukiwania, działania. Jeste-
śmy zainspirowani (kimś lub czymś) i stajemy 
się inspiracją dla innych.

Jadwiga Szymanowska tak pisała o rozbu-
dzaniu umysłów: Byłam chora, kiedy zaczęły 
do mnie dochodzić wieści o niezwykłym se-
minarium, które przyjęło nazwę Oksymoron 
i równie niezwykłej, kierującej nim, pani mgr 

JuBIlEuSz oSIEMDzIESIęCIolECIA HENRykA CHMIElEw-
SkIEgo, Rok 2006

kRyStyNA NAwRoCkA NA PRoMoCJI AlMANACHu 
„SPotkANIA z NIEoCzEkIwANyM”, Rok 2006

PRoMoCJA AlMANACHu „SPotkANIA z NIEoCzEkI-
wANyM”, Rok 2006

SPotkANIE MIkołAJkowE, Rok 2006

Historia z Pegazem w tle
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Joannie Szczepaniak. Fascynująca osobowość, 
utalentowana poetka i pisarka w sprzężeniu 
z filozofią. Perła Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, piękna i pełna wdzięku kobieta. Kiedy ją 
zobaczyłam i usłyszałam, byłam oczarowana. 
Godny podziwu okazał się jej piękny głos, bo-
gate słownictwo i wielka znajomość literatury. 
Sądziłam, że seminarium ograniczy się do 
wykładu i twórczej dyskusji. Okazało się, że 
należy przeczytać zalecaną lekturę, począwszy 
od jej najstarszych dziejów, poprzez mitologię 
grecką i rzymską, Stary i Nowy Testament, aż 
po poezję współczesną: Herberta i Miłosza. To 
był wstęp do dalszej pracy intelektualnej.

Tę koncepcję programową klub „Oksymoron” 
realizuje nadal. Już nie jest to filozofia sensu 
stricto (w ZUTW prowadzone jest odrębne se-
minarium), ale zagadnienia z szeroko pojętej 
humanistyki; przykładowe tematy to: „Psy-
chologia twórczości”, „Mała ojczyzna – miejsce 
zakorzenienia w świecie rodzinnego mitu wobec 
zjednoczonej Europy”, „Medycyna jako sztu-
ka – refleksje o książkach profesora Andrzeja 
Szczeklika, lekarza, filozofa, humanisty”, „Mu-
zyka i literatura”, „Taniec – sztuka, rozrywka, 
refleksja o życiu” czy temat wywiedziony z myśli 
Eurypidesa: Bez bólu i cierpień nie istniejemy. 
Odbywały się też zajęcia poświęcone twórczości 
wybranych autorów: Ryszarda Kapuścińskie-
go, Czesława Milosza, Tomasa Tranströmera, 
Thomasa Hardy’ego, a także spotkania takie, 
jak „Truskawca czar” z wierszami Lidki Engel, 
rysunkami Kazimierza Dziadosza, zdjęciami 
i opowieściami uczestników wyjazdów ZUTW 
do tamtejszego sanatorium. Lubiany był też 
cykl, zatytułowany „Ulubione wiersze…”, które 
mógł zaprezentować każdy z nas. 

W pierwszym roku działalności „Oksy-
moronu” gościliśmy kilkoro poetów: Urszulę 
Małgorzatę Benkę, Annę Tokarską, Jolantę 
Pytel, Janusza Koniusza. Później nastąpiła kil-
kuletnia przerwa, podczas której spotykaliśmy 
się głównie we własnym gronie, by powrócić do 

SPotkANIE AutoRSkIE z RoMuAlDą DoBRzyńSką, Rok 2007

StANISłAwA łAPkowSkA-wACowSkA

JoANNA SzCzEPANIAk
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spotkań autorskich w końcu roku 2009, kiedy to 
był u nas Eugeniusz Kurzawa, z którym nawią-
zaliśmy serdeczną relację. Gościliśmy go jeszcze 
raz, a potem, dwukrotnie, na jego zaproszenie 
spotkaliśmy się w Ogrodzie Sztuk państwa 
Kurzawów. Również dwa razy był u nas Janusz 
Koniusz. Kiedy w 2010 roku Romuald Szura 
przygotował audycję o klubie, zaprosiliśmy go 
na spotkanie jako radiowca i poetę. Kolejnymi 
gośćmi byli: Czesław Sobkowiak, Władysław 
Klępka, Halina Bohuta-Stąpel, poetka, współ-
twórczyni Kabaretu Dojrzałych Dam i – nie-
dawno – Maria Szafran, poetka mieszkająca 
w Świebodzinie. 

W pierwszym roku akademickim 2003/2004 
do klubu należały następujące osoby: Stanisła-
wa Łapkowska-Wacowska, Jadwiga Szymanow-
ska, Zofia i Henryk Chmielewscy, Krystyna 
Nawrocka, Maria Kuleszyńska-Kozak, Julia 
Cichewicz, Krystyna Bałunda, Elżbieta Stalec, 
Helena Majorczyk. Na poszczególne zajęcia 
przychodzili również inni słuchacze ZUTW, 
grupa się poszerzała, jej skład nigdy nie był 
i nie jest zamknięty. Z początkiem kolejnego 
roku w grupie Oksymoron zrodziła się idea 
stworzenia gazetki literackiej, umożliwiającej 
zaprezentowanie ogółowi słuchaczy tekstów, 
powstających w naszym klubie. Pierwszy nu-
mer pisma ukazał się w marcu 2005 roku jako 
powielany dodatek literacki do miesięcznego 
programu ZUTW. Tytuł pisma – „Inspiracje” – 
nawiązywał do myśli Joanny Szczepaniak 
o inspirowaniu innych. Pierwszy skład redakcji 
tworzyli: Joanna Szczepaniak, Krystyna Na-
wrocka, Barbara Konarska, Danuta Filipow-
ska, Julia Cichewicz. Pierwszy numer miał 12 
stron formatu A4.

Szanse publikacji stały się dodatkowym 
magnesem, przyciągającym do klubu osoby 
piszące. Inną formą nieco bardziej publicznej 
prezentacji własnej twórczości stały się „Spot-
kania z Nieoczekiwanym” (tak je nazwała 
Joanna), czyli spotkania autorskie członków 

StRoNA tytułowA PIERwSzEgo NuMERu „INSPIRACJI”, 
Rok 2006

SPotkANIE z Ewą kwAśNIEwICz, Rok 2008

gRAfICzNA INtERPREtACJA PoEzJI PRzEz CzłoNków 
gRuPy PlAStyCzNEJ „koMtRAPoSt”, Rok 2009
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Oksymoronu. Kilka z nich (ze Zbigniewem Raj-
che, Marią Kuleszyńską-Kozak, Jadwigą Szy-
manowską, Marią Orlicką) zorganizowaliśmy 
w herbaciarni „W poszukiwaniu straconego 
czasu”, większość – w Sali Klubowej ZUTW. 

Innego rodzaju „Spotkaniem z Nieoczekiwa-
nym” był almanach twórczości członków Oksy-
moronu oraz innych piszących słuchaczy ZUTW 
pod tym właśnie tytułem. Książkę redakcyjnie 
opracowały: Joanna Szczepaniak i Barbara 
Konarska, szatę graficzną zaprojektowała Ewa 
Antonowicz, wykorzystując zdjęcia Zbigniewa 
Rajche. Staraniem pani Zofii Banaszak, prezes 
ZUTW, książka miała dużą oprawę promo-
cyjną. Impreza w Sali Dębowej (28 listopada 
2006 r.) zgromadziła wspaniałą, ciepłą publicz-
ność. Wybrane teksty czytała Marzena Więcek. 
W następnym roku odbyły się jeszcze spotkania 
promocyjne w UTW w Babimoście i Głogowie. 

Najważniejszym wydarzeniem roku 2007 
była decyzja o wydawaniu „Inspiracji” w formie 
ilustrowanych książeczek. Pierwszy numer 
(a 19 z kolei) w tym formacie ukazał się w mar-
cu 2007 r. w całości ilustrowany zdjęciami Kry-
styny Nawrockiej. Wyszło 13 takich tomików. 
Poszerzył się skład redakcji, poszczególnym oso-
bom przypisano funkcje: Joanna Szczepaniak – 
redaktor naczelny, Barbara Konarska – zastęp-
ca redaktora naczelnego, dział prozy – Danuta 
Filipowska, Danuta Wesołowska, Zbigniew 
Rajche, dział poezji – Maria Kuleszyńska-
Kozak, Krystyna Nawrocka. Wówczas pojawił 
się pomysł nadawania poszczególnym numerom 
tytułów, które w dużym stopniu odzwierciedla-
ły tematykę numeru. 

Pierwsza polowa roku 2007 zaowocowała 
licznymi indywidualnymi spotkaniami au-
torskimi: 10 stycznia z Krystyną Nawrocką, 
24 stycznia z Romą Dobrzyńską, 21 lutego 
z Agatą Więcek, 27 lutego z Zofią Tumiele-
wicz, 14 marca z Bronisławą Raszkiewicz, 
28 marca z Barbarą Konarską, 25 kwietnia 
z Joanną Szczepaniak. Wielokrotnie spotkania SPotkANIE w ogRoDzIE u PAńStwA DzIADoSzów,  

Rok 2010

lIDkA ENgEl, MARyNIA oRlICkA I BASIA koNARSkA,  
Rok 2010
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te współorganizował kierowany przez Danutę 
Filipowską Zespół Żywego Słowa, który pro-
ponował własną interpretację prezentowanych 
utworów. „Inspiracje”, almanach, pierwsze 
indywidualne tomiki wierszy… Wszystko to 
budowało poczucie sukcesu. Kolejny rok, 2008, 
był jednak trudny i smutny. 11 czerwca po raz 
ostatni spotkaliśmy się z Joanną Szczepaniak 
w Oksymoronie. Nie było jej z nami od kilku 
miesięcy, nie wiedzieliśmy, że jest tak bardzo 
chora. Przyszła się pożegnać, jak się okazało – 
na zawsze. W październiku umarła. 

Napisała kiedyś: Jeśli szczerze pragniemy 
miłości, znajdziemy ją wokół siebie wszędzie: 
w oczach ludzi, na których patrzymy, w sło-
wach, które do nas wypowiadają… Ona dzie-
liła się miłością, jak kromką chleba, wszyscy 
mieliśmy poczucie, że jesteśmy jej godni, a to 
dodawało skrzydeł. Dlatego było tak trudno. 
Pożegnaliśmy Joasię, przepełnieni bólem, ale 
równocześnie wdzięczni za dar, jakim było 
spotkanie z nią. Po pogrzebie wydawało nam 
się, że nie damy rady prowadzić zajęć w Oksy-
moronie. Środowe spotkania organizowaliśmy 
siłą rozpędu, ale nie towarzyszyła im radość, 
jaką przynosiło wspólne z Joasią zdobywanie 
nowych przestrzeni intelektualnych, ducho-
wych, emocjonalnych i odkrywanie twórczych 
możliwości tkwiących w człowieku. Po śmierci 
Joanny klub prowadziła przez kilka miesięcy 
Danuta Wesołowska, a następnie – Barbara 
Konarska.

Spotkania autorskie odbywały się i nadal 
się odbywają w naszej Sali Klubowej. Niektórzy 
autorzy już w chwili wejścia do klubu posiadali 
publikacje lub też, jako pierwsi w Oksymoronie, 
wydali tomiki wierszy. Spotkania promocyjne 
stały się tradycją, robimy je w naszej, ZUTW-
owskiej Sali Klubowej, część autorów ma 
promocje także w innych miejscach – pubie 
Haust (Maria Kuleszyńska-Kozak), Muzeum 
Ziemi Lubuskiej (Ewa Kwaśniewicz), Klubie 
Pro libris Biblioteki im C. Norwida (Barbara 

ANNA tokARSkA I BARBARA koNARSkA w zIEloNogóR-
SkIM SAloNIE PoEzJI, Rok 2010 

SPotkANIE z JANuSzEM koNIuSzEM, Rok 2010

SPotkANIE oPłAtkowE „okSyMoRoNu”, Rok 2010

lAuREAtkI koNkuRSu „śwIątECzNA oPowIEść 
DlA wNukA”, Rok 2011
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Konarska), Sali Dębowej (Zbigniew Rajche), 
kawiarni Déjà vu i filii biblioteki na Ptasiej 
(Barbara Konarska).

Z inicjatywy Barbary Dzięcielewskiej, przy 
życzliwym poparciu Leopolda Kolbiarza w maju 
2009 roku otwarto wystawę zatytułowaną 
„Chwila Wzruszeń – graficzna interpretacja 
poezji”. Powstały grafiki zainspirowane wier-
szami Romualdy Dobrzyńskiej, Kazimierza 
Dziadosza, Lidki Engel, Katarzyny Jarosz-Ra-
biej, Barbary Konarskiej, Marii Kuleszyńskiej
-Kozak, Ewy Kwaśniewicz, Krystyny Nawro-
ckiej, Marii Orlickiej, Bronisławy Raszkiewicz, 
Agaty Więcek. Był to jeden z piękniejszych 
przejawów współpracy dwóch klubów artystycz-
nych: Oksymoronu i Kontrapostu. 

Dwa numery „Inspiracji” z początku roku 
2009 nie ukazały się drukiem. Nie było środków, 
zabrakło sponsorów. Opublikowane w Interne-
cie nie znalazły wielu odbiorców. Wydawało się, 
że pismo upadnie. Na szczęście – dzięki stara-
niom dobrego ducha „Inspiracji”, pani prezes 
Zofii Banaszak – wiosenny numer „Inspiracji” 
wyszedł znów drukiem, a po wakacjach czeka-
ła nas miła niespodzianka. W porozumieniu 
z Uniwersytetem Zielonogórskim zdobyliśmy 
szansę niedrogiego wydawania pisma w sposób 
o wiele bardziej profesjonalny, w dużym forma-
cie, bogato ilustrowany. Takiego, jakie wychodzi 
do dziś. 17 marca 2010 roku odbyło się spotkanie 
z okazji małego jubileuszu „Inspiracji” – piątej 
rocznicy wydawnictwa i opublikowania 35. 
numeru. Przyszli autorzy, współpracownicy 
i sympatycy, były toasty, okolicznościowy tort 
oraz satyryczna piosenka o „Inspiracjach”, 
Oksymoronie i innych atrakcjach III wieku 
w autorskim wykonaniu Danuty Wesołowskiej.

Po zmianie formatu odeszliśmy od formu-
ły niedużego miesięcznika na rzecz swoistej 
książki, wydawanej trzy razy w roku, o dużym 
rozrzucie tematów. Projekty okładek wykonuje 
społecznie pani Lucyna Andrzejewska, skład 
robiła początkowo pani Anna Strzyżewska, a od 

PRoMoCJA toMIku BARBARy koNARSkIEJ, Rok 2011

JuBIlEuSz HAlINy MASzNER, MARII oRlICkIEJ I zofII tu-
MIElEwICz, Rok 2011

SPotkANIE w ogRoDzIE Sztuk PAńStwA kuRzAwów, 
Rok 2012

SPotkANIE u kRySI BAłuNDy, Rok 2012



48 INSPIRACJE  /  październik – grudzień 2013  /  nr 3 (46)

dwóch lat pani Emilia Ćwilińska. „Inspiracje” 
znalazły uznanie nie tylko w kręgach słuchaczy 
ZUTW. Wiele osób z różnych ośrodków składa 
gratulacje na ręce pani prezes, nie ukrywając 
zazdrości, że nasz UTW ma tej klasy pismo. 

Oksymoron to nie tylko miejsce „oficjalnych” 
spotkań. Tutaj np. wspólnie świętujemy „okrą-
głe” (co 5 lat) urodziny. 15 listopada 2006 roku 
obchodził w Oksymoronie 80. urodziny Henryk 
Chmielewski i odtąd jubileusze weszły w tra-
dycję klubową. 

Na przestrzeni minionych lat pożegnaliśmy 
na zawsze kilkoro naszych członków. Poza 
założycielką, Joanną Szczepaniak, byli to: 
Julia Cichewicz, Romualda Dobrzyńska, która 
nie była członkiem Oksymoronu, z pewnością 
jednak zaszczepiła miłość do poezji w kręgach 
słuchaczy ZUTW, gościliśmy ją w Oksymoro-
nie, promowaliśmy ostatni tomik jej wierszy; 
Stanisława Łapkowska-Wacowska, Henryk 
Chmielewski, Zofia Grelak. 

Organizowane są tradycyjne spotkania przed 
świętami Bożego Narodzenia. W roku 2005 
było pierwsze takie spotkanie, jego motywem 
przewodnim było macierzyństwo – to związane 
z Bożym Narodzeniem i to ludzkie, będące do-
świadczeniem nas, kobiet. W 2006 roku, uszczę-
śliwieni wydaniem książki, zorganizowaliśmy 
sobie Mikołajki. Dalsze lata przyniosły kolejne 
spotkania. 

Spotykamy się też latem, w ogrodach. Rok 
2009 Oksymoron zakończył ucztą w ogrodzie 
pp. Dziadoszów, kilkakrotnie w swoim ogrodzie 
gościła nas Krystyna Bałunda. Zakończenie 
roku akademickiego 2012/2013 naszej grupy 
literackiej zorganizowaliśmy w Ogrodzie Bota-
nicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W roku 2005 grupa sosnowiecka z działają-
cego przy Uniwersytecie Śląskim UTW ogłosiła 
Ogólnopolski Konkurs Poezji i Małych Form 
Prozatorskich „My i XXI wiek”, który przy-
niósł duży sukces ZUTW. I nagroda w dzie-
dzinie poezji przypadła Marii Orlickiej, która 

DANutA wESołowSkA w CzASIE wIECzoRu z PoEzJą 
toMASA tRANStRöMERA, Rok 2012

Po PRoStu – „INSPIRACJE”

SPotkANIE z BARBARą koNARSką w gAlERII NA PtASIEJ, 
Rok 2012
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nie była jeszcze wówczas w Oksymoronie, ale 
zaproszona do naszego klubu jest wierną jego 
członkinią do dziś. II nagrodę zdobyła Barbara 
Konarska, jedno z trzech wyróżnień w tym kon-
kursie otrzymała Maria Kuleszyńska-Kozak. 
W tym roku zdobyła ona także nagrodę główną 
w IX Konkursie Literackim „O Złote Pióro” 
organizowanym przez Gubińskie Towarzystwo 
Kultury. Marysia jest jedną z osób, które mają 
na koncie dużo nagród i wyróżnień, zarówno 
w konkursach lokalnych, regionalnych, jak 
i ogólnopolskich. II nagroda w konkursie nowo-
solskim w 2004 roku zapoczątkowała to pasmo 
sukcesów, ostatnią znaczącą nagrodą było 
„Srebrne Pióro” w Mielcu , w 2011 r. W roku 
2007, w I Ogólnopolskim Konkursie Poezji 
Romskiej „O złote pióro Papuszy” w Tarnowie 
wyróżnienia I stopnia otrzymały: Katarzyna 

Jarosz-Rabiej i Krystyna Nawrocka, a wyróż-
nienie II stopnia – Zofia Tumielewicz.

Wiele sukcesów przyniósł nam konkurs dla 
babć i dziadków, organizowany przez Zespół 
Edukacyjny nr 2, ZOK i ZUTW od 2007 r. 
W I edycji na bajkę lub legendę związaną z Zie-
loną Górą zdobyłam I miejsce, a wyróżnienie 
Zofia Tumielewicz. Po konkursie literackim 
Szkoła Podstawowa Nr 17 zorganizowała 
konkurs dla uczniów na ilustrację mojej baj-
ki „Leśniaki”, a następnie spotkanie autorki 
z młodziutkimi malarzami, bardzo ciekawymi 
opinii o swoich pracach. 

W czwartej edycji konkursu dla babć i dziad-
ków, której hasłem był „Wiersz dla wnuka” 
laureatką I nagrody została Halina Sędzińska, 
a II – Elżbieta Muszyńska. Obydwie panie 
wkrótce zasiliły nasz Oksymoron. W piątej 
edycji konkursu dla babć i dziadków w 2011 
roku „Świąteczne opowieści dla wnuków” 
przyniosły laury wyłącznie członkiniom Ok-
symoronu: I miejsce – Barbara Konarska, 
II – Jadwiga Lidka Engel, III – Anna Blacha, 
wyróżnienia: Ewa Kwaśniewicz i Zofia Tumie- 
lewicz.

W dniach 3-4 czerwca 2013 roku odbyły się 
w Warszawie VI Juwenalia III Wieku, w któ-
rych odnieśliśmy znaczące sukcesy. Nagrody 
w dziedzinie poezji: I – Barbara Konarska II – 
Katarzyna Jarosz-Rabiej, III – Maria Orlicka, 
Adriana Witkowska i Elżbieta Muszyńska . 
Nagrody w dziedzinie prozy: II – Anna Blacha 
i Maria Orlicka, III – Mirosława Branicka-
Polarczyk, Katarzyna Jarosz-Rabiej i Barbara 
Konarska. 

Minione 10 lat spędziliśmy na spotkaniach, 
z których każde wniosło do naszego oglądu 
świata nowe inspiracje. Staraliśmy się dzielić 
swoimi przemyśleniami, wiedzą, lekturami, 
własnymi przeżyciami i twórczością. Byliśmy 
ze sobą w serdecznym kontakcie, w chwilach 
radości i smutku. Wypada sobie życzyć, by tak 
było nadal.

„okSyMoRoN” w ogRoDzIE BotANICzNyM, Rok 2013
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MARIA kulESzyńSkA-kozAk NA SPotkANIu „okSyMoRoNu”, 
fot. ARCHIwuM „okSyMoRoNu”

Byłam jej wdzięczna za uwagi, które po-
magały mi ukierunkować pracę. Rodziły się 
w mojej głowie wiersze, lepsze i gorsze, ale Jo-
anna zawsze oceniała je pozytywnie. Uważała 
bowiem, że każdy piszący ma swój styl pisania, 
specyfi czny dla każdego twórcy. Jakże nudna 
byłaby poezja, gdyby wszyscy poeci pisali po-
dobnie – mówiła. Tak krok po kroku zaczęłam 
więc pisać. Chciałam wykrzesać z siebie więcej 
i więcej. Wiersze rodziły się same; czasami 
zastanawiałam się, skąd się one we mnie bio-
rą. W końcu okazało się, że napisałam ich tak 
wiele, iż można je było opublikować. W roku 
2005 powstał pierwszy tomik moich wierszy – 
„Iluzje”, w roku 2007 kolejny – „W cieniu lipy” 
i w 2008 – „Pod powiekami czasu”. Drugi 
i trzeci tomik wydało Stowarzyszenie Jeszcze 
Żywych Poetów”. To był mój dość twórczy okres. 
Czy piszę dzisiaj? Bardzo rzadko. Zmieniają się 
czasy, zmieniam się ja, a i moje patrzenie na 
rzeczywistość się zmienia. Mój dzisiejszy świat, 
w którym czuję się dobrze, to książki, samot-
nia, kontemplacja, myślenie o przemijaniu, ale 
i radość bycia wśród ludzi, którzy napełniają 
mnie pozytywnym nastawieniem do życia. Bo 
czy my jesteśmy, czy nas nie ma, świat będzie 
istniał. Dopóki człowiek będzie najważniejszy 
dla drugiego człowieka.

Jadwiga lidka Engel

to już 10 lat?
Jak szybko mija dobry czas! Pamiętam mój 
pierwszy dzień w klubie „Oksymoron”, gdy zna-
lazłam się w gronie osób jeszcze mi nieznanych, 
a już przyjaznych. 

Po wstąpieniu do ZUTW w roku 2002 po-
czątkowo trafi łam do klubu „Wierni kwiatom”, 
którego tematyka związana z przyrodą, mnie 
jako leśniczce wydawała się bliska. O działal-
ności klubu „Oksymoron” dowiedziałam się, 

Maria Kuleszyńska-Kozak

Moje spotkanie 
z „Oksymoronem”

W roku akademickim 2003/2004 zapisałam 
się na Uniwersytet III Wieku z myślą, że coś 
dla siebie tutaj znajdę. Były we mnie różne prag-
nienia, pasje, wiedziałam, że mam też coś do 
zaoferowania innym. Ale co? W listopadzie 2003 
roku, z inicjatywy Krysi Nawrockiej i nieżyjącej 
Joasi Szczepaniak, powstała grupa literacka, 
którą nazwaliśmy „Oksymoron”. Pierwsze spot-
kanie odbyło się w Sali Słonecznej. Dzisiaj nie 
wszystkich biorących w nim udział pamiętam. 

Joasia wprowadziła nas w nastrój poetycki, ja 
przeczytałam jakieś swoje wierszydła sprzed iluś 
tam lat, z których wcale nie byłam zadowolona. 
Joanna powiedziała: „Marysiu, pisz, one nie są 
złe”. Poczułam się, jakbym była bardzo ważna, 
prawie poetka, a przecież to nie była prawda. 
To były tylko kiepskie próby zanotowania swoich 
własnych uczuć w reakcji na zaistniałe sytu-
acje. Później spotykałam się z Joanną także 
w Stowarzyszeniu Jeszcze Żywych Poetów, gdzie 
mogłyśmy na temat wierszy rozmawiać. Wciąż 
uważałam, że moje pisanie jest beznadziejne. 
Joanna twierdziła natomiast, że muszę pisać, 
a wszystko poukłada się tak, jak powinno. 
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gdy kupując plan zajęć na miesiąc, nabyłam 
„Inspiracje”, gazetkę-załącznik do programu. 
Czytając utwory poetyckie i prozatorskie kole-
żanek i kolegów UTW pomyślałam – może ja 
też spróbuję. Miałam na myśli prozę. W ogól-
niaku, mając wybór, zawsze wybierałam wolne 
tematy, ze skłonnością do ich ubarwiania. Był 
listopad, przemyślenia na temat mojej ojczy-
zny postanowiłam przelać na papier. Na UTW 
szukałam kogoś, kto oceniłby ten tekst i wtedy 
polecono mi Basię Konarską, z informacją, 
że mogę ją spotkać w salce klubowej w każdą 
środę o godz.16. Basi nie znałam, poszłam więc 
na spotkanie, aby poprosić o ocenę mojej pracy. 
Spotkanie prowadziły panie Joasia Szczepaniak 
i Basia Konarska. Zostałam mile przyjęta przez 
całe grono uczestników, moje teksty podobały 
się, nawet zostały nagrodzone oklaskami. Zna-
lazłam się w gronie już przyjaciół, ludzi wraż-
liwych, tolerancyjnych, przyjaznych światu, 
pięknie piszących i zostałam z nimi. W grudniu 
ogłoszono mini-konkurs na kolędę, napisałam 
wiersz z wątkiem bożonarodzeniowym i to był 
mój pierwszy wiersz. Zostałam mile zaskoczona, 
gdy wydrukowano go w „Inspiracjach” jako 3. 
wyróżnienie, z jednoczesną zachętą do dalszego 
pisania. Tak zaczęła się moja przygoda z poezją. 
Na warsztatach, prowadzonych przez profe-
sjonalistów, uczyłam się poprawnego pisania 
wierszy, posługiwania metaforą, poznawałam 
wiersze białe, fraszki, sonety, limeryki, oktosty-
chy, haiku, tanki. Wsłuchiwałam się w poezję 
koleżanek i kolegów , prezentowaną na spotka-
niach klubowych i sama próbowałam swoich sił. 
Z niecierpliwością czekałam na każdą środę, 
na spotkanie z pięknym słowem i przyjaznymi 
ludźmi. Poezją święciliśmy spotkania okazjo-
nalne, jak opłatkowe, dzień kobiet, zakończenia 
roku akademickiego. A „spotkania z nieoczeki-
wanym” były świętem dla każdego piszącego

Bywały też chwile smutne, gdy odchodzili 
od nas, na zielone pastwiska, nasi przyjaciele. 
Z głębokim żalem żegnaliśmy Julę Ciche-
wicz, Joasię Szczepaniak, Romę Dobrzyńską, 

Stanisławę Łapkowską-Wacowską, Henryka 
Chmielewskiego, Zosię Grelak. Pozostała z nami 
ich twórczość, piękne wiersze, opowiadania, 
przelane na papier mądre myśli. W ciągu 10 lat 
przybywali do klubu nowi miłośnicy pięknych 
słów, wielu pozostaje z nami do dziś.

„Inspiracje” rozrastały się, przybywało piszą-
cych Zespół redakcyjny, początkowo pod kierow-
nictwem Joasi Szczepaniak, stworzył profesjo-
nalne czasopismo. Gdy zabrakło Joasi, Basia 
Konarska przyjęła na siebie ciężar redagowania 
początkowo miesięcznika, potem kwartalnika, 
wreszcie, gdy zabrakło funduszy na drukowanie, 
czasopisma nieregularnego. Dzisiejsze „Inspi-
racje”, choć ukazujące się rzadziej, zawartością 
ilościową i jakościową różnią się diametralnie 
od pierwszych gazetek – załączników do progra-
mu zajęć. Wkład Basi Konarskiej w redagowanie 
tak rozbudowanego pisma jest ogromny. Praca 
nad korektą tekstów, doborem tematów, pisa-
nie własnych felietonów do każdego wydania, 
wreszcie obróbka licznych zdjęć adekwatnych 
do tekstów, pochłaniają wiele godzin pracy przy 
komputerze

Dla większości piszących, „Inspiracje” 
i „Spotkania z nieoczekiwanym”, to jedyne pola 
do pokazania naszego dorobku. Są nadzieją, że 
ktoś nas usłyszy lub przeczyta. Może zachwyci 
się, uśmiechnie, zamyśli, wzruszy...

Przez 10 lat istnienia klubu „Oksymoron” 
każdy z nas ,prezentując swoją twórczość, miał 
wiele okazji do ogromnej satysfakcji. Z nadzieją 
wkraczamy w kolejne 10-lecie.

JuBIlEuSz JADwIgI lIDkI ENgEl I Ewy kwAśNIEwICz,  
fot. zBIgNIEw RAJCHE
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Jadwiga Korcz-Dziadosz 

Jubileusz Klubu 
Literackiego „Oksymoron”

Minęło 10 lat działalności Klubu Literackiego 
OKSYMORON. Z okazji jubileuszu odbyła się 
w środę 6 listopada 2013 r. Biesiada Litera-
cka. Jak przystało na tak szacowny jubileusz 
oprawa i organizacja wieczoru była przednia: 
miejsce – gościnne progi Zielonogórskiego 
Ośrodka Kultury, salka Hydro(za)gadki, mini-
koncert w wykonaniu utalentowanych uczniów 
PSM I i II st. Urszuli Zalewskiej, Mikołaja Gór-
nego i Tomasza Radziszewskiego, przemyślany, 
nieprzegadany scenariusz wieczoru.

Licznie zebrana publiczność przywitana zosta-
ła przez Barbarę Konarską słowami jej wiersza:

tam gdzie zmierzasz mgła nieprzenikniona
zatrzymaj się
posłuchaj
niech muzyka wypełni twoje serce
zmieni wszystko…

Zatrzymaj się, posłuchaj… te słowa towarzy-
szyły mi przez cały wieczór, słuchałam uważ-
nie, bowiem po przedstawieniu przez Barbarę 
Konarską historii zdarzeń zaszłych w Klubie 
w minionym dziesięcioleciu, wspomnieniu o lu-
dziach, którzy byli i odeszli, wśród nich przede 
wszystkim o Joasi Szczepaniak – twórczyni 
klubu, na niewielkiej scenie Hydro(za)gadki 
prezentowali swe utwory członkowie Klubu. 
Mniej lub bardziej stremowani czytali, bądź 
recytowali swoje wiersze. Niektórych z nich 
słuchałam z lekko mieszanymi uczuciami; wy-
dawało mi się, że znam człowieka – autora, a tu 
niespodzianka – z melodii czy też duszy utworu 
jawi się ktoś inny… Dziękuję Wam kochani za 
te doznania.

Z dużą przyjemnością odebrałam minikon-
cert poezji śpiewanej Bogdana Jana Springera 
i dwie perełki: monolog niezrównanego Romana 

Czarneckiego i pełen wdzięku występ Miro-
sławy Branickiej-Polarczyk. Nie mogę też nie 
wspomnieć o prezencie dla wszystkich obecnych 
wyśpiewanym przez panią Dyrektor ZOK – 
Agatę Miedzińską. Dziękujemy!

Był to jeden z wieczorów, który zapada głę-
boko w pamięć, pobudza do refl eksji i ubarwia 
codzienność. Dziękuję raz jeszcze.
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ADRIANA wItkowSkA

MARIA oRlICkA

BogDAN JAN SPRINgER
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BARBARA koNARSkA, MARIA kulESzyńSkA-kozAk  
I MIRoSłAwA BRANICkA-PolARCzyk
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BARBARA DzIęCIElEwSkA I EwA kwASNIEwICz  
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Oprócz publikowanego wyżej artykułu Jadwigi 
Korcz-Dziadosz, który pojawił się na stronie 
internetowej ZUTW wraz z bogatym serwisem 
zdjęciowym autorstwa Marii Greckiej, Andrzeja 
Kozaka, Emilii Szpili i Bolesława Polarczyka, 
po naszym oksymoronowym wieczorze napły-
nęło do redakcji wiele krótszych lub dłuższych 
tekstów, których autorzy dzielili się swoimi 
refleksjami. Nie chcąc się powtarzać w infor-
macyjnej warstwie dotyczącej „Biesiady”, pub-
likujemy tylko niektóre fragmenty nadesłanych 
artykułów.

Trwaj chwilo oksymoronowa. Trwaj jak 
najdłużej! Tak zakończyła Halina Sędzińska 
tekst „I ja tam byłam...”, w którym napisała:

To już 10 lat, jak literacki Klub Oksymoron 
działa w UTW! 10 lat naszej wymiany myśli 
i słowa – wierszem i prozą, naszych bliskich 
przyjaźni. 10 lat spotkań, wspólnie przeżywa-
nych chwil, z tymi co zaszczycili nas swoją obec-
nością i z tymi, którym nieubłagany czas nie 
pozwolił na wspólne świętowanie. (…) Nie pozba-
wił nas jednak wspomnień o wszystkich tych, 
których zabrakło, którzy kiedyś byli i stanowili 
tę wspólną z nami więź, poprzez swoje własne 
literackie pasje, urok wewnętrzny i niezatarte, 
pełne naszym sercom miłe wspomnienia.

Osobiście z 10. rocznicą oksymoronowego 
święta świętuję pierwszą rocznicę przyna-
leżności do tego gremium. Nie poznałam 

założycielki Klubu, Joanny Szczepaniak; z tego, 
co usłyszałam z ust Basi i niejednej koleżanki 
wnioskuję, iż Joanna bez wątpienia była osobą 
o wyjątkowych cechach, osobą zdolną zaskarbić 
sobie pamięć w ludzkich sercach na zawsze. 
Czyż każdy z nas nie marzy, aby go kiedyś tak 
pięknie określano i wspominano? 

Wśród naszych osobiście wybranych do 
prezentacji wierszy i prozatorskiej twórczo-
ści upływały nam kolejne dwie godziny. Ten 
zbiór literackich doznań wzruszał, a czasem 
olśniewał zakresem poruszanej tematyki. Już 
wiem, dlaczego z takim zapałem biegnę każdej 
środy na spotkania klubowe. Gdzież indziej 
posłyszeć można tyle wątków: co, gdzie i komu 
w duszy gra? Koncert ludzkich serc, ludzkich  
myśli...

Po skończonej biesiadzie i przedstawieniu 
przez Barbarę jej autorów, doznaliśmy wielu 
dodatkowych wzruszeń, wynikających z po-
dziękowań ze strony zaproszonych gości. A pani 
dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, 
Agata Miedzińska, w sposób szczególny swoim 
występem przy mikrofonie i płynącą z jej ust 
piosenką z repertuaru Anny Jantar „Radość 
najpiękniejszych lat” wprawiła nas w miłe osłu-
pienie. Kto nie uczestniczył w naszej biesiadzie, 
niech żałuje!

Wszystkim moim klubowym koleżankom 
i kolegom życzę wspaniałej twórczej kondycji 

śPIEwA AgAtA MIEDzIńSkA, fot. BolESłAw PolARCzyk
zofIA BANASzAk gRAtuluJE CzłoNkoM „okSyMoRoNu”,  
fot. BolESłAw PolARCzyk
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i rozświetlonej słońcem codzienności. A Tobie, 
Basiu, za cały wkład pracy, za pomysłowość, 
jak uświetnić nasze środowe chwile, za uśmiech 
serdeczny i wyrozumiałość, osobne WIELKIE 
dzięki.

Jadwiga Szuba zaś tak wyraziła swoje 
refleksje:

Przyzwyczaiłam się już, że na UTW dzieją 
się rzeczy ważne, otworzyłam więc w swoim 
„ścisłym” (nie mylić z ciasnym) umyśle szu-
fladę, w której układam starannie i pieczo-
łowicie przechowuję znaczące wydarzenia, 
w których uczestniczę. Do takich wydarzeń 
należy Biesiada Literacka (…) Klub Literacki 
„OKSYMORON” zaprosił Zarząd ZUTW, przy-
jaciół, znajomych i członków rodzin, by razem 
świętować z okazji Jubileuszu 10-lecia. Każdy 
z zaproszonych gości otrzymał zaproszenie, 
karnecik z dedykowanym wierszem, program 
uroczystości i był powitany przy wejściu na  
salę. 

Biesiada Literacka została przygotowana 
według wszelkich reguł piękna i z wielką sta-
rannością. Całokształt dorobku klubu zachwyca 
swą różnorodnością i budzi podziw. (…) Był to 
wieczór pełen niezapomnianych wrażeń, o nie-
powtarzalnej atmosferze. Wszystko miało swój 
klimat, poezja, prezentacja i muzyka, na wzór 
największych tego typu wydarzeń. Śpiewający 
poezję Bogdan Jan Springer dokonał wyboru 

wierszy, które jakby same układały się do  
muzyki…

Szczególne słowa uznania i szacunku skła-
dam na ręce Barbary Konarskiej, bo kiedy 
Basia wkłada w coś własne serce – nic nie może 
być zwyczajne. W twórczej działalności „Ok-
symoronu” najbardziej cenię to, że członkowie 
Klubu realizując się w różnorodnych pasjach 
z szacunkiem podchodzą do siebie i przetwa-
rzając własne myśli na słowa zabiegają o to, 
by życie było piękne i barwne w sensie emocjo-
nalnym. Potrafią ukazać świat przez pryzmat 
własnych doświadczeń i skłonić do refleksji. Ży-
czę wszystkim członkom Klubu zapału i wielu 
sukcesów twórczych.

Krystyna Bałunda: To było wielkie wy-
darzenie, czekaliśmy na ten dzień wszyscy. To 
co przeżyliśmy w okresie minionych dziesięciu 
lat najlepiej oddają słowa piosenki Marysi 
Kuleszyńskiej-Kozak.

Stanisław Matuszewski dodał na stronę 
internetową ZUTW, wraz z własnym serwisem 
zdjęciowym, notatkę „X lat Oksymoronu”, 
w której napisał:

Wczorajsze spotkanie (…)pokazało, że praca 
założycielki Oksymoronu Joanny Szczepaniak 
nie poszła na marne. Chwała jej, że pokazała, 
jak patrzeć na poezję i jak ją w sobie znaleźć. 
(…) Widać (było), że Basia Konarska ma wielki 
talent nie tylko do pisania pięknych wierszy 

HAlINA MASzNER I zBIgNIEw RAJCHE, fot. MARIA gRECkA
śPIEwAMy „HyMN okSyMoRoNu” AutoRStwA MARII kulESzyńSkIEJ- 
-kozAk, fot. MARIA gRECkA
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i opowiadań, ale też do prowadzenia zespołu; 
gdy zabrakło Joasi, podjęła się trudu prowadze-
nia Oksymoronu i robi to znakomicie. Oj, cieszy 
się Joasia, cieszy, patrząc z „gór niebiańskich”, 
jak dajecie sobie radę.

(Dodał, że) bardzo ładnie nakryte stoły 
to misterna ręczna praca Steni Kozak, która 
w ten sposób podziękowała Oksymoronowi za 
ich dziesięcioletnie dokonania.

Biesiadę literacką „Oksymoronu” zakończyło 
wspólne odśpiewanie piosenki, której słowa – na 
melodię „To były piękne dni” – napisała Maria 
Kuleszyńska-Kozak.

Nasz „Oksymoron”                            

                                    (Basi Konarskiej)

Od dziesięciu lat się spotykamy
Oksymoron w środy łączy nas
Różne  pasje  w sobie odkrywamy
Na rozmowach twórczych płynie czas.

To były piękne dni, niezapomniane dni
dziś każdy z nas pamięta tamten czas
Ty pokazałaś nam
jak sięgać nieba bram
to były dni, naprawdę piękne dni

Basiu, wiele Tobie zawdzięczamy
po Joannie przygarnęłaś nas
O tym co gra w duszy rozmawiamy 
pokazujesz nam drogę do gwiazd

To będą  piękne dni, niezapomniane dni
dziś każdy z nas 
we środy znajdzie czas
Pokażesz wszystkim nam
jak sięgać nieba bram
to będą dni, naprawdę piękne dni.

Barbara Dzięcielewska po zakończeniu 
naszego wieczoru postanowiła porozmawiać 
z kilkorgiem widzów, zbierając ich opinie i wra-
żenia. Przekazała je „Inspiracjom” mówiąc, że 
są anonimowe. Oto one: 

  Trochę obawiałam się, czy wytrzymam, 
bo nie przepadam za poezją. Nie żałuję, 
że przyszłam! Cudowny wieczór, pełen 
poezji, wzruszeń, inteligentnego dowci-
pu – dziękuję!

  Jakieś bardzo pesymistyczne i smutne 
były te wiersze w pierwszej części biesiady. 
Następne części spotkania były już lżejsze, 
takie z humorem.

  Wybrane wiersze pań: M. Orlickiej (pomył-
ka – był to wiersz E. Kwaśniewicz – przyp. 
red.), B. Konarskiej i pana Z. Rajche w mu-
zycznej interpretacji B.J. Springera – 
świetne! Jakże inaczej, pełniej słucha się 
tych strof na tle muzyki, brawo! Czekam na 
więcej takich interpretacji wierszy.

  Pani Halina Maszner pokazała swój kunszt 
w prowadzeniu tej, niemałej wagi, biesia-
dy literackiej. Prowadzenie – dyskretne 
i profesjonalne, kiedy trzeba było (część 
pierwsza). Natomiast podczas czytania 
swojej prozy przez odpowiednią modulację 
głosu wydobywała z treści opowiadania 
dyskretny, inteligentny humor. A ona 
sama z ładnej, z każdą chwilą stawała 
się kobietą piękną i niezwykłą. Pokazała, 
że najbardziej seksowna w kobiecie jest 
inteligencja.

  Romku! Twój kabaretowy występ świetny! 
Dobrze, że UTW zyskał tak fajnego, we-
sołego i młodego „staruszka”. Jesteś swój 
chłopak, trzymaj tak dalej!

  Basia Konarska włożyła dużo pracy 
w przygotowanie historii „Oksymoronu”. 
Był to zajmujący, ciekawy pokaz audio-
wizualny 10-letnich dziejów klubu lite-
rackiego, wykonany profesjonalnie, bez 
dłużyzn.
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Bożena Rudkiewicz

„Winobraniowe piosenki” –  
o koncercie chóru  
MODERATO

Zielonogórskie Winobranie obfituje w różno-
rodne wydarzenia kulturalne, odbywają się 
koncerty znanych piosenkarzy i zespołów mu-
zycznych. W tym roku gościli w Zielonej Górze 
m.in. Krzysztof Krawczyk, grupa Pectus, An-
drzej Bator i inni; można by wymieniać długo.

Na zaproszenie Zielonogórskiego Ośrodka 
Kultury 8 września 2013 roku, na scenie przy 
ul. Kasprowicza, wystąpił chór „Moderato” 
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Scenariusz koncertu, który zapowie-
działa pani Agata Miedzińska, dyrektorka 
Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, opracował 
Ryszard Krassowski, a konferansjerami byli 
Roman Czarnecki i Bożena Rudkiewicz. Chó-
rzyści wraz ze swoim dyrygentem, Bernardem 
Grupą, przygotowali piosenki związane z Zie-
loną Górą i Winobraniem, a my wzbogaciliśmy 
go wierszami i przysłowiami o winie. 

Po krótkim przedstawieniu chóru i jego 
dorobku zabrzmiała piosenka „Zielona Góra 
znów nas wita”, kolejną była: „Po piosenkę 
do Zielonej Góry”. Przyszedł czas na przysło-
wia, o których Polacy mówią, że są mądrością 
narodu, Francuzi, że echami doświadczenia, 
a Niemcy twierdzą, że w przysłowiu tkwi praw-
da. Oto co mówią o pozytywnych i negatywnych 
skutkach picia wina: 

Przysłowia polskie: 
 y Najlepsze stare wina, a młode dziewczyny.
 y Stare wino, stara przyjaźń i stara cnota naj-
wyżej się cenią. 

 y Dobre wino daje dobrych przyjaciół. 
 y Kto wino pije ten zdrowo żyje.
 y Ognia do ognia daje, kto młodemu wina  
daje. 

Przysłowia innych narodów: 
greckie:

 y Alkoholik i abstynent popełniają ten sam 
błąd – traktują wino jak lekarstwo, a nie 
jak napój.

japońskie: 
 y Przy pierwszym kieliszku człowiek pije wino, 
przy drugim wino pije wino, przy trzecim 
wino pije człowieka. 

żydowskie: 
 y Gdy wkracza wino, rozum ustępuje. 

łacińskie: 
 y Wino to mleko starców.

Po dawce przysłów przyszła kolej na piosen-
ki: „Winobranie” i „Zawiniło wino”. 

Chociaż piosenki zachęcały do wypicia wina, 
trzeba jednak było zachować umiar. Ignacy 
Krasicki we fragmencie wiersza „Szczep winny” 
przestrzegał przed nadużyciem trunku:

Oto gdy wina szklankę kto łyknie,
jak paw się nadmie, po drugiej krzyknie,
skacze jak małpa gdy szklanki mnoży; 
po piątej, szóstej jak lew się sroży;
a kiedy coraz więcej przyczynia,
z pawia, lwa, małpy staje się świnia.

PRowADząCy koNCERt BożENA RuDkIEwICz I RoMAN CzARNECkIAgAtA MIEDzIńSkA
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Potem w piosence wybraliśmy się po „Pa-
miątkę z Zielonej Góry” i podziwialiśmy uro-
dę Zielonogórzanek w piosence „Dziewczyna 
z Zielonej Góry”.

O swoim stosunku do wina w „Sokratesie 
tańczącym” tak pisał Julian Tuwim:

Prażę się w słońcu gałgan stary…
leżę, wyciągam się i ziewam.
Stary ja jestem ale jary.
Jak tęgi łyk pociągnę z czary,
To śpiewam.

Chór zaś przypomniał produkowane kiedyś 
w Zielonej Górze wino Monte Verde. To przecież 
nazwa naszego miasta, a także tytuł kolejnej 
piosenki.

Wróciliśmy znów do poezji Ignacego Krasi-
ckiego i jego wiersza „Pijak”:

Na „Walc winobraniowy” zaprosiliśmy 
tym wierszem:

Dajcie mi kielich wina
wszak to nektar boski
słońcem oko zapala
i wysusza troski.

A potem jak zwyczaj każe
W bachusowym grodzie
Z pieśnią „Hej Winobranie”
Ruszę w korowodzie. 

Były jeszcze „winne” strofy Juliana Tuwima:

Słońce mi grzeje stare gnaty
i mądry, siwy łeb kudłaty,
a w mądrym łbie, jak wiosną las, 
szumi i szumi mędrsze wino,
a wieczne myśli płyną, płyną,
jak czas…

Chór nasz koncertuje od 15 lat i do każdego 
występu przygotowuje się niezwykle staran-
nie. Tak było i tym razem. Choć w niepełnym 
składzie – brzmiał doskonale! Piosenki, które 
wykonał, skomponowali: Eugeniusz Banacho-
wicz, Oskar Felcman, Edward Piórek, Marek 
Sart, Adam Skorupka, Henryk Kuczyński, 
Filip Nowak, a autorami tekstów byli: Tadeusz 
Cegielski, Edward Fiszer, Janusz Koniusz, 
Jerzy Panasiewicz, Irena Solska i Jadwiga Ur-
banowicz. Piosenki na chór opracował i chórem 
dyrygował – Bernard Grupa.

Oczywiście „Walc Winobraniowy” zabrzmiał 
jeszcze na bis, śpiewała go wraz z chórem wino-
braniowa publiczność. Hej, Winobranie!!!

Trwając niegdyś nad fl aszką nocy i poranki,
chory pijak stłukł wszystkie kieliszki i szklanki;
klął miód, piwo znieważał, wino zwał tyranem,
przyszedł potem do zdrowia i… odtąd pił 
dzbanem.

wSzyStkIE zDJęCIA BARBARA koNARSkA

CHóRMIStRz BERNARD gRuPA
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Barbara Konarska

„Cieszmy się tym  
zabytkiem europejskiej kultury” 

Tym zdaniem zakończył swój wykład, zatytuło-
wany „Wnętrza pomieszczeń reprezentacyjnych 
projektu Henry’ego van de Velde w dawnym 
sanatorium w Trzebiechowie – badania i kon-
serwacja”, profesor Dariusz Markowski.

Na zaproszenie Powiatu Zielonogórskiego 
i Touristische Gebietsgemeinschaft NESSE-
LAND delegacja Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w składzie: Dorota i Roman 
Czarneccy, Jan Tchórzewski i niżej podpisa-
na uczestniczyła w dniach 5-6 września br. 
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. 
„Śladami Henry’ego van de Velde – turystyka 
transgraniczna”. Konferencję zorganizowano 
w Trzebiechowie, gdzie w roku 2004, podczas 
prowadzonych prac remontowych w Domu 
Pomocy Społecznej, natrafiono na fragment or-
namentu. W wyniku podjętych prac konserwa-
torskich zidentyfikowano autorstwo Henry’ego 
van de Velde. Niezwykłe było to, że pod kilkoma 
warstwami przemalowań polichromie i kolory-
styka wnętrz zachowały się w niezmienionym 
stanie, podczas gdy w innych obiektach z terenu 
Niemiec uległy zniszczeniu i były odtwarzane 
z projektów. Tym większe było znaczenie odkry-
cia dla historii sztuki europejskiej. 

DPS mieści się w budynkach dawnego sa-
natorium, zbudowanego w latach 1903-1905 
na zlecenie Marii Aleksandryny von Sachsen-
Weimar-Eisenach, żony ówczesnego właściciela 
Trzebiechowa księcia Henryka VII von Reuss. 
Projektantem budynków był architekt z Zwi-
ckau Max Schöndler, a wystroju i wyposaże-
nia – Henry van de Velde. Jak pisze dr Barbara 
Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków Urodzony w Antwerpii w 1863 
roku Henry van de Velde był jednym z czołowych 

twórców i teoretyków secesji. Był artystą uni-
wersalnym. W swoim długim i twórczym życiu 
(zmarł w 1957 roku w Szwajcarii) zajmował się 
nie tylko architekturą, ale również rzemiosłem 
artystycznym. Projektował meble, szklenia, 
stolarkę, naczynia, biżuterię, świeczniki, apli-
kacje, grafikę, liternictwo, plakaty, opakowa-
nia wyrobów przemysłowych, ornamenty obić 

fot. BARBARA koNARSkA

fot. RoMAN CzARNECkI

fot. BARBARA koNARSkA
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i desenie materiałów odzieżowych. Nadawał 
linii dominujące znaczenie, podporządkowując 
ornamentykę perfekcji konstrukcji1.

Dzieło tego artysty oraz historię prac kon-
serwatorskich poznaliśmy dzięki interesującym 

1 W artykule „Henry van de Velde – sztuka bez gra-
nic” (Internet).

wykładom naukowców polskich i niemieckich. 
150. rocznica urodzin artysty zainicjowała wiele 
działań przybliżających twórczość znakomitego 
Belga, jak np. ogromnie interesujące przedsię-
wzięcie – opracowanie wirtualnych rekonstruk-
cji budynków zaprojektowanych przez Henry’ego 
van de Velde, zarówno zachowanych, jak i tych, 
które uległy zniszczeniu, a nawet tych, których 
nie zrealizowano. Prezentację przygotował 
prof. Andreas Kästner. Sporo czasu poświęcono 
również turystycznemu wykorzystaniu obiektów 
zabytkowych – architektonicznych i parkowych. 
Specyfiką zabytku w Trzebiechowie jest fakt, iż 
DPS to funkcjonująca instytucja. Zarówno prace 
remontowe, jak i udostępnianie obiektu zwiedza-
jącym odbywa się w obecności pensjonariuszy 
i – jak się okazało, o czym mówiła dr Barbara 
Bielinis-Kopeć – są dumni z mieszkania w tak 
wartościowym, jako zabytek, budynku, podoba 
im się żywa kolorystyka wnętrz, a zwiedzający 
przeciwdziałają monotonii dnia codziennego.

Budynek zwiedzaliśmy w towarzystwie dy-
rektorki DPS, pani Agnieszki Szeląg. Aparaty 
fotograficzne nie próżnowały, pytań było mnó-
stwo, także o to, jak sobie zabezpieczyć starość 
w tym obiekcie. Niestety – nie ma metody.

To, o czym napisałam powyżej, miało miej-
sce 6 września, natomiast w przeddzień zwie-
dzaliśmy Podlegórz – wieś położoną niedaleko 
Trzebiechowa, gdzie w ładnym kościele p.w. 
Krzyża Świętego, w wybudowanym latach 
1876 – 1902 w stylu neoromańskim wysłucha-
liśmy koncertu. Na wyremontowanych ostatnio, 
zabytkowych organach Wilhelma Sauera grał 
solo Julian Tatarynowicz, który towarzyszył 
także dwóm młodym skrzypkom – Jakubowi 
Przybycieniowi i Ignacemu Walenciakowi oraz 
chórowi Cantemus Domino z Zielonej Góry. 
Zwiedziliśmy także przykościelny cmentarz, 
na którym znajduje się grobowiec rodziny von 
Reuss. O związkach rodziny z Podlegórzem 
ciekawie opowiadał dyrektor Trzebiechowskiego 
Ośrodka Kultury Tadeusz Wojter. 

DoRotA I RoMAN CzARNECCy I JAN tCHóRzEwSkI, 
fot. BARBARA koNARSkA

fot. RoMAN CzARNECkI

BARBARA koNARSkA I DoRotA fIEDoRowICz-CzARNECkA, 
fot. RoMAN CzARNECkI
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Na zaproszenie Świebodzińskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku delegacja ZUTW 

w składzie: Mirosława Branicka-Polarczyk, Bo-
żena Rudkiewicz i niżej podpisana, uczestniczy-
ła w dniu 3 października 2013 r. w polsko – nie-
mieckiej konferencji seniorów „Razem możemy 
więcej” oraz inauguracji roku akademickiego 
UTW. Współpraca pomiędzy Świebodzińskim 
Domem Kultury – Klubem Seniora i Uniwersy-
tetem Trzeciego Wieku a Radą Seniorów Neu-
hagen bei Berlin wraz z Akademią Seniorów 
formalnie trwa od 1998 roku, nawiązana zosta-
ła jednak już w 1995 roku, z inicjatywy Danuty 
Sobocińskiej, w tamtym czasie – instruktora 
Świebodzińskiego Domu Kultury. W 1998 roku 
Danuta Sobocińska była również inicjatorką 
powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
jako sekcji ŚDK i w tej formule funkcjonuje on 
nadal. UTW w tym roku inaugurował rok aka-
demicki po raz piętnasty, a ponieważ mija też 
piętnaście lat współpracy z seniorami z Neu-
hagen, zorganizowano wspólną konferencję. 
O rozwiązywaniu problemów ludzi starszych 
w powiecie mówił pan Zbigniew Szumski, sta-
rosta świebodziński, funkcjonowanie seniorów 
w mieście omówił burmistrz, pan Dariusz Be-
kisz. Obydwaj panowie zaprezentowali się jako 
osoby posiadające świetne rozeznanie tematu, 
dużą życzliwość dla ludzi starszych i bardzo 
empatyczne podejście do rozwiązywania ich 
problemów. Jeden z panów mówił też o historii 
współpracy z Neuhagen, drugi natomiast przy-
pomniał pierwsze powojenne lata, kiedy przy-
bysze ze wszystkich regionów Polski i z Kresów 
tworzyli miejską społeczność. Piętnaście lat 
działalności UTW omówili Danuta Sobocińska 
i Henryk Goździński. Mogliśmy oglądać zdjęcia 

DANutA SoBoCIńSkA

z wydarzeń, poznać sylwetki osób szczególnie 
zasłużonych dla UTW, ale także tych, które 
miały wpływ na kształtowanie powojennej 
tożsamości Świebodzina, odegrały znaczącą 
rolę w życiu miasta i stały się bohaterami wy-
dawanych w Świebodzinie „Annałów Złotego 
Wieku”. Trzy panie z Rady Programowej UTW 
prezentowały działalność sekcji zainteresowań 
seniorów zrzeszonych w UTW i w Klubie Se-
niora. Konferencję zakończyło omówienie, przez 
delegatki z Neuhagen, działalności seniorów 
w tym mieście oraz przedsięwzięć realizowa-
nych wspólnie z seniorami ze Świebodzina.

Konferencję prowadziła Beata Czechow-
ska – kierownik artystyczny ŚDK i opiekunka 
UTW. Wystąpienia prelegentów tłumaczyły 
na niemiecki dwie młode dziewczyny, biegle 
i z wdziękiem; raz tylko miały duży kłopot – 
biedziły się nad tłumaczeniem określenia: 
Kresy, Kresowiacy…

Po pysznym obiedzie wróciliśmy do sali 
widowiskowej ŚDK. Występ kabaretu „Baka-
leretu” poprzedziły życzenia składane na ręce 
trojga przedstawicieli rady programowej. Nasza 
delegacja oprócz życzeń i kwiatów przekazała 
również najnowszy numer „Inspiracji”, który 
wręczyła Mirosława Branicka-Polarczyk. Jako 
rodowita mieszkanka Świebodzina podczas 
naszego tam pobytu z radością witała znajome 
osoby: koleżanki i kolegów, nauczycieli oraz 
tych, pod opieką których stawiała pierwsze 

a zaproszenie Świebodzińskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku delegacja ZUTW 

w składzie: Mirosława Branicka-Polarczyk, Bo-
żena Rudkiewicz i niżej podpisana, uczestniczy-
ła w dniu 3 października 2013 r. w polsko – nie-

Świebodziński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku – piętnastolecie
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kroki w zawodzie. W tym numerze pisma, 
oprócz artykułu o moim wykładzie dla słucha-
czy świebodzińskiego UTW, znajduje się rów-
nież osobisty w tonie artykuł Mirki o operacji, 
jakiej poddała się w tym roku w Lubuskim 
Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym. 
Mówiąc o tym Mirka przypomniała sylwetkę 
założyciela Ośrodka, wspaniałego lekarza, 
dr Lecha Wierusza, co spotkało się z ciepłym 
przyjęciem zebranych. 

A potem sceną zawładnął kabaret! Mnie 
zachwyciła przede wszystkim pierwsza część 
spektaklu, zatytułowanego „Świebodziński 
kogel – mogel”. Autorzy postanowili pokazać 
rodowody dzisiejszych mieszkańców Świebo-
dzina. Był więc świetny monolog w poznańskiej 
gwarze i scenka, w której dwie sąsiadki – jedna 
pochodząca z Wielkopolski, druga z Kresów – 
próbowały z dużym natężeniem dobrej woli 
zrozumieć to, co jedna drugiej przekazywała 
o potrawach i produktach spożywczych. Zna-
komicie uchwycone akcenty stroju i specyficzny 
tembr głosu (jak się później okazało – nie-
przypadkowy) sprawiły, że scenkę oglądałam 
w dużą przyjemnością. Góral w „cyfrowanych 
portkach” i ciupagą w dłoni wyśpiewywał na 
góralską nutę, a cały zespół, którego kostiumy 
nawiązywały – poprzez charakterystyczne 
elementy strojów – do pochodzenia ich nosicieli 
z różnych regionów Polski, z wdziękiem i poczu-
ciem humoru wykonywał odpowiednio dobrane 
do tej tematyki piosenki. 

Część druga programu nawiązywała tema-
tycznie do nierozwiązanych problemów, z jaki-
mi miasto boryka się dziś i – zapewne – była 
bardziej atrakcyjna dla jego mieszkańców, niż 
dla nas – gości. Na zakończenie przedstawie-
nia każdy wykonawca przedstawiał się w cha-
rakterystyczny sposób – informując o swoim 
pochodzeniu (ewentualnie o korzeniach) do-
dawał: – Od pięćdziesięciu/ sześćdziesięciu lat 
Świebodzinianin. Pani grająca w scence o nie-
porozumieniach językowych Wielkopolankę 

rzeczywiście ma taki rodowód, a jej partnerka 
pochodzi z Kresów, góral z Beskidu Wyspowego 
itd. itd. Ot, zwykłe losy Lubuszan ze starszego 
pokolenia.

Spędziłyśmy miły dzień, spotkałyśmy wielu 
sympatycznych i ciekawych ludzi, z odrobiną 
zazdrości pomyślałyśmy, że mniejsze miasto 
sprawia, iż wszyscy się znają, a to sprzyja wza-
jemnej serdeczności, jaką okazywali nie tylko 
członkowie UTW, lecz także panowie starosta 
i burmistrz, i pracownicy Świebodzińskiego 
Domu Kultury. Ogrzałyśmy się tymi ciepłymi 
uczuciami na długo. 

wSzyStkIE zDJęCIA BARBARA koNARSkA

MIRoSłAwA BRANICkA-PolARCzyk
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Jak na słuchacza ZUTW przystało, by mieć 
kontakt z kulturą przez duże „K”, wybrałem 
się na dwa październikowe koncerty do zielo-
nogórskiej Filharmonii. Z aktualnym progra-
mem zawsze można się zapoznać w siedzibie 
naszego uniwersytetu, zauważyłem więc także 
kilkoro naszych koleżanek i kolegów w tej 
świątyni kultury. Niektórzy już od kilku lat 
są stałymi bywalcami Filharmonii, bo jak już 
ktoś poważnie „załapie tego bakcyla”, to długo 
pozostaje mu wierny. Przypominam sobie epi-
zod z młodości, gdy – jeszcze jako uczeń szkoły 
muzycznej – idąc kiedyś na koncert symfoniczny 
(odbywały się wtedy w starym budynku FZ, 
a dyrygentem był maestro Zygmunt Hassa), 
zostałem zaczepiony na ulicy przez starszego 
kolegę (postrach ulicy – też się go bałem), który 
najpierw z pewną pogardą wyraził swoją opi-
nię o tym rodzaju muzyki i nagle, ku mojemu 
zdziwieniu stwierdził, że pójdzie ze mną, bo 
nigdy nie widział i nie słyszał orkiestry sym-
fonicznej. Moje zdziwienie było jeszcze większe, 
gdy po koncercie powiedział, że sala, atmosfera 
i muzyka mu się podobały. Od tej pory nawet 
się zaprzyjaźniliśmy. Widywałem go jeszcze 
kilkakrotnie na tej sali.

Wracając do październikowych koncertów – 
pierwszy z nich to była wielka symfonika. 
Diabelnie trudny II Koncert Fortepianowy 
A-dur Franciszka Liszta, obfi tujący w karko-
łomne pasaże w górę i dół po całej klawiaturze, 
z wielką ekspresją, mistrzowsko zagrane przez 
młodego Mateusza Borowiaka, laureata wielu 
międzynarodowych konkursów pianistycznych, 
wypełnił pierwszą część koncertu. Momentami 
artysta był tak żywiołowy, że przypominał 
z opisu samego kompozytora, który w swojej 

epoce słynął z brawurowej gry na instrumencie. 
Liszt był gwiazdą, celebrytą, wirtuozem i miał 
rzesze fanów jak np. dzisiejsze gwiazdy popu czy 
rocka. Druga część też nie była lekka, bo była 
to V Symfonia e-moll Piotra Czajkowskiego. 
Filharmonicy zagrali wielkie dzieło „koncer-
towo” i po wyjściu z sali główny temat długo 
jeszcze pozostawał w umyśle. Ewa Kwaśniewicz 
powiedziała mi, że była zauroczona tą symfo-
nią i słuchając jej czuła, jakby osobiście znała 
Czajkowskiego. Ja go nie znalem i szczerze 
mówiąc długo nie interesowała mnie muzyka 
rosyjskich kompozytorów. Dla mnie była nud-
na, jak... fl aki z olejem. Musorgski, Borodin, 
Czajkowski – nie, to nie na moje ucho. Takie 
np. „Obrazki z wystawy” skomponowane przez 
carskiego ofi cera Modesta Musorgskiego, co to 
jest? Co to za muzyka? Facet jak nie „młócił” 
kozacką szablą, to w przerwach, tą samą ręką, 
pisał czyściutkie nutki. Dopiero mnie olśniło, 
jak usłyszałem transkrypcję części zwanej 
„Wielka brama kijowska” zagraną rockowo na 
organach Hammonda przez muzyka Keitha 
Emersona z grupy Emerson Lake and Palmer 
(lata 70. XX wieku). Dzięki temu, obok moich 
ulubionych twórców muzyki klasycznej jak 
Bach, Haendel, Mozart, Beethoven i Brahms 
(zresztą wszyscy ich znają), polubiłem też rosyj-
ską „Wielką Gromadkę” i Czajkowskiego. Nato-
miast Dymitr Szostakowicz jest dla mnie nadal 
niezrozumiały, podobnie jak nasz Penderecki. 
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fot. BogDAN JAN SPRINgER
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Widocznie jestem jeszcze za młody, by doceniać 
piękno ich muzyki... Na to mam jeszcze czas.

W następnym tygodniu Filharmonia za-
fundowała nam pyszną ucztę wiolinistyczną. 
Wszystkie miejsca były zajęte, pod ścianami też 
stali melomani; to znak, że do życia potrzebny 
nie tylko chleb. Tego dnia mieliśmy do czynienia 
z eksperymentem – otóż ze składu osobowego 
fi lharmoników utworzono dwie kameralne or-
kiestry. W pierwszej części pod batutą Czesława 
Grabowskiego zasiedli przy pulpitach fi lhar-
monicy z koncertmistrzem Kubą Kotowskim, 
towarzysząc solistce, młodziutkiej Chanelle 
Bednarczyk. Wykonali Koncert skrzypcowy 
E-dur Jana Sebastiana Bacha. Piękne dźwięki 
wprowadziły słuchaczy w nastrojowy, baroko-
wy, bachowski klimat, pełen nostalgii, spokoju 
i czystej harmonii. Mały zespół orkiestrowy 
znakomicie temu sprostał. 

Następną solistką była Anna Gutowska, 
asystentka na Universität für Musik w Wied-
niu, uczestniczka kilku kursów mistrzowskich 
i laureatka kilku konkursów i festiwali wioli-
nowych. Zagrała przepięknie Koncert skrzyp-
cowy D-dur Wolfganga Amadeusa Mozarta. 
Wykonana przez nią kadencja w pierwszej 
części Allegro zapierała dech z wrażenia i była 
tego wieczoru apoteozą czystego piękna. To było 
prawdziwe wykonawcze mistrzostwo, także ze 

strony tego kameralnego składu zielonogórskich 
muzyków i nic dziwnego, że zostało nagrodzone 
rzęsistymi oklaskami.

Na koniec koncertu był Antonio Vivaldi 
i „Cztery pory roku”. Ten rudy ksiądz nie tylko 
tworzył tak piękną muzykę, ale potrafi ł nauczyć 
gry na instrumentach dziewczyny w żeńskim 
klasztorze i stworzyć z nich znakomitą orkie-
strę. Miał „podejście” do niewiast. Niestety 
został zwolniony ze stanu kapłańskiego, gdy się 
wydało, że zamieszkuje wspólnie z dwiema sio-
strami, śpiewaczkami. Jego spuścizna muzyczna 
to także koncerty na inne instrumenty jak man-
dolina, gitara czy partie głosowe – sopranowe. 

W tej części zaprezentował się drugi skład 
kameralnej orkiestry z koncertmistrzem Ka-
milą Susłowicz, a partię solową na skrzypcach 
wykonał profesor uniwersytetu muzycznego 
w Wiedniu Edward Zenkowski. Warto tu zazna-
czyć, że profesor w przeszłości był pierwszym 
Polakiem, który został przyjęty w skład słyn-
nej orkiestry berlińskich fi lharmoników pod 
batutą Herberta von Karajana. Ten znany cykl 
czterech koncertów skrzypcowych znalazł się 
w programie tego wieczoru jakby na deser XXII 
Festiwalu Smyczkowego im. Tadeusza Wroń-
skiego, a wykonane na bis Largo z czwartego 
koncertu – „Zima” – było przysłowiową wisienką 
na tym smakowitym, muzycznym torcie.

oRkIEStRA fIlHARMoNII zIEloNogóRSkIEJ, fot. ANDRzEJ kozAk
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wieści z teatru

Nawet nie przypuszczałem, że po dwóch 
pobytach w Filharmonii Zielonogórskiej, 

tydzień po tygodniu, w następnym, w piątek 
będę w Teatrze Lubuskim, też na muzycznym 
przedstawieniu – na musicalu pt. „Siostrunie” 
według scenariusza Dana Goggina w reżyserii, 
inscenizacji i choreografi i Jana Szurmieja. Po-
czątkowo „Siostrunie” kojarzyły mi się z „Trzema 
siostrami” Czechowa, ale kiedy w szatni teatru 
płaszcze odbierały siostry zakonne w habitach, 
wpadłem w konsternację. Na dodatek mówiły, 
że zbierają datki na zbożny cel. Ale wszystko się 
wyjaśniło, kiedy kurtyna poszła w górę. Fabuła 
jest dość zaskakująca. Otóż grupa dziewięciu 
sióstr, czy raczej siostruń zakonnych posta-
nawia zdobyć pieniądze na pochówek swoich 
52 sióstr z zakonu, które odeszły z doczesnego 
świata po zjedzeniu zupy grzybowej(!). Te pozo-
stałe przy życiu postanowiły zebrać pieniążki 
na pochówek w wyjątkowy, jak na zakonnice 
sposób i zachęcić społeczeństwo, by – co łaska 
sypnęła hojnym groszem na ten zbożny cel. 
A ponieważ cel uświęca środki, więc siostrunie 
pod przewodnictwem świątobliwej matki przeło-
żonej wymyśliły sposób, by zaprezentować swoje 
artystyczne możliwości. Komicznie, ale i z pew-
nym wdziękiem siostrunie w czarnych habitach, 
przepasanych powrozem, wykonywały popisy 
wokalne i ewolucje taneczne, nawet baletowe. 
Tak więc można było zobaczyć fragment baletu 
z „Jeziora łabędziego” Czajkowskiego (siostra 
primabalerina), lub posłuchać wykonanego 
wokalnie fragmentu „Czarodziejskiego fl etu” 
Mozarta. To siostra Amnezja (chodzące nie-
szczęście, które wszystko zapomina) wyśpiewa-
ła tę partię z koloraturą, niczym operowa diwa 
wielkości Marii Callas. Wszystko to wymuszało 
salwy śmiechu i oklasków widowni. Zabawne 
było, gdy anieli orszak siostruń śmigał na scenie 

na łyżworolkach. A chyba kulminacją humoru 
był pokaz strojów zakonnych związanych z róż-
nymi zawodami. A więc odpowiednie habity na 
podróże krajoznawcze dla globtroterek – zgrab-
ne kapelusiki, plecaczki, aparaciki foto, inne 
natomiast dla siostrzyczek straży pożarnej – 
czerwone habity, czerwone hełmy i tasaki stra-
żackie, ale najzabawniejsze były zielone habity 
i winne wieńce na głowach „zielonogórskich 
siostrzyczek bachusowych”. Ich prezentacja na 
wybiegu wywoływała salwy śmiechu. Dawno 
już się tak do łez nie ubawiłem. 

Mieliśmy tu do czynienia z pastiszem, zna-
komitą satyrą, która w niczym nie urażała 
niczyich uczuć religijnych. Występujące aktorki 
znakomicie wcieliły się w role zabawnych sio-
strzyczek zakonnych, wykorzystując cały swój 
arsenał środków wyrazu i sprawności fi zycznej 
dla atrakcyjności spektaklu. Podziwiałem nie 
tylko ich kunszt aktorski, ale też właśnie wielką 
sprawność fi zyczną. Powszechnie się wydaje, 
że aktor to ktoś, kto ma ładną buzię, ciekawy 
głos , jest przystojny, ma dobrą aparycję, a tym-
czasem zawód ten jest jak zawód górnika przo-
dowego. Trzeba się mocno napracować i wiele 
potu wylać, by potem wystąpić na deskach 
scenicznych. Widziałem to, bo kiedyś miałem 
okazję przyglądać się zza kulis próbie naszych 
zielonogórskich aktorów przed spektaklem. 
Tak, tak – to ciężki zawód i często niedoceniany 
i krytykowany. 

Oprócz tej wybornej gry aktorskiej także 
muzyka w tle sprawiała dobry, szampański na-
strój. Ręce same składały się, by klaskać w jej 
rytm, a fi nałowa piosenka, przy wielkim aplau-
zie widowni, długo nie pozwalała scenicznym 
siostruniom zakończyć tego zabawnego, pełnego 
humoru musicalowego spektaklu.

W „Stworzeniach scenicznych” występuje 
kobiecy zespół aktorski, w „Siostruniach” też 
(nie licząc męskiego konferansjera) i panie te są 
znakomite w swoich rolach. Trzeba odwiedzić 
nasz Teatr Lubuski, by poczuć i wchłonąć tę 
atmosferę.

fot. EwA kwAśNIEwICz
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Jadwiga Kopij

„Po męsku”…
…to tytuł wystawy malarstwa grupy „Kontra-
post”. 6 listopada 2013 r. w miejsce regularnie 
odbywających się zajęć plastycznych zorga-
nizowano wernisaż. Takich dni w historii tej 
pracowni było wiele, jednak ten różnił się od 
poprzednich. Po raz pierwszy autorami prac 
wystawianych byli tylko mężczyźni. 

Środowisko seniorów w ogóle jest sfemini-
zowane. W grupie plastycznej „Kontrapost” też 
jest w sposób istotny przeważają kobiety. Łącz-
nie, z prowadzącym zajęcia w grupie jest tylko 
sześciu mężczyzn. Wśród nich pan Zbigniew 
Kudła ma bardzo krótki „staż” i nie wystawiał 
swoich obrazów, obiecując, że być może będzie 
gotów do publicznej prezentacji w 2014 r. Dru-
gi pan, którego obrazów też nie zobaczyliśmy, 
w tym czasie wystawia swoje akwarele w ZOK. 
To wieloletni uczestnik zajęć i wernisaży nie 
tylko w ZUTW – Henryk Matuszczak.

Dwóch Kolegów nie ma już wśród nas. Szcze-
pan Żelichowski i Ludwik Mazurek, wspaniali 
malarze – pejzażyści, zmarli w 2013 roku. 

Śp. Szczepan Żelichowski, który kompeten-
cje malarskie zdobywał w szkole plastycznej 

na Ziemi Świętokrzyskiej, wykonywał piękne 
obrazy z zakresu klasyki pejzażowej, był bardzo 
dobrym odtwórcą i kreatorem scen batalistycz-
nych oraz urokliwych scen w stylistyce wiej-
skiej. Wyróżniał się zachowaniem w stosunku 
do kobiet, które traktował z pełną galanterią. 
Był dobrym kolegą. Polemiczne, ale bardzo 
ciepłe relacje z prowadzącym zajęcia dotyczy-
ły jedynie wyjątkowo skrupulatnej pracy nad 
fi nalizowaniem obrazu oraz… grubości uży-
wanych pędzli. Nasze środowisko nieustannie 
się dziwiło, jak można tak duże prace wyko-
nać takimi cieniutkimi pędzlami. Spod tych 
pędzli oraz w wyniku takiej skrupulatności 
powstawały obrazy, które wywoływały zachwyt 

wSzyStkIE zDJęCIA 
I REPRoDukCJE oBRAzów 
StANISłAw MAtuSzEwSkI

oD lEwEJ lEoPolD kolBIARz, kAzIMIERz DzIADoSz, 
kRzySztof MAzuREk I PREzES zofIA BANASzAk

SzCzEPAN żElICHowSkI 
z JADwIgą koPIJ

luDwIk MAzuREk zofIA BANASzAk PREzENtuJE 
oBRAz luDwIkA MAzuRkA
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oBRAzy kAzIMIERzA  DzIADoSzA

wśród zwiedzających wystawy malarskie grupy 
„Kontrapost”. Przykładem jego kunsztu są za-
prezentowane na obecnej wystawie dwa obrazy 
pejzażowe Są to oleje na płótnie o wymiarach 
60/70 – obecnie własność prywatna pani Zofi i 
Banaszak, która je użyczyła na tę pośmiertną 
wystawę.

Śp. Ludwik Mazurek był bardzo lubianym 
kolegą i bardzo aktywnym słuchaczem ZUTW. 
Był zdyscyplinowanym i twórczym uczestni-
kiem plenerów. Chętnie uczestniczył w akcjach 
dobroczynnych, ofi arowując swoje obrazy na 
ten cel. Jego obrazy zdobią siedziby fi rm, które 
sponsorowały plenery. Chętnie uczestniczył 
w wystawach międzynarodowych, wielokrot-
nie uzyskując nagrody i wyróżnienia. Nawet 
w okresie ciężkiej choroby wziął udział w ubie-
głorocznych Juwenaliach Seniorów w Warsza-
wie, gdzie uzyskał I nagrodę. Właśnie ten obraz, 
eksponowany na obecnej wystawie, przekazał 
na rzecz ZUTW. Jest to olej na płótnie o wy-
miarach 60/50, przedstawiający fragment ar-
chitektury miejskiej w Zielonej Górze.

Głównymi autorami prezentowanych obra-
zów na tej szczególnej wystawie byli panowie 
o różnym stażu malarskim i różnych preferen-
cjach artystycznych, ale bardzo komplementar-
ni w tym przedsięwzięciu ekspozycyjnym: Kazi-
mierz Dziadosz i Krzysztof Dudziak. Starannie 
przygotowana ekspozycja przedstawia przekrój 
dorobku artystycznego wystawiających. W pra-
cach pana Kazimierza dominują pejzaże oraz 
architektura miejska, prace prezentowane przez 
pana Krzysztofa to w przeważającej mierze 
abstrakcje i kompozycje kolorystyczne. 

Obydwaj panowie przeszli różne ścieżki 
edukacyjne w zdobywaniu kompetencji ma-
larskich i doskonaleniu warsztatu. Pan Kazi-
mierz Dziadosz uczestniczył przed wieloma laty 
w warsztatach malarskich prowadzonych przez 
RCAK pod kierunkiem, miedzy innymi, zna-
nego artysty akwarelisty, Adama Bagińskiego. 
W czasie, kiedy podjął współpracę z Leopoldem 
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Kolbiarzem w ZUTW, był już w pewnym stopniu 
ukształtowany malarsko. Malował bardzo dużo 
pejzaży, architektury miejskiej, wykonywał 
ilustracje książkowe, tematyczne. Szczególne 
miejsce w jego pracach mają szkice i grafi ki 
kresowe, między innymi z Sambora, Tru-
skawca, czy Lwowa. Równocześnie uczestniczy 
w pracach innych grup malarskich w ZUTW. 
Pan Krzysztof Dudziak jest słuchaczem naszego 
uniwersytetu od trzech lat, wcześniej uczestni-
czył w zajęciach malarskiej grupy seniorów przy 
GDK w Świdnicy koło Zielonej Góry. Zajęcia 
warsztatowe w tej grupie prowadził artysta 
malarz, kolorysta – Henryk Krakowiak. Jest on 
również uczestnikiem zajęć malarskich w gru-
pie „Babie Lato” przy ZOK. Jego malarstwo 
jest prawie eksperymentalne, nie ma zdecydo-
wanych tendencji, choć widać pewną przewagę 
obrazów abstrakcyjnych i tzw. poszukujących. 
Na pewnym etapie naszych promocji warszta-
towych uzyskiwał wysokie noty, wystawiane 
przez L. Kolbiarza, za prace surrealistyczne.

Obrazy, wykonane są różnymi technikami, 
pozwalają w pewnym stopniu na odczytanie 
wpływu różnych mentorów. W tych odmiennoś-
ciach osobowościowych są jednak wspólne cechy, 
które ich charakteryzują. Są to : determinacja, 
aktywność, ekspansywność tematyczna i środo-
wiskowa, poszukiwanie różnych metod. 

Na wystawie, którą zatytułowano „Po mę-
sku”, oko kobiet szybko przenosi się w zachwycie 
z obrazu na obraz. Dominują prace wysmako-
wane, ciekawe, pogodne. Chwalimy zarówno 
wystawiających, jak naszego mentora za poziom 
i atmosferę doznań artystycznych.

Dziękujemy, jak zwykle, Eli za artystyczny 
wystrój i przygotowanie do równoległej „eks-
pozycji” darów wniesionych przez Kolegów. 
Uroczystość zaszczyciły swą obecnością przed-
stawicielki Zarządu ZUTW, a uroczystego 
otwarcia dokonali: pani Prezes Zofi a Banaszak 
i Leopold Kolbiarz, kierownik artystyczny gru-
py „Kontrapost”.oBRAzy kRzySztofA DuDzIAkA
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Zapowiadana w maju w Łężycy druga odsłona 
wystawy o swobodnym tytule: Πρивіт, Львів 
(Cześć, Lwów) miała miejsce w pomieszczeniach 
Polsko-Niemieckiego Centrum Promocji i Infor-
macji Turystycznej w zielonogórskim ratuszu 
7 października 2013 roku. Autorka wystawy, 
Bogumiła Hyla-Dąbek, wróciła wspomnieniami 
do swoich wizyt we Lwowie, ze szczególnym 
sentymentem wspominając ostatnią z nich. 
Do Lwowa zabrała wówczas dwie najstarsze 

wnuczki. Jedna z nich, obecna na wernisażu, 
szesnastoletnia Basia Dec, opowiedziała nam 
pięknie o tej ekscytującej wyprawie. Poprosiłam 
ją o tekst wypowiedzi, gdyż pięknie oddaje nie 
tylko emocje młodziutkiej podróżniczki, lecz 
także każe pomyśleć, jakie efekty wychowawcze 
może osiągnąć babcia, która zamiast zakupu 
kolejnej bluzeczki w prezencie, zaprasza wnuki 
do wspólnego poznawania świata. Warto brać 
przykład!

B.K.

lwowska wystawa Bogumiły Hyli-Dąbek

wE lwowIE,  
fot. BoguMIłA HylA-DąBEk
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Basia Dec

Nasza wyprawa  
do Lwowa

Babcia Bogusia to osoba, która bardzo lubi 
podróżować. Byłam już z nią w wielu 

miejscach, między innymi w Warszawie, na 
Podlasiu, czy na Słowacji. Myślę, że to właśnie 
ona zaszczepiła we mnie pasję poznawania 
nowych miejsc i kultur. 

Jadąc do Lwowa znałam go tylko z lekcji 
historii, poszczególnych wydarzeń, zabytków 
i paru słów babci. Kolejne piękne miasto do 
zobaczenia – myślałam. Wycieczka jak zawsze. 
Dużo zwiedzania, chodzenia, zdjęć. Jednak po 
tygodniowym pobycie stwierdziłam, że tego 
miejsca nie da się porównać do żadnego innego. 
Opowiadając o Lwowie nie można zapomnieć 
o wspaniałej atmosferze i duszy tego miasta. 
Ten niesamowity klimat tworzą ludzie tam 
mieszkający. Zaczynając od przesympatycznej 
pani Romy, u której się zatrzymaliśmy, po-
przez piękne dziewczyny spacerujące po rynku 
w staroświeckich sukniach z koszami pełnymi 
kwiatów, a kończąc na obsłudze restauracji ży-
dowskiej, gdzie uśmiałyśmy się z babcią i siostrą 

do łez. To czego jestem pewna, to fakt, że we 
Lwowie nie można się zgubić. Jak tylko ktoś spo-
strzegł, że stoimy niepewne z mapą w ręce, od 
razu zjawiał się u naszego boku, prowadząc nas 
uliczkami i dorzucając ciekawostki od siebie. 

Innym ciekawym elementem są stare samo-
chody, które są nieodłączną widokówką Lwowa.

Jednak rzeczą, która najbardziej mnie urze-
kła, jest ponadczasowa polskość, którą tam spo-
tykamy na każdym kroku. Na lekcjach historii 
uczymy się o patriotyzmie. Teraz wiem, że przed 
wyjazdem nie miałam pojęcia, co to znaczy. 
Wśród moich rówieśników częściej słyszę o pla-
nowanych studiach za granicą lub narzekanie, 
jak tutaj jest źle, tutaj niedobrze, aniżeli słowa 
takie jak „jestem dumna, że urodziłam się 
w Polsce”. We Lwowie ludzie nie wstydzą się 
polskości. Dbają o nią, pielęgnują, nie chcą jej 
stracić i o niej zapomnieć. Właściwie pokolenie, 
które urodziło się w polskim Lwowie, powoli 
odchodzi, ale zostają ich potomkowie, którzy 
nadal kultywują tradycję i język oraz opiekują 
się zabytkami.

Na zakończenie chciałabym tylko dodać, że 
jest to na pewno miejsce godne odwiedzenia. 
Myślę, że nie będą państwo zawiedzeni tym tęt-
niącym życiem miastem. Mam nadzieję, że Lwów 
urzeknie państwa tak samo jak urzekł mnie.

wE lwowIE, fot. BoguMIłA HylA-DąBEk
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Bogumiła Hyla-Dąbek

„Jestem stąd” – otwarcie wystawy 
fotograficznej Klubu FOTOOKO

W czwartek, 17 października 2013 roku spie-
szyłam się na otwarcie wystawy mojego klubu 
fotograficznego FOTOOKO. Gdzie? Do Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
C. Norwida w Zielonej Górze. Biblioteka Norwi-
da to miejsce szczególne dla życia kulturalnego 
miasta. Możliwość zaprezentowania naszych 
zdjęć w jej holu to dla klubu duże wyróżnienie. 
Wyróżnienie, które zobowiązuje, więc i wybór 
zdjęć na tę wystawę nie był łatwy. Do wystawy 
przygotowywaliśmy się prawie cały ubiegły 
rok akademicki. Liczne plenery zaowocowały 
zdjęciami z różnych miejsc naszego wojewódz-
twa. Indywidualne wojaże również wzbogaciły 
domowe archiwa. Bolek Polarczyk prowadzący 
klub FOTOOKO czuwał – przypominał, żeby 
zdjęcia oddać w wyznaczonym terminie. Potem 
przyszedł czas na wybór zdjęć. Kto mógł zrobić 
to lepiej niż Paweł Janczaruk, komisarz wysta-
wy „Jestem stąd”? Idąc myślałam: jakie zdjęcia 
wybrał, czy będą się podobały oglądającym? In-
teresowało mnie, kto będzie na otwarciu, byłam 
ciekawa komentarzy, jak i oceny moich zdjęć, 
które na wystawę zostały zakwalifikowane. 

Wchodząc do holu WiMBP zobaczyłam ład-
nie wyeksponowane zdjęcia. Zdjęcia obrazujące 
nasze lubuskie województwo, które właśnie 
obchodzi XV rocznicę powstania. Byli już 
główni organizatorzy: z biblioteki pani Dorota 
Kaczmarek, z ramienia klubu – podekscytowa-
ny Bolesław Polarczyk, była pani prezes Zofia 
Banaszak, zaproszeni goście też dopisali. Ale, 
co najważniejsze, zobaczyłam moje koleżanki 
i kolegów z klubu, autorów zdjęć, byli też za-
interesowani członkowie naszego i drugiego 
klubu fotograficznego – FOTOX. To miłe, gdy 
kluby się lubią i szanują. 

Rozpoczęła się część oficjalna. Główni orga-
nizatorzy powitali gości, powiedzieli o przesła-
niu wystawy i oddali głos słuchaczowi ZUTW, 
członkowi Zarządu, Romanowi Czarneckiemu. 
Gdy Roman zaczął mówić o korzystaniu z dóbr 
kultury, wsłuchiwałam się w jego słowa i... Co 
on wygaduje? – pomyślałam. No tak, to przecież 
prześmiewczy monolog pt: „Animator kultury” 
autorstwa Krzysztofa Jaroszyńskiego, który 
kiedyś wygłaszał Janusz Gajos. Tym razem 
w rolę animatora wcielił się nasz kolega i, trze-
ba przyznać, zrobił to doskonale. 

Po takiej dawce humoru pani Zofia Banaszak 
miała nie lada zadanie, żeby wrócić na właściwe 
tory i przekazać trochę informacji o historii 
powstania klubu FOTOOKO, co zilustrowała 
przyniesionymi z domu archiwalnymi zdję-
ciami. Komisarz wystawy, Paweł Janczaruk, 
wyjaśniał tytuł wystawy, co – jak zawsze – zro-
bił ciekawie. Z uwagą słuchałam wspomnień 
Zbyszka Rajche i Ryśka Drzymały. To oni, 
razem z Kazimierzem Nowikiem, tworzyli ten 
klub. Klub, w którym dzisiaj my realizujemy 
swoją pasję fotografowania, w którym uczymy 
się nowych rzeczy, wspólnie się bawimy i lubi-
my razem przebywać, co w swojej wypowiedzi, 
mocno podkreślał Paweł Janczaruk. Wiersz 
Zbyszka „Dwie fotografie”, który był poetyckim 
komentarzem do podwójnego portretu kobie-
ty jego autorstwa, nagrodzonego przed laty 
w konkursie organizowanym przez niemieckich 
partnerów ZUTW, przeczytała Basia Konarska.

fot. BolESłAw PolARCzyk
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BolESłAw PolARCzyk I RySzARD DRzyMAłA,  
fot. BoguMIłA HylA-DąBEk

PREzES zofIA BANASzAk I PAwEł JANCzARuk,  
fot. RySzARD ANACkI

BARBARA koNARSkA CzytA wIERSz zBySzkA RAJCHE, 
fot. ANDRzEJ kozAk

ogląDAMy wyStAwę, fot. ANDRzEJ kozAk MoNolog w wykoNANIu RoMANA CzARNECkIEgo, 
fot. kRyStyNA fIlMANowICz

śPIEwA AlEkSANDRA MAtuSIAk, fot. RySzARD ANACkI

kRySIA fIlMANowICz I zBySzEk RAJCHE, fot. RySzARD ANACkI

fot. kRyStyNA fIlMANowICz
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Głos zabrał też radny Radosław Brodzik, któ-
ry nie pierwszy raz był z nami podczas otwarcia 
wystawy. Jego obecność, jak i gratulacje, spra-
wiły mi dużą przyjemność. Myślę, że podobnie 
moim koleżankom i kolegom. Pogratulowała 
nam wystawy Danuta Sobocińska, przewod-
niczącą Rady Programowej świebodzińskiego 
UTW z delegacją którego uczestniczyła w na-
szym święcie. Przyjechali członkowie sekcji fo-
tografi cznej z UTW w Szprotawie, której szefem 
jest Zbigniew Suchecki. Gratulacje otrzymaliśmy 
od klubu FOTOX, złożył je Staszek Matuszewski. 

Podczas otwarcia nie mogło zabraknąć głosu 
prezesa klubu FOTOOKO, Bolesława Polarczy-
ka, który omówił działalność klubu od czasu 
jego prezesury, powiedział, co teraz w klubie się 
dzieje, jakie są dalsze plany i jak obchodzimy 
i obchodzić będziemy nasz jubileusz 20-lecia. Nie 
zabrakło na otwarciu wystawy kwiatów, którymi 
dziękowaliśmy tym, którzy przyczynili się do jej 
zorganizowania i uświetnili otwarcie. Były też 
kwiaty dla klubu FOTOOKO. Moim skromnym 
zdaniem, na pewno na nie zasłużyliśmy, ale na 
największy bukiet kwiatów, zasłużył Bolek, pro-
wadzący FOTOOKO od roku 2007. Nie sposób 
nie dostrzec jego starań, ogromu pracy, która 
przyniosła klubowi rozgłos i nadała większe 
znaczenie nam, fotografującym amatorom. 

Wokalny występ Oli Matusiak był miłym 
dla ucha dopełnieniem uroczystego otwarcia 
wystawy. Zaraz po nim przyszedł czas na do-
znania wzrokowe podczas oglądania zdjęć. Przy 
lampce wina można było porozmawiać o wysta-
wie, wymienić się wrażeniami. Mnie podobała 

się wypowiedź Tadeusza Kalinowskiego, który 
wcześniej był na naszej wystawie z Ziitau i na 
wystawach indywidualnych (fotograf amator, 
fotografujący od lat, którego zdjęcia i fotogra-
fi czną wiedzę bardzo cenię): „I kolejna wystawa 
do kitu, bo szedłem z nastawieniem, że znajdę 
coś do skrytykowania, a tymczasem zobaczyłem 
tylko świetne zdjęcia”. Widziałam, jaką radość 
sprawiało gościom oglądanie zdjęć z ich miej-
scowości. Myślę tu o Szprotawie i Świebodzinie.

Co ja myślę o wystawie i pokazanych na niej 
zdjęciach? Tak naprawdę zobaczyłam je dobrze 
dopiero dzisiaj, gdy razem z Bolkiem poszliśmy 
ją obejrzeć w ciszy i spokoju. Podobają mi się 
wszystkie. Oczywiście są takie, które podobają 
mi się bardziej, ale nie ma zdjęć, których nie 
chciałabym na tej wystawie oglądać. Są po-
kazane lubuskie miasta, ich zabytki, ale też 
nowe, szklane domy, lubuska przyroda, winni-
ce, lubuskie jeziora. I o to chodziło, bo wszyscy 
wystawiający zdjęcia są obecnie STĄD, jak na 
pewno większość oglądających. 

Tą wystawą już na dobre rozpoczęliśmy 
jubileuszowy rok naszej działalności. Jaki on 
będzie? Zależy tylko od nas, podobnie jak wy-
stawa, którą wczoraj otworzyliśmy. Tworzą ją 
zdjęcia Ryszarda Anackiego, Reginy Chochy, 
Janiny Czekały, Krystyny Filmanowicz, Ma-
rii Greckiej, Bogumiły Hyli-Dąbek, Elżbiety 
Józefowicz, Janiny Komorowskiej, Barbary Ko-
narskiej, Andrzeja Kozaka, Ewy Kwaśniewicz, 
Krystyny Nawrockiej, Bolesława Polarczyka, 
Zbigniewa Rajche, Piotra Warcholaka, Włodzi-
mierza Włodarczaka, Beaty Wołyniec.

fot. RySzARD ANACkI
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włodzimierz Włodarczak

Oksford Street obejrzałem  
czyli  

wystawa fotograficzna w ratuszu

Oxford Street to tytuł wystawy autorstwa 
Janiny Komorowskiej, fotografa amatora, 

która – jak sama zaznacza – zbyt późno odkryła 
w sobie pasję, sposób na raptowny brak czasu, 
przyczynę spotkań koleżeńskich, ciągłą weryfi-
kację swoich umiejętności i artystycznej wrażli-
wości. Dwadzieścia fotogramów umieszczonych 
na wystawie powstało w jedno 
popołudnie, na jednej tytułowej 
ulicy, podczas wycieczki do Londy-
nu. Ta oszczędność czasu daje się 
zauważyć w równie oszczędnym 
podejściu do kadru, do tematu, do 
techniki wyrazu. Nie mamy tu do 
czynienia z różnymi technikami 
fotograficznymi, ze zmiennymi 
ogniskowymi, różną szerokością 
kadru, zmianą koloru. I bardzo 
dobrze. Oszczędność formy wyra-
zu, mimo pewnej monotonności, 
jest zaletą tej wystawy – pozwala 
skupić się na fotografowanych 
postaciach. Monotonność wyrazu 
rekompensuje różnorodność po-
kazanych ludzkich typów. Tłum 
ludzi składa się z odmiennych – 
co do rasy, ubioru, religii, wieku, 
fizjonomii, okazanych emocji – 
ludzi. To sprawia, że zatrzymu-
jemy się przed każdą fotografią, 
to sprawia, że każda fotografia 
stanowi całość, wszystkie te foto-
grafie łączy tylko czas i miejsce.

Fotografia uliczna (street 
photography), której klasycznym 
przykładem jest wystawa Janki 

fot. BoguMIłA HylA-DąBEk 

JANINA koMoRowSkA

oD lEwEJ zofIA BANASzAk, BolESłAw PolARCzyk, JANINA koMoRow-
SkA I PAwEł JANCzARuk
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Paweł Janczaruk

Jestem stąd 
czyli
6 zasad dzielenia się wrażliwością

…to miejsce, które wybrałam. Kocham je 
szczerze odkąd przyjechałam tu po raz pierwszy. 
Kocham taką miłością naiwną, dziecięcą i bez-

interesowną. I są [...] takie miejsca, które znaczą 
dla mnie więcej, niż inne. Dużo więcej. Są miejsca, 

które są cenne. Zamykam je w smaku, zapachu, 
w poczuciu chwili…

(Urszula Witkowska)

To miejsce na ziemi jest nasze – to wydaje się 
jednym z najpierwszych określeń, odsyłających 
do miejsca, które jest dzielone z innymi. Po-
działem, który daje nam radość dzielenia się. 
Dzielimy się naszą wrażliwością na otaczające 
nas piękno. Jesteśmy przez to wyróżnieni, wpi-
sujemy się w krąg osób szczególnych, zrośnię-
tych z miejscem, które stanowi dla nas przeszłą 
i przyszłą historię. Historia nasza obejmuje nas, 
ale też i innych. 

To miejsce na ziemi jest nasze – to rzeczy, 
które się tu działy i utrwalały we wspólnej 
pamięci. Odwołujemy się do niej przy spotka-
niach, gdy wzbiera w nas ochota znalezienia 
się w przestrzeni łączącej wspomnienia. Prze-
strzeń nasza, zbudowana przez współobecność, 
staje się fragmentem naszej tożsamości. Od-
wołujemy się wtedy do pamięci, sięgającej do 
punktów przeżytego czasu. 

To miejsce na ziemi jest nasze – jakość 
obecności i zażyłość przebywania, poczucie 
tożsamości przypisywanego sobie miejsca, po-
wiązanie z okolicą. W naszej współobecności 
jest istnienie bliskie naszemu sercu. Okolicy, 
o której możemy powiedzieć, że jesteśmy stąd. 

Jak oceniać zdjęcia, które ukazują nasze 
ukochane miejsce? Miejsce, do którego wraca-
my, w którym żyjemy, które jest nam bliskie. 

Komorowskiej, to typowe zdjęcia z zatłoczonej 
ulicy, ale też jedna z wielu form pojęcia „foto-
grafi i ulicznej”. Janka Komorowska świetnie 
wybrnęła z ograniczenia, jakie sama wybrała. 
Uznała – i słusznie, że najważniejszy motyw 
to człowiek, jego postawa, związek lub brak 
związku z drugim człowiekiem, relacja ze śro-
dowiskiem. Brak typowej dla fotografi i ulicznej 
urbanistycznej architektury zastąpiła oryginal-
nymi, jakże znanymi piętrowymi autobusami, 
udziwnionymi taksówkami. A kto powiedział, 
że architektura to tylko budowle, pomniki, mo-
sty i wiadukty? Autorka zdecydowanie wybrała 
niezawodną zasadę fotografi i ulicznej – była bli-
sko ludzi, miejscami aż za blisko ale za to z ko-
rzyścią dla personalnych emocji i autentyzmu 
fotografi i. Na reżyserię nie było tu miejsca. Po 
prostu życie i tylko życie. Jance udało się, poza 
jednym czy dwoma przypadkami, nie zwracać 
na siebie uwagi. Nikt z fotografowanych nie 
patrzył w obiektyw! 

W doborze materiału i kierunku retuszu 
widać rękę Pawła Janczaruka. Miejmy nadzie-
ję, że ingerencja Pawła nie zaszła za daleko, 
że ostateczny kształt i charakter wystawy 
to autorstwo Janiny Komorowskiej. Bo prze-
cież na prawdziwej Oxford Street Janka była 
sama. Ona sama i uliczny tłum, i upływający 
czas. Widać, że sesja, jaką zafundowała sobie 
autorka, to działanie świadome, przemyślane, 
wybrane z pełną premedytacją. Nie ma tu przy-
padkowości. Nie wiem jak wybrana została pora 
dnia. Ale z czasem trafi ono prawidłowo. Dobre 
warunki świetlne widać na każdej fotografi i. To 
pozwoliło wyciągnąć, ile się da, barwy, odcieni 
tonów, zaznaczyć cienie. I na to radzę zwrócić 
uwagę wszystkim zwiedzającym.

Na marginesie – trzeba podkreślić bardzo do-
bre warunki wystawiennicze: światło, sztalugi, 
matowe przykrycie, jakie zapewnił organizator. 
Również godna podkreślenia jest wysoka jakość 
druku fotogramów. Na wernisażu, który odbył 
się w poniedziałek 21 października, byłem.
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Jakie są składniki oceny zdjęcia? 
1. Jakość techniczna, czyli ocena przygotowania 
technicznego fotografi i. 

Wszelkie błędy, rysy, brudy, kurz, brak 
ostrości, nieodpowiedni kontrast, błędy kom-
presji... Bardzo łatwo takie błędy naprawić 
i dlatego są niewybaczalne. Przy złej jakości 
nie da się ocenić dalej fotografi i. 
2. Światło, barwa i kolor. 

Zdjęcie powinno być zrównoważone tonalnie 
i kolorystycznie, czyli kontrast sceny powinien 
być odpowiednio dobrany do motywu. Oceniamy, 
czy przeszkadzają nam przepalenia w światłach 
i głębokie cienie, czy raczej przejścia tonalne 
powinny być płynne i gładkie. Patrzymy na 
nasycenie kolorów i temperaturę barwową. 
Zwracamy uwagę na paletę kolorów: mono-
chromatyczną, kontrastową, chłodną, ciepłą, 
agresywną, przygaszoną, a może pastelową. 

3. Kadrowanie, czyli to co widzimy w wizjerze 
lub na ekraniku. 

Panowanie nad przestrzenią w zdjęciu. Kom-
pozycja i jej najbardziej podstawowe wymiary: 
zrównoważenie prawej i lewej, góry i dołu oraz 
odpowiednie rozmiary elementów na zdjęciu, 
sztafaż lub jego brak. Rozłożenie planów – 
pierwszy, drugi, tło, głębia ostrości i rozłoże-
nie ostrości. Obserwujemy uporządkowanie 

Jest tylko jedna metoda – sercem. I na tym 
mógłbym zakończyć swoją refl eksję nad wysta-
wą „Jestem stąd”. Nie istnieje bowiem obiek-
tywna ocena, mimo iż niektórzy twierdzą, że 
umieją obiektywnie ocenić sztukę. Nie można 
jednak twierdzić, że ocenianie nie ma w ogóle 
sensu. Ocenianie wartościuje i w tym jest istota 
oceny. W ocenianiu chodzi o odnalezienie wra-
żeń i przekazu.

PAwEł JANCzARuk w AkCJI, fot. BoguMIłA HylA-DąBEk

elementów kadru i szukamy w nim przypad-
kowości lub logiki. 
4. Prowadzenie wzroku, czyli podporządkowa-
nie zasadom kompozycji. 

Wskazanie widzowi, jak ma patrzeć na zdję-
cie, by znaleźć i zrozumieć je tak, jak chciał 
autor. To umiejętność wyższego rzędu. Nie 
każdy zdaje sobie sprawę, że klasyczny „złoty 
podział” to najprostszy sposób na prawidłowe 
poprowadzenie wzroku widza. 
5. Treść fotografi i. 

Patrzymy na podejście autora do rzeczywi-
stości. Oceniamy wybór tematu i sposób jego 
ujęcia. Patrzymy na okoliczności powstania zdję-
cia. Patrzymy na kontekst i opowieść. Myślimy 
nad sytuacją powstania fotografi i. Wkraczamy 
do świadomości fotografa. Dystansujemy się od 
swojego gustu, by móc ocenić jakość spojrzenia 
autora. Odnosimy ją do historii fotografi i. 
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zBIgNIEw RAJCHE I PAwEł JANCzARuk, fot. BoguMIłA HylA-DąBEk

6. Wrażenia artystyczne, czyli co czujemy, pa-
trząc na zdjęcie. 

To najbardziej subiektywne kryterium, 
zakłada, że autor świadomie zamyka uczucia 
w fotografi i. Bez tej umiejętności nie ma jed-
nak mowy o mistrzostwie. Tu jest miejsce na 
wsłuchanie się w swoje uczucia, ale i uczucia 
obserwujących. Na tym etapie dokonuje się 
porównania do cytatu fotografi cznego. Tu się 

bada jakość skojarzeń i tu jest miejsce, na ocenę 
oryginalności pomysłu.

„... fotografi a ojczysta jest to przedstawienie 
obrazowe kraju, jego powierzchni przyrodzonej 
oraz znajdujących się na niej działań i dzieł 
ludzkich w sposób tak prawdziwy, trafny i wy-
razisty, żeby to przedstawienie mogło pogłębiać 
znajomość kraju ojczystego i pomnażać radość 
i dumę, jaką przynosi samowiedza narodo-
wa.” – napisał w 1951 roku Jan Bułhak.

Widoki zmieniają się w zależności od pory 
dnia i roku. Rano ujrzymy unoszącą się nad 
ziemią mgiełkę. Gdzieś na polu stoi wielki 
dąb, który niedawno wypuścił zielone listki. 
Nieopodal niego stoi kwitnąca wiśnia. Przez 
jej jasnoróżowe liście prześwitują promienie 
słońca. Między tymi dwoma drzewami stoi „sa-
motny” dwór obrośnięty zielonawym bluszczem. 
Za nim wystaje róg małego ogródka. Rośnie 

w nim wiele kwiatów. W tle rozciąga się widok 
na pola, w oddali widać cmentarz i kościół. Na 
trawniku widać jeszcze kropelki rosy.

W południe na grządkach rozkwitną kwiaty. 
W rogu ogródka kwitną tulipany, które przy 
blasku słońca wydają się jeszcze czerwieńsze 
niż kiedykolwiek. Przy bramce kwitną kremo-
we i czerwone róże, a wygląda to jak wejście 
do bajkowej krainy. Po prawej stronie kwitną 

żółto-niebieskie bratki. Nieopodal ogródka roś-
nie sad. Pośrodku niego stoi stara, nieużywana 
studnia, z której dawniej czerpano wodę. Na 
niebie widnieją cudowne białe chmury, w któ-
rych można ujrzeć różne, ciekawe kształty. 

Wieczorem przy światłach latarni wszystko 
wygląda jeszcze piękniej. Kwiaty złożyły swe 
płatki. Drzewa porusza czasem chłodny wiate-
rek. Na cmentarzu widać palące się w różnych 
kolorach znicze. W niektórych mieszkaniach 
pali się światło. Świat wygląda jakby stracił 
kolory. Jutro nastanie kolejny dzień i będzie 
kolejny poranek.

Wystawa „Jestem stąd” jest właśnie o na-
szych małych ojczyznach, do których powraca-
my. Do których tęsknimy, o których myślimy 
i które znamy. Bez tych małych ojczyzn nie 
bylibyśmy stąd, a to miejsce nie byłoby nasze. 
Kochamy je, za to że są i że my jesteśmy stąd.
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krystyna Bałunda

Jesienna melodia

To cicha symfonia więdnienia 
odgadywania w pląsie opadających liści
dostrajania się do niej własnym krokiem
uśmiechem szczęśliwego zmęczenia
trwania w słonecznej migotliwości
w czerni dzikiego wina co strugami
nade mną po murze się toczy
W takim trwaniu jestem sobie bliższa 
zapomniana przez czas w jedności
z resztą życia zamknięta
Kiedyś mówiłam o niej 
smutek żal
a to przecież ta sama radość
tylko trochę cichsza

Rozmowa z Aniołem

Aniele mój powiedz, czy możesz mnie 
schować
w ramionach,
a w skrzydłach swych osuszyć znów moje łzy.
Niewiele powiem Ci, czujesz sam,
w niebiosach łatwiej trwać,
oddychać niebem.
W ciemną noc modlitwy krzyk: 
zostałeś tylko TY i deszcz na twarzy mojej
w ciemną noc nie wierzę już.
Trzepot skrzydeł znów 
do snu mnie kołysze
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Anna Blacha

Dni 

Wyrwij  dni z wieczności!
Serce zasypiać już chciało…
Usiądź przy ognisku –
Rozpalone życiem, 
Które jeszcze będzie trwało.
Patrz w nocne niebo 
Pełne spadających gwiazd,
Łapiąc szczęście w dłonie
By nie ominęło nas!
Czekaj, gdy zakwitną bzy,
Licz rude kasztany,
Wędruj górskimi trasami,
Witając jodeł czuby
Pod śnieżnymi czapami.
Słuchaj szumu wiatru,
Jak  na liściach tango gra.
Gdy do tańca trzeba dwojga,
Rozpal w sobie śpiący żar,
Bo za wcześnie wsiąść do łodzi,
Przekraczając gwiezdny szlak.
Tam jest wieczność…
Tam – jeszcze czas.

Nie wiem?

Dlaczego idę 
A nie wiem
Dokąd…
Może wie promień słońca
Dym z ogniska
Kropla deszczu
W ciemnych chmurzyskach?
Jesienny ogród
Pełen złotych liści,
Wiatr wiejący z północy
Niosący zapowiedź
Śnieżnych opadów…
Dlaczego …
Dla…cze…go…ego…ego…

fot. EwA kwAśNIEwICz
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Romualda Dobrzyńska

Mój UTW

W samotności 
   pisałam testamenty,
płakałam 
   że świat bywa smutny,
w UTW świat 
   stał się pełen sentymentu,
a ja znowu jestem
   coś warta i butna.
W samotności łez nigdy za wiele, 
z Wami uśmiechy liczę na tony.
W samotności cicho, jak w kościele, 
w UTW słowa dźwięczą, jak dzwony.
Niech samotni, którzy cierpią, płaczą 
smutek swój zostawią w pustce domu.
Przyjdą, posłuchają, zobaczą, 
że świat może być przyjazny każdemu.
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Jadwiga lidka Engel

Posylwestrowe reminiscencje

Na białej sali
w oczach, którym zabrakło łez
w obłędnym tańcu
wirują obrazy.
Poranione
zwinięte w kłębek 
moje ego
wkracza z przerażeniem 
w nowy rok
po staremu.
Na bezdrożach codzienności
przyjazne dusze
podnoszą
prostują
prowadzą na ścieżkę nadziei.
Powraca powoli.

Carpe Diem nr 2

Smakuję teraźniejszość,
cieszy życie darowane po raz drugi.
Dziękuję za dar bezcenny
Bogu? Opatrzności? Losowi? Przeznaczeniu?
W zakamarkach pamięci zamknęłam
kolory, zapachy, smaki, kształty.
Gdy nadejdzie pora,
a pochwycona ptakiem chwila
zniknie za horyzontem życia,
wydobędę schowane skarby,
zdejmę rozwieszone na gałęziach nadzieje 
i odejdę.

fot. BogDAN JAN SPRINgER
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katarzyna Jarosz-Rabiej

Smutek listopadów

Już listopad 
Walc liści ogarnął ziemię
W powietrzu drży babie lato
I mucha w fi rance drzemie
Biorę w dłonie słońce schowane w wosku`
W tym miodowo-złotym płomieniu
Ukołysze na zawsze w sercu
Twoje imię wyryte w kamieniu
Deszczu łza kurz obmyje nagrobny
W wazon włożę chryzantem naręcze
I popatrzę jak gaśnie właśnie
Marny płomyk drgający na wietrze
Już listopad
Snuje się nad ziemią
Babie lato we wrzosów fi olecie
Przemijamy
Jak ten badyl polny
Jak ten cierń, co nas w serce gniecie
Już listopad
Wiatr włosy potarga
Piaskiem rzuci i pamięć zamroczy
A w powietrzu czyjaś cicha skarga 
Z bezsilności łzą gorzką się stoczy

***

Danucie Suchodolskiej-Skrzypińskiej

Ryba sól obrus i siano
Zanim gospodarz
Między swemi opłatek połamie
Nieśmiałe pukanie
Za drzwiami zostanie
I talerz znowu pusty
Choć tradycja
Tylko gwiazda
Drogę znaczy komuś 
Uznanemu jako
Persona non grata

fot. MARIA gRECkA

fot. EwA kwAśNIEwICz
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Barbara Konarska

listopad

ścieżką w rosie poranku skąpaną 
pragnieniem sięgając szczytu
miłość wędrowała granią 
w nagłym przeczuciu zachwytu 
jeden świeży podmuch z górskiej hali 
co duszę wyzwalał
i była dla wiatru harfą Eola
nieziemską modlitwą rozśpiewaną

nie-miłość przyszła niespodzianie
halę w cmentarzysko zamieniła
uschły dawnej muzyki korzenie
gorycz serca pieśniom nie sprzyja
milczy harfa w krajobrazie spopielonym
krzyk ciszy się niesie
była wiosna 
minęły eony 
dziś – późna jesień…

Młode myśli 

Rodzą się, rosną myśli młode,
gdy kącik dziecięcy porzucasz. 
Dni niby obietnice wschodzą,
smutek ufności nie zakłóca.

Rodzą się myśli młode, rosną, 
szlak w przyszłość budujesz marzeniem,
biegniesz przed siebie, tańczysz z wiosną,
nie boli cię jeszcze zbłądzenie.

Rodzą się, rosną młode myśli
w tobie i w dzieciach pospołu.
Radość przygody umiesz wyśnić,
z miłością zasiadasz do stołu.

Rodzą się młode myśli nadal,
lecz zjawia się inna, pocieszna – 
czemu ta z lustra – siwa, blada – 
patrzy jakby była rówieśna?

Rodzą się, rosną myśli młode, 
lecz wnuczka cię nie rozumie: 
– teraz są, babciu, czasy modern,
twoje miejsce w starym albumie.

Rodzą się, rosną młode myśli
nanizane na łańcuch goryczy,
wiatr we włosach nocą się przyśni,
obudzona – z niemocy krzyczysz.

fot. BARBARA koNARSkA
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Maria Kuleszyńska-Kozak

Za późno

Strzepuję z dekoltu
twoje spojrzenie
odganiam z czoła myśli
uciszam drżenie rąk

słowa w gardle miękną
za późno 
na niemiarowe bicie serca

Chciałabym...

Chciałabym iść przez życie
drogą prostą
bez powikłań duszy
Tymczasem myśli
zaplątane w wieczności
nie dają mi odpocząć
przysiąść na kamieniu 
zachwycić się przestrzenią
i utknąć na zawsze
w kosmicznym błogostanie
Patrzę na świat
z zadziwieniem

Panie odsłaniasz
tajemnicę bytu i niebytu
w istnień nieskończoności

fot. kRyStyNA NAwRoCkA
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Ewa Kwaśniewicz

Nadejście zimy

Złota jesień życia
Już odeszła ode mnie
Przysypana troskami
Jak zwiędłymi liśćmi
Jest tylko wspomnieniem
Mgły ze smutku i kłopotów
Spadły na mnie
Obowiązki jak czarne gałęzie drzew
Przytłaczają
Czasami uśmiech ogrzeje 
Skuloną duszę
Zima zagląda do mojego
Życia

Szczęście

Czasami budzę się rano
Wypełniona szczęściem
Mam go pełne naręcze
W ciągu dnia je rozdaję
Biorą je moi bliscy
Pani w sklepie
Pan czekający na autobus
Rzucam je jak ziarno
Gołębiom
Obdarzam nim mojego
Kota
Wieczorem zasypiam
Z pustymi rękami
Szczęśliwa
Tyle szczęścia rozdałam
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Helena Majorczyk

***

Wiatr goni deszczowe chmury
igra z piaskiem na plaży
nie widać słońca
Fale chowają się w głębi 
meduzy zastygły w martwej ciszy 
mewy znieruchomiały
wolno kołyszą się  łabędzie
Samotne myśli błądzą w przestrzeni 
letnie wspomnienia rozwiewa wiatr

jesienny wiersz…

ma w oczach lęk

pajęcze sieci otulają 
jarzębinowe korale
kobierzec utkany 
z kwitnących wrzosów
krople deszczu stukają 
w załzawione serca

gdy deszcz pada
nie dzwonię zębami
jest jak jest
czas upływa
po prostu żyję

na horyzoncie tęcza

fot. EwA kwAśNIEwICz
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krystyna Nawrocka

Noce senne bezsenne 

wychwytane pod powiekami
przyciągam opowieści
przez całą noc
łapię jak radar
gwar szeptanie i płacz
zmieniają się krajobrazy
czasem wyławiam przypowieści 
krążą nade mną jak ptaki
nie wiem dlaczego oblewają potem
z ust krzyk wypychają
czasami zdarzają się zakłócenia w głowie
coś zagłusza senne fale 
potem pustka w eterze 
brak gwaru szeptania i płaczu
jakby umilkło ciało
czyżby wszystko wyśniło

a może staję się niczyja
i chwytam bezcielesne sny

Dziś zima 
położyła swą dłoń 
na ustach traw 
bieląc je siwizną czasu 
soplem lodu zapadała 
w duszę ziemi 
spowiła poranek 
woalem szronu 
naznaczając swą 
odwieczną obecność 
w ludzkich sercach.

fot. ElżBIEtA JózEfowICz
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Maria Orlicka

Coś z Fausta

Może jeszcze coś się uda,
Może minie chwila zła, 
A do innej, jeszcze – nowej –
Powiem: zostań chwilo, trwaj!
Dłużej, dłużej! Takaś piękna!
Nie przemijaj nadaremnie, 
Lecz w uśmiechu zanurz się!
Jak kruszyna złota w piachu
Daj się znaleźć, uciesz oczy,
Zaciąż w dłoni póki czas.
Bo nie wrócisz nigdy więcej.
Jeszcze dziś uraduj nas!

Uśmiechnij się!

Przyjdzie zostawić to, co bliskie,
Co w głowie, w sercu, pod powieką,
A ukochane było zawsze.
I to, co wredne w innych, w tobie.
Kręgi się zamkną na jeziorze,
Śmiech się rozlegnie
– Czyj? Kto wie?
A więc uśmiechnij się do tej chwili,
Bo też przeminie, tak jak wszystko.
Z chwil takich tworzy się historia,
„A śmiech pokoleń gorzko brzmi”.

Maria Orlicka
fot. DANutA fIlIPowSkA
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Zbigniew Rajche

Jesienny wieczór

Leniwy trzepot skrzydeł za ostatnim żerem
w gwarze pożegnalnym ptasiej wieży Babel
dzwoni jak jęk pękających cieni
nabrzmiałych słońcem i dnia powabem

Blaszany szelest otrupiałych liści
dzwoni pod stopami w jękliwym wołaniu
jak dalekie echo dawnej pieśni
o pierwszym wiosennym kochaniu
    1961 r.

fot. MARIA gRECkA

Emilko

Pamięci Emilki Grzelak, 
poetki, która zmarła po ciężkiej chorobie 

25 lipca 2013 w wieku dwudziestu sześciu lat

Zatrzymałaś się na początku drogi
Która wiła się przed tobą
W tajemniczą dal
Co na niej widziałaś? Czego pragnęłaś?
Wielkiego uczucia godnego poematów?
Rozkoszy rodzenia dzieci
i radości z raczkujących wnuków.
Wielkiej sławy na światowych scenach?
Wielu tomów wydawanych dzieł?
A może tylko szczęścia w domowych pieleszach
i spokoju wśród świergotu ptaków? 
a potem cichego odejścia z uczuciem ulgi,
że było się dobrym dla świata i ludzi?!
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Bronisława Raszkiewicz

Kartka z wierszem

Pożółkła kartka z wierszem
Umiera w szufl adzie
Płomień z jej oczu
Ciemność spija łakomie
Wkrótce ktoś kartkę podrze
A ogień strawi
Spocznie w popiele
Rozsypanym po łące
Którą pójdzie do nieba
Wiersz ubarwi łąkę

Szukam

Siadam na brzegu umysłu
Obrazy rzeczywistości zamieniam w żagle
Płynę po Oceanie Życia
Zbieram okruchy miłości nadziei i nienawiści
Przeżuwam żywy chleb wspomnień
Poprawiam zmarszczki na czole
Przeczesuję stroskane myśli
W przejrzystej wodzie szukam swojej twarzy

fot. ElżBIEtA JózEfowICz
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Łza milczenia

Zamknięta w skorupie milczenia 
nie dopuszcza uśmiechu
wciąż zdolna rzucić kamieniem
popaliła wszystkie wspomnienia
odrzuca modlące usta 
i pomocne ręce

nie 
nie będę zastanawiać się 
dlaczego to robi
nie pora na ironię
niby drobiazg
jednak kryje w sobie 
niezaprzeczalną celowość

zaciskam palce, stoję na zimnie
czuję znajomą chęć 
by biec krzyczeć wołać 
nigdy tak żarliwie nie pragnęłam 
tego spotkania
ciekawe czy się wstydzi?
pewnie tak a może 
czy nie pamięta 
sekretny zamysł wyrachowanie?

Pukam otwiera
w jej oczach dreszcz i szare spojrzenie
jednak niczego nie zrozumiała 

Halina Sawa

Dar natury – chmury 

Jak marzenia owinięte wstążką tajemnicy,
rozmieszczone nieregularnie
igrają w blasku słońca,
by zachwycić wielkością, kolorem, siłą 
Dar natury – chmury.

Płyną lekko kształty niepojęte,
nagle zmieniają się w bajkowy sen.
Czy jestem w „siódmym niebie”?
Utkwiłam wzrok w tafl i obłoków,
moje myśli odtwarzają wspomnienia .

Oddech szybki wstrzymałam na chwilę,
to spadająca gwiazda przecina aksamit nieba.
Chmury – zwiastun tysięcy burz, złych 
wiatrów,
słonecznych dni, ludzkich uśmiechów, radości,
to ogrody pełne kwiatów zroszonych deszczem.

Odczuwam zauroczenie – 
chmury poruszają się majestatycznie,
niczym wielkie kłęby śnieżnobiałej waty
opatrzone pomarańczowymi dziobami,
wyglądają dystyngowanie i uroczo.

Niepokorna ciekawość skacze mi w duszy:
czy życie ludzkie składa się z 
nieprzewidywalnych,
pozostających poza kontrolą zdumiewających 
wydarzeń?
takich jak niebo zasłane chmurami, piękno, 
miłość i cierpienie?
czy w życiu ukryty jest głębszy sens – wzór,
czy zdołam go odszyfrować?

fot. EwA kwAśNIEwICz
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Halina Sędzińska

Co raz się stało...

co raz się stało to się nie odstanie
świat wciąż się kręci
tylko w jedną stronę
dniom nie pisane ranki takie same
ani wieczorom
granatowy kolor

pozornie tylko wszystko się powtarza
ten sam kalendarza schematyczny rozkład
gdy zegar z uporem
dźwięczny gong powtarza
inna już radość
całkiem inna rozpacz

po wiośnie inna wiosna
po jesieni jesień
kołdra zimy choć z pozoru biała
też swe uśpienie całkiem inne niesie
jak senna mara

tęsknota inna w tobie samym drzemie
gdy nie potrafi sz zawrócić bezpiecznie
co raz się stało to się nie odstanie
choć trwaniem jesteś
wiecznie

Dlaczego? 

ile zgubnych dróg
tyle drogowskazów
ile buntu myśli
tyle rewolucji
ile podmuchów zwątpienia
tyle wiatru nadziei
chwiejność dla rozchwianych
równowaga dla zrównoważonych
tak od wieków
od zawsze
dla złodziei widoków
na planecie ziemia
naznaczonych piętnem
kłopotu istnienia

fot. BolESłAw PolARCzyk

fot. EwA kwAśNIEwICz
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Bogdan Jan Springer

„C-dur Jowiszowa” 

Słyszysz to? Grają!
Mozart w najczystszej formie.
Pierwsze skrzypce i altówki piano!
A teraz crescendo wykonują waltornie.
 
Muzyka się kręci,
Wiruje niczym zamieć śnieżna.
 Smyczki forte, wzrasta tempo,
Ta symfonia to muzyka gwiezdna.
 
Graj Mozarcie,
Niech muzyka rzeką dźwięków płynie.
Jowiszowa C-dur nadal trwa,
Słyszysz? Ta nuta nigdy nie zaginie.

(wykonanie symfonii C-dur Jowiszowej 
na koncercie Filharmonii Zielonogórskiej 

17.12.2010)

fot. BogDAN JAN SPRINgER
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Elżbieta Stalec

uciekający czas

poniedziałek piątek i znowu
poniedziałek niedziela
uciekają dni jak ptaki jesienią 
tak mało czasu 
tak wiele do zrobienia
pośpiech wszechobecny odbiera 
radość życia 
życia które nie mieści się w jednym życiu
tymczasem warto się zatrzymać
– nad dzieckiem płaczącym
– zobaczyć motyla lecącego nad łąką
– rozkoszować się gaworzeniem niemowlęcia
– zobaczyć boga w człowieku
a zegar niech odmierza miarowo czas

Nadzieja 2

Pusto i bezludnie dookoła
Mróz nie ziębi słońce nie grzeje
Nikt nie woła
Dawno ktoś zamknął drzwi za sobą
Nie odwracając się
Jak fala morska gdy rozbija się o brzeg 
bezpowrotnie
Kotwica utrzyma statek na wzburzonym 
morzu
Nadzieja i wytrwałość przyniesie wiosenną 
radość 
Świat zaludni się od nowa

fot. EwA kwAśNIEwICz
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Bezpowrotność…

Aromacie jaśminu – pieścisz nozdrza, napływasz,
nie żądając zapłaty za to doznanie żadnej – 
czemu trwasz tu tak krótko, aby w nicość rozpływać, 
zaznaczając nietrwale 
ślady w zmysłach,
tak 
ładnie?
Brzasku – to ty przeganiasz nocne lęki i szarość,
czyniąc to cicho, pokornie, zawsze tak starannie.
Hołdy ci składam co dnia, bo osładzasz mi starość,
która nieodwołalnie 
czas
nasyła
na mnie.
Macie oboje szczęście, bo możecie powracać,
by ponaprawiać błędy, odkupić swoje winy.
Sens głęboki z pewnością ma ta wasza praca.
Ja! – jak miałem być nieomylny,
będąc tu
raz
jedyny?!

witold Stankiewicz

Banici

Przychodzili tak młodzi, piękni, nadziei pełni,
uśmiechnięci i bezzasadnie radośni,

jednak czas potem wszystkich bez wyjątku odmieniał,
nim się ledwie zakończyło ich przedwiośnie.

Chociaż chcieli być razem, o tym tylko marzyli,
żadne z nich nie umiało wybaczać.

Odchodzili osobno, smutku swego nie kryjąc,
nieświadomi, co samotność oznacza. 

Śpiesznie zbyt opuszczali łąki i sady raju, 
sądząc, że żal, ból swój w ten sposób skrócą.

Nie wiedzieli jak pięknie bywa tam czasem w maju
i… że nigdy do niego już nie wrócą.

Sami się skazywali na los nędzny, tułaczy,
pozbawiony radości, zachwytów.

Nikt ich wcześniej nie ostrzegł, ani nie wytłumaczył, 
że opatrzność nie dba wcale o banitów.

fot. BARBARA koNARSkA
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zofi a Tumielewicz

Jeszcze nie raz

Jeszcze nie raz zapłaczę
Z oczu cicho łza spadnie
Usiądę na twym krześle
Odmówię różaniec

Laska stojąca w kącie
Poduszka na zydelku
Twoje leki na serce
Stare zdjęcia w pudełku

Kocyk co nogi tulił
Zwinięty leży w kącie
Zapomniały dotyku
Warcaby cicho drzemią

A tak niedawno jeszcze 
W rękach twych żyły
Wszystkie domowe sprzęty
Długie lata służyły

Gdy patrzę na nie – myślę
Że krzątasz się po domu
Tylko wyszłaś na chwilkę
Do drugiego pokoju

Gdy patrzę na nie – myślę
Że krzątasz się po domu
Tylko wyszłaś na chwilkę
Do drugiego pokoju

Droga

czy krętą ścieżką
czy szerokim gościńcem
mam wolny wybór
 *
za ścianą deszczu
tęcza półkole toczy
zapach ozonu
 *
słońce zasnęło
za lasu horyzontem
błogość wieczoru

fot. BolESłAw PolARCzyk
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Danuta Wesołowska

***

Los się toczy.
Czas na wrzosy.
Zebrany kłos.
Leci liść.
Jesienne mgły i róże.
A jeszcze iść muszę 
po rumiane jabłka,
przez życie, czyli ocean.
Przejdę.
Jest kładka…

Adriana Witkowska

Sztuka życia

Życie to jedna z najtrudniejszych sztuk
My tacy mali
z odwagą herosów próbujemy się zmierzyć
z niebotycznymi szczytami
Trudne to zwłaszcza gdy tylu ludzi 
opuszcza je nie wiedząc nic
o sile miłości
którą ono niesie

Piszę wiersz

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

fot. RySzARD ANACkI

fot. BolESłAw PolARCzyk
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Roman Czarnecki

Życie jak cztery pory roku

Poszarpane to życie. Tak bardzo różne w swoich 
okresach, jak pory roku. Cztery pory roku, które 
zawsze radosną „wiosną” wystrzelić muszą. To 
dni pełne euforii i zauroczenia, dni miłością 
wypełniane. Uczucie radości pełne ptasich śpie-
wów, zapachu kwiatów i widoku zielonych łąk.

To uczucie w „lato” przechodzi, upalne i na-
brzmiałe owocami wiosennych poczynań. To 
wewnętrzne „lato” przepełnione jest radością, 
ale i burze, i wichry zwiastuje. „Lato” niesie 
to wszystko, co w życiu może się zdarzyć i co 
nieuchronnie się zbliżało. Niebezpieczeństwo 
burzy, lekceważone początkowo, przerodziło 
się w prawdziwy koszmar. Uczucia targane jak 
bezbronne drzewa na wietrze... Coraz silniejsze 
porywy wichury łamały kolejne gałęzie i wyry-
wały drzewa. Życie nieść zaczęło różne niebez-
pieczeństwa. Nieść zaczęło uczucie bezsilności, 
strachu i niemego krzyku. Uczucie podobne do 
złamanego przez wichurę drzewa, które stra-
szy swym sterczącym kikutem. Drzewa, które 
odrastać będzie latami.

Kiedy minęło „lato” i „jesień” zaglądać za-
częła do mojej duszy, poczułem, że mój świat 
obrócił się w gruzy, a moje życie straciło sens. 
Krajobraz po burzy to spustoszenie, to ból, bez-
radność i paraliżujący strach. To strach przed 
samotnością i odrzuceniem, to zbliżająca się 
„zima” i samotne święta. To brak domu i jego 
ciepła, i ten przerażający lęk. 

Życie jest jednak jak cztery pory roku. Po „zi-
mie” „wiosna” nastać musiała. „Wiosna” inna od 

wszystkich poprzednich. „Wiosna” z budzącym 
się nowym uczuciem, ale i z rozwagą. „Wiosna” 
inna i wymagająca wielkiej odwagi.

I tak przetoczyło się życie, jak pory roku. Czy 
wszystko powtórzy się i tak samo wplatać będzie 
w moje życie koszmar porażek? A może oszczę-
dzi nowych, złych doświadczeń? Jest „wiosna” 
i niech trwa jak najdłużej, bym mógł silniej-
szym wejść w „lato” i by życie sensu nabrało.

fo
t.

 l
ES

zE
k 

kR
ut

ul
Sk

I



99INSPIRACJE  / Nasza twórczość

Ewa Kwaśniewicz

Mój wewnętrzny krajobraz

Jest we mnie od lat obraz, a właściwie krajo-
braz Tatr. Jestem Doliną Małej Łąki, jest lato 
kwitną właśnie wysokie ciemnoróżowe kwiaty, 
nie wiem jak się nazywają, ale jest ich we mnie 
bardzo dużo, czuję ich zapach. Przysiadam 
na kamieniu u wejścia na Polanę Małołącką, 
czuję jego ciepło. Fruwają motyle, jeden z nich 
przysiadł na moim ramieniu, grzeje się w pro-
mieniach słońca, które łagodnie kładzie się na 
wyniosłych górach. A ja nagle szybuję wysoko 
w powietrzu na motolotni, nade mną błękitne 
niebo z puchatymi obłoczkami, a w dole cuda: 
Dolina Małej Łąki, Strążyska, Białego, masyw 
Giewontu, widzę dokładnie wielki metalowy 
krzyż i turystów wspinających się mozolnie na 
szczyt. Jest tam mężczyzna, którego nie znam, 
nigdy go nie widziałam, powstał w mojej wy-
obraźni, istnieje tylko w tym krajobrazie. Jest 
idealny, takiego człowieka nigdzie nie ma, jest 
tylko tu, we mnie. Idzie z nim dziewczynka, 
10-12-letnia. Ma długie brązowe warkocze, 
duże niebieskie oczy i piegi. To ja. Chciałam 
ich zatrzymać, porozmawiać. Chciałam opo-
wiedzieć, jak potoczyło się nasze życie, co 
przyniosło, zapytać o marzenia i plany, bo 
dzisiaj już nie bardzo pamiętam o czym wtedy 
marzyłam. Niestety nie zatrzymali się na moje 
wołanie. Widziałam jak znikają za skalnym 
nawisem i mimo że już dawno pogodziłam się 
z nieistnieniem takiego mężczyzny, poczułam 
rozczarowanie i rezygnację nawet z marzenia  
o nim.

Krajobraz się zmienia – to Prowansja. Właś-
nie kwitnie lawenda, rozległe, upojnie pachnące 
pola przyciągają roje motyli, w dali widać z jed-
nej stronie masyw Alp Nadmorskich, a z dru-
giej błękitne morze, woda jest przezroczysta. 
Widzę dokładnie kamienie leżące na dnie, jeden 
z nich jest zielony i na tle pozostałych, ciemnych, 
błyszczy szmaragdem. Zanurzam w wodzie rękę 
i sięgam po niego, jest gładki, szybko wysycha 
w palącym słońcu i wcale nie traci urody. Zbie-
ram jeszcze trochę kamieni o dziwnych kształ-
tach i parę muszelek, jakich nie ma w Bałtyku. 
Czy uda mi się je zabrać ze sobą?

A we mnie jest stara oliwka, a właściwie ja 
jestem starym drzewem oliwnym, które liczy 
sobie czterysta lat. Zielono-srebrne wąskie liście 
skrywają tysiące dojrzałych owoców. Zbliżają się 
oliwkowe żniwa. Czekam na nie i na następne, 
i na następne…
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Barbara Konarska

„Małe ojczyzny” 
w twórczości słuchaczy ZUTW

W 2003 roku powstał w Zielonogórskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku klub 

literacki „Oksymoron”, który grupuje słuchaczy 
zainteresowanych szeroko pojętą kulturą lite-
racką, w tym również osoby piszące. Tworzą 
oni lirykę osobistą oraz prozę o charakterze 
wspomnieniowym. Niektórzy uprawiają różne 
gatunki dziennikarskie, publikując artykuły 
w „Inspiracjach” – piśmie ZUTW.

Z lektury wspomnień słuchaczy wyłania 
się ciekawy obraz tego, jak zachowało się w ich 
pamięci pierwsze zetknięcie z Zieloną Górą czy 
innymi miejscowościami regionu. Poznajemy, 
jak przybysze budowali swoją nową tożsamość 
jako mieszkańcy Zielonej Góry i regionu Środ-
kowego Nadodrza. Drugie ze źródeł wiedzy 
to rozmowy z zasłużonymi dla Zielonej Góry 
osobami, przeprowadzone przez redakcję „In-
spiracji”. Początki tworzenia się tożsamości 
Lubuszan określił profesor Marian Eckert, 
który przyjechał do Zielonej Góry do pracy jako 

lwów, fot. BoguMIłA HylA-DąBEk

wykładowca w organizującej się Wyższej Szkole 
Inżynierskiej w połowie lat sześćdziesiątych: 
(…) Tymczasem z różnych stron Polski przyjeż-
dżali do Zielonej Góry poeci, malarze, muzycy, 
dziennikarze. Mówili: „tylko na rok, może trzy 
lata”. I zostawali na stałe. Zakładali rodziny, 
a dzieci, które wówczas przychodziły na świat, 
to w dużej mierze dziś już słuchacze ZUTW. Ich 
rodziców uwiodła atmosfera pionierstwa i szan-
sa robienia czegoś ważnego, twórczego. Przestali 
mówić o Ziemiach Odzyskanych, nowym instytu-
cjom nadawali określenia „lubuskie” (Lubuskie 
Towarzystwo Kultury, Lubuskie Towarzystwo 
Naukowe). To już były „małe ojczyzny”1.  

Jak to wyglądało w latach czterdziestych? 
Skąd pochodzili przesiedleńcy? Ograniczony 
ilościowo materiał, jakim są spisane wspomnie-
nia słuchaczy ZUTW, odzwierciedla fakt dużego 
zróżnicowania miejsc pochodzenia osadników. 
Określane jednym słowem – Kresy – miejsco-
wości dzisiejszej Litwy, Białorusi i Ukrainy to 
przecież obszar ogromny, zróżnicowany w wielu 
aspektach, budujący inne obrazy wspomnień. 
Dodać do niego należy osadnictwo stanowią-
ce konsekwencję wojny, takie jak zrujnowane 
miasta, śmierć bliskich, nadzieja na szanse 
urządzenia sobie życia na Ziemiach Zachodnich. 
Przybywali więc ludzie ze wszystkich regionów 
Polski, tworząc mozaikę kulturową. 

Przymusowi przesiedleńcy mieli poczucie 
krzywdy, odczuwali głęboki żal z powodu utraty 
kraju lat dziecinnych i przez całe życie nie mogli 
się pogodzić z faktem, że musieli opuścić miej-
sce urodzenia, które było przecież Polską, ale 
na mocy układów z Jałty i Poczdamu Polską być 
przestało i wyjechać tam, gdzie niedawno nie 
było Polski, ale – na mocy tych samych układów 
– Polska powstała. Czytamy w refl eksyjnym 
tekście „Ojczyzna – ziemia rodzinna” Jadwigi 
Lidki Engel: Urodziłam się w Polsce, tak opie-
wa moja metryka urodzenia. Potem na długie 
lata wpisano do mojego dowodu osobistego 

1 „Inspiracje” nr 33, marzec 2009 r.

lwów, fot. BoguMIłA HylA-DąBEk
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miejsce urodzenia Z.S.R.R. Teraz ktoś może po-
wiedzieć, że przecież urodziłam się na Ukrainie. 
Po wojnie przesiedlono mnie wraz z rodzicami 
na tak zwane wówczas „ziemie poniemieckie” 
dzisiejszą Ziemię Lubuską2.  

Większość parających się piórem słuchaczy 
ZUTW chciała uzewnętrznić emocje związane 
z faktem przymusowej migracji i pamięcią 
miejsc utraconych w nadziei, że zapis pozwoli 
uporać się z przeszłością. Przymusowa migra-
cja była doświadczeniem traumatycznym, więc 
wspomnienia i wiersze – mimo upływu kilku-
dziesięciu lat – zanurzone są metaforycznie 
w krajobrazie dzieciństwa. Dla Bronisławy 
Raszkiewicz ten krajobraz to kraina wciąż 
bólem ćmiąca, jak zatytułowała jeden z wierszy. 
W innym, zatytułowanym nazwą litewskiej rze-
ki – „Żejmiana” – pisze: Przez moje żyły płynie 
/ Żejmiana / Słyszę jej szum / Wyrywa ze mnie 
fragmenty wspomnień / Kawałki spróchniałego 
drzewa / Rodzinną wieś / Przywołuje minione 
zdarzenia / I wciąż płynie przez moje żyły3. 

Niektórzy przesiedleńcy, przywiezieni tu 
przez rodziców jako małe dzieci, zakorzeniali 
się z łatwością, ale równocześnie, poznając 
tradycję rodzinną, niepostrzeżenie uwewnętrz-
niali rodzinne miejscowości przodków, ich wspo-
mnienia i budowali jakby podwójną tożsamość. 
Wiele osób po latach postanowiło pojechać na 
dawne Kresy i naocznie poznać ojczystą krai-
nę rodziców. Jadwiga Korcz-Dziadosz była 
zdumiona, gdyż przed wyjazdem na pytanie: – 
kim jest – odpowiadała, że zielonogórzanką. 
Po powrocie z Sambora odpowiada: – „Jestem 
samborską zielonogórzanką lub – zielonogórską 
samborzanką”. W książce „Życie z sensem” 
przedstawiła dzieje rodziny, pozwalając czy-
telnikom poznać pionierskie lata ludzi, którzy 
osiedli w naszym mieście. Na podstawie opowie-
ści swojej matki, Heleny, zrekonstruowała m.in. 
pierwsze dni całej rodziny w Zielonej Górze:

2 „Inspiracje” nr 30, listopad-grudzień 2008 r.
3 „Inspiracje” nr 28, czerwiec 2008 r.

Pociąg przesiedleńców odstawiono na dwor-
cu w Zielonej Górze na boczny tor. (…) Helena 
(…) ruszyła na rekonesans po miasteczku, które 
robiło niezłe wrażenie. Nie było śladu zniszczeń 
wojennych, były porządne, brukowane jezdnie 
i gładkie chodniki, rzucała się w oczy obfi ta zie-
leń; ulice obsadzone były lipami, a wiele domów 
otoczonych było pięknymi ogrodami4. 

Napływający zewsząd ludzie stawali przed 
nie lada wyzwaniami. Zofi a Tumielewicz 
wspomina np.:

Po dwóch tygodniach jazdy pociągiem towa-
rowym byliśmy wreszcie u celu podróży – dalej 

już pociąg nie jechał, bo właśnie tam rzeka 
graniczna Nysa oddzielała dwa państwa. Wy-
siedliśmy na starej stacji w Gubinie, czekało nas 
Nieznane. Trzeba było się zameldować w PUR–
ze, a następnie szukać jakiegoś schronienia dla 
rodziny. Ulice miasta zawalone były starymi 
meblami i rupieciami, w powietrzu unosiło się 
pierze z rozdartych kołder i poduszek, w zauł-
kach chyłkiem przemykali Niemcy…4

 Mama zrozpaczona usiadła na ulicy, bezrad-
nie tuląc do siebie dzieci i tłumoki, stanowiące 

4 Jadwiga Korcz-Dziadosz – „Życie z sensem” Zielo-
na Góra 2002, wyd. Muzeum Ziemi Lubuskiej

okNo łukASIEwICzA wE lwowIE, 
fot. BoguMIłA HylA-DąBEk
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cały dobytek rodziny, z wyrzutem powiedziała 
do ojca: 

– Gdzieś ty nas przywiózł? Przecież tu już ko-
niec świata?! Co my tu robić będziemy, jak żyć?!5

Niektórzy osadnicy znaleźli się na terenach 
etnicznie polskich. Ojciec urodzonej na Sybe-
rii Haliny Maszner wracając z oddziałem 
wojska polskiego z Berlina, zatrzymał się 
w Podmoklach Wielkich. Rodzina pochodziła 
z Babimojszczyzny i – zdaniem autorki były to 
Dwa odrębne światy – rdzennych mieszkańców 
Podmokli i tych, którzy znaleźli się tu przygnani 

wiatrem historii5z Białostocczyzny6. A w innym 
tekście: Zapracować trzeba było nie tylko na 
strawę, także na łyżkę i na życzliwość miejsco-
wych, zagospodarowanych sąsiadów. A czasy 
były ciężkie, więc i nieufność większa7.  

Określenie trudności adaptacyjnych mianem 
„dwa odrębne światy” dla sytuacji, kiedy wieś 
posiadała wiekową polską tradycję, pozwala 
sobie pełniej wyobrazić szok kulturowy zwią-
zany z widomą tradycją niemiecką w innych 
miejscowościach. Dodać trzeba, że – jak napi-

5 „Przyjazd w nieznane”, „Inspiracje” nr 15, listopad 
2006 r.

6 Halina Maszner: „Zenia i Bernard Gattnerowie”, 
„Inspiracje” nr 23, grudzień 2007 r.

7 „Ludzie radośni są zawsze piękni”, „Inspiracje” 
nr 36, marzec-kwiecień 2010 r.

sała Jadwiga Korcz-Dziadosz we wspomnianej 
książce – Stale dominującym uczuciem było 
poczucie tymczasowości, czego nie zmieniło 
nawet oficjalne zameldowanie i stały adres 
(…). Bez ustanku wśród mieszkańców krążyły 
wieści o rychłych zmianach granic i koniecznej 
przeprowadzce. W wielu domach stały, nieroz-
pakowywane, kufry z cenniejszym dobytkiem.

Lata płynęły, oczekiwany powrót stawał 
się coraz mniej prawdopodobny, szukano więc 
sposobu na to, by poczuć się u siebie, zakorzenić 
się. Dla przesiedlonych w dzieciństwie uwrażli-
wienie na mowę miejsca dokonywało się niejako 
automatycznie. Inni – starsi – musieli włożyć 
więcej wysiłku, by to miasto czy region nazwać 
swoją małą ojczyzną. Był to długotrwały, nigdy 
niezakończony proces przezwyciężania nostal-
gii i poznawania nowego miejsca, wraz z jego 
historią, bez której być „u siebie” nie sposób.

Swoistą formą oswajania obcości było wykre-
owanie czasu ab urbe condita przez Romualdę 
Dobrzyńską jako baśniowej opowieści dla 
prawnucząt. Miasto powstało w niej z zachwytu 
dla urody porośniętych lasem, zielonych pagór-
ków8.  Sławomira Bydałek również stworzyła 
baśniową opowieść dla wnuków o chłopcu – 
mieszkańcu okolic Jeziora Wojnowskiego sprzed 
kilku tysięcy lat. Ubrała ją jednak w rzetelną 
wiedzę o zmianach klimatycznych, geologicz-
nych i przyrodniczych oraz początkach osad-
nictwa na tych terenach9. 

Duże znaczenie w procesie zakorzeniania się 
miały domy dzieciństwa. Agata Halina Wię-
cek w wierszu „Moja ulica” wspomina szczęś-
liwe dzieciństwo, spędzone na ulicy Srebrna 
Góra: Domy miały duszę,/mieszkańcy/serca 
wypełnione miłością;/dłoń pomocną podali,/
życzliwym słowem/obdarzyli10. Są w jej wierszu 
sąsiadki – Białorusinka z talerzem zupy dla 

8 „Bajki dla prawnucząt”, „Inspiracje” nr 37, maj-
październik 2010 r.

9 „Nad Wojnowskim jeziorem”, „Inspiracje” nr 39, 
kwiecień-wrzesień 2011 r.

10 „Inspiracje” nr 34, październik-listopad 2009 r.

NIEMEN, fot. EwA kwAśNIEwICz
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dziecka, Ukrainka ze świąteczną kutią, a także 
wzajemne, drobne usługi sąsiedzkie. Autorka 
dotknęła fenomenu wielokulturowości – w tym 
poniemieckim mieście tworzył on klimat ot-
warcia na inność. Był bardzo atrakcyjny dla 
wielu przybyszów. Podobne doświadczenie 
dzieciństwa znajdujemy u Barbary Dzięcie-
lewskiej:

Domu we Lwowie prawie nie pamiętam. (…) 
Uświadomiłam sobie, że dla mnie DOM w Zie-
lonej Górze, do którego było wejście z jednej 
strony od ulicy Zielonej, a z drugiej od ulicy 
Sowińskiego, był tym domem, który kochałam. 
Autorka – malarka – opis domu i jego otocze-
nia nasyca barwnymi szczegółami, podkreśla 
elementy atrakcyjne dla dziecka, potem młodej 
dziewczyny, którą się stawała. Pojawia się znów 
motyw wieloetniczności (w pobliżu stawały 
tabory cygańskie) i wielokulturowości. (…) 
Wieczorem siadywaliśmy całymi rodzinami 
w altanie, obrośniętej dzikim winem i śpiewa-
liśmy. Młodzi – (…) modne wówczas piosenki, 
rodzice (…) – lwowskie, a rozmawiali, w swo-
ich, dla wszystkich zrozumiałych dialektach: 
góralskim, poznańskim i lwowskim. (…) Prze-
nieśli tutaj z okolic, z których przybyli własne 
zwyczaje rodzinne, kulturowe, tradycje. Mimo 
znaczących różnic nie było żadnych kłótni, 
waśni. Drzwi od mieszkań były latem otwarte. 

Dodaje refl eksję: A dom, który stał się od 1945 
roku moim DOMEM, zapewne przed tą datą 
był rodzinnym domem jakiegoś młodego Niemca 
i jego bliskich11.  

Zamieszkanie w poniemieckim domu rodziło 
takie myśli. Kiedy – po latach – Zieloną Górę 
zaczęli odwiedzać dawni mieszkańcy, „jakiś 
młody Niemiec” stawał się konkretnym człowie-
kiem, którego przywiodła tu nostalgia podobna 
do tej, jaka istniała w sercach Kresowiaków. 
Zbigniew Rajche napisał o tym przejmujący 
wiersz 

11 DOM, który miał duszę „Inspiracje” nr 40, paździer-
nik-grudzień 2011 r.

Prawo do ojczyzny 

„W mojej ojczyźnie do której nie wrócę”
– napisał Czesław Miłosz
Bo ojczyzna ponoć jest w myśli.
Nawet nie w mowie
i nie w całowanych przez tłumy 
kamieniach.

Ja też noszę w sobie obraz tamtej ziemi,
którego nie mogę przekazać synowi.
Bez wiz i zaproszeń
zjawiam się tam nocami.
Odwiedzam znajome, rodzinne kąty
Przemierzam jasne p o l s k i e ulice
Prostuję wspomnienia skoślawione 
czasem.
I wracam…
Jestem potem smutny. Jestem potem 
zły.

Któregoś dnia ucałowałem
zapłakaną twarz Niemki
która (nie we śnie!)
odwiedziła dom swego dzieciństwa.
Teraz mój dom.
Synteza dwóch strużek łez może zrodzić 
uczucie.
Jakie?! Do kogo?!12

Jakie?! Do kogo?! 12

Tworzenie wspólnej pamięci społecznej wy-
magało odczytania kodów kulturowych miasta 
i ich „obłaskawienia”. Można było zacząć choćby 
od cmentarzy, pod warunkiem, że nie zostały 
zlikwidowane. Zbigniew Rajche w napisanym 
przed kilku laty tekście „Zapomniana nekropo-
lia” przywołał fragmenty ze swojego pamiętni-
ka, z roku 1962, w którym opisywał cmentarz 
poniemiecki: Bogate grobowce i skromne mogiły 
z drewnianymi krzyżami stoją, jak równe sobie, 
we mgle, niczym nieme pomniki dawnej świet-
ności mieszkańców tego miasta, wciąż bardziej 

12 „Inspiracje” nr 30, listopad-grudzień 2008 r.
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jeszcze niemieckiego, niż polskiego. (…) Dalej 
pisze: 

Cztery lata później, bo w 1966 roku, cmentarz 
został zlikwidowany. Nagrobki gdzieś wywie-
ziono, groby zrównano z ziemią i to, co z niego 
zostało, nazwano Parkiem Tysiąclecia. Dlaczego 
w ten sposób i dlaczego kosztem niemieckiej 
historii? Nigdy nie podobało mi się takie właś-
nie zacieranie śladów po ludziach żyjących 
przed nami. (…) Dość często przesiaduję w tym 
„parku” i myślę o ludziach, którzy tu zostali 
na zawsze. Ich przecież nie wywieziono razem 

z ich nagrobkami. Zostały szczątki Leopoldy-
ny Leszczyńskiej – dyrektorki zielonogórskiej 
szkoły tańca i dobrych obyczajów, a przedtem 
primabaleriny wielu scen europejskich, inży-
niera Georga Beuchelta, twórcy dzisiejszego 
Zastalu, wielu wybitnych lekarzy, burmistrzów, 
rajców i innych ludzi zasłużonych dla miasta. 
Są tu, pod zieloną murawą. Tylko od czasu do 
czasu, podczas jakichś prac ziemnych, ramię 
koparki wywleka na światło dzienne fragmenty 
szkieletów, czaszki i deski trumien. Taki już los 
zlikwidowanych cmentarzy.

Zupełnie tak samo zrównano z ziemią groby 
mego dziadka i ciotek w dalekim Stanisławowie, 

kiedy podobnie jak tu, w Zielonej Górze, stary 
cmentarz zamieniono na park13. 

To tekst z 2009 roku, kiedy już zaprzesta-
no bezmyślnego niszczenia śladów dawnego 
życia i historii miasta. Piszę – bezmyślnego, 
choć przecież było ono dokładnie przemyślane; 
propaganda antyniemiecka, która tak długo 
uniemożliwiała pojednanie naszych narodów, 
stworzyła warunki dla takiego działania. Tak 
było na pewno w sprawie zlikwidowanego cmen-
tarza. Z innych powodów przestały istnieć ulice 
Srebrna Góra z wiersza A.H. Więcek czy Zielo-
na z tekstu B. Dzięcielewskiej. Zbigniew Rajche 
jako fotograf przez lata realizuje swój prywatny 
projekt, którego mottem uczynił słowa K.I. Gał-
czyńskiego: „Ocalić od zapomnienia”. Napisał: 
Fotografuję więc ulice, które mają się wkrótce 
zmienić, domy, przed którymi stoją już ludzie 
z kilofami. Dzięki chwytaniu tych chwil „za pięć 
dwunasta”, mam dużo wprost unikalnych zdjęć 
domów i ulic, których już nie ma14.

Jadwiga Korcz-Dziadosz w artykule „Świa-
dek historii”15 pisała, że jako nastolatka mar-
twiła się: żyję w niehistorycznych czasach, 
a na dodatek w mojej Zielonej Górze nie ma 
zabytków! Po latach przyszła refl eksja: Musiało 
upłynąć wiele wody w rzece, abym zrozumiała, 
że każdy miniony dzień i zdarzenia, które były 
naszym udziałem stają się historią, a urok za-
bytków Zielonej Góry czy historie ludzi, którzy 
tu niegdyś żyli i pozostawili swoje ślady – warte 
są naszej pamięci. 

Wiele miejscowości regionu okazało się 
atrakcyjnych krajoznawczo z racji posiadanych 
zabytków architektury i ciekawej historii, zna-
czonej obco brzmiącymi nazwiskami. Coraz 
częściej pojawiało się poczucie bliskości postaci, 
związanych z poszczególnymi miejscowościami. 
Hermina von Reuss z Zaboru i żagańska księż-
na Dino – Dorota Talleyrand-Perigord stały się 

13 „Inspiracje” nr 34 , październik-listopad 2009 r.
14 Zbigniew Rajche – „Moje pasje fotografi czne”, „In-

spiracje nr 24, styczeń 2008 r.
15 „Inspiracje” nr 36, marzec-kwiecień 2010 r.
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bohaterkami wiersza Zbigniewa Rajche „Białe 
damy”; ich duchy sytuuje we współczesnym 
kontekście. Dorota błądzi w ruinach pałacu 
w Zatoniu (…): Kiedyś były tu buduary, alkowy 
i bawialnie./Duch księżnej Doroty nie może zna-
leźć/swojej sypialni./Przecież tu była!/A gdzie 
są schody?/Szło się po nich do salonu,/gdzie 
księżna przyjmowała króla Wilhelma/i zdąża-
jącego na daleką Ukrainę Balzaka. Hermina, 
szukając biblioteki, nie może zrozumieć gwaru 
dziecięcej swawoli (w pałacu mieści się obecnie 
sanatorium, przyp. mój). Wędrówkę duchów 
puentuje autor: Dwie białe damy nieświadome 
czasu i przestrzeni/ zagubione wśród żywych 
istot,/których języka nawet nie znają16. 

Justyna Lemke, która do Zielonej Góry 
przyjechała ponad czterdzieści lat temu, przez 
wiele lat nie odczuwała potrzeby poznania hi-
storii miasta i regionu. Pierwszym impulsem 
była lektura książki Jerzego Piotra Majchrzaka 
„Na tropach dawnej Zielonej Góry”, a następ-
nym – wyprawy z klubem turystycznym ZUTW 
„Ciekawi świata”. Po kilku latach powstał tekst 
pod znamiennym tytułem: „Przyjaciele z moich 
wypraw po Ziemi Lubuskiej”. Pojawiły się w nim 
nazwiska osób, związanych w przeszłości z re-
gionem: kupca Fryderyka Bogumiła Förstera 
i przedsiębiorcy Jerzego Beuchelta z Zielo-
nej Góry, żagańskiej księżnej Doroty, Marii 
Aleksandry von Reuss, twórczyni sanatorium 
w Trzebiechowie, Wilhelminy Herzlieb, muzy 
Goethego czy Hermana von Pückler, twórcy 
wspaniałego Parku Mużakowskiego. Swój tekst 
tak podsumowała: Przyjaciele z przeszłości 
i teraźniejszości umocnili moją więź z re-
gionem17. 

Przesiedleńcy po latach tak pisali o powo-
dach, dla których poczuli się zakorzenieni, 
związani emocjonalnie z miastem i regionem: 

(…) moim rodzinnym miastem jest Lwów, ale 
ukochanym – Zielona Góra. Tutaj byłam młoda, 

16 „Inspiracje” nr 14, październik 2006 r.
17 Inspiracje” nr 37, maj-październik 2010 r.

rozśpiewana, tutaj był mój DOM z DUSZĄ, są 
groby moich Dziadków i Rodziców, tutaj jestem 
szczęśliwa18;

(…) w Zielonej Górze urodziłam moje dzieci – 
córkę i syna. Tu też urodziły się moje wnuki. Za-
paliło się dla mnie „zielone światło”. Stanęłam 
twardo na zielonogórskiej ziemi.19;

Miasto nierodzinne, a tak swojskie jak rodzin-
ne./Zielona Góra – Jelenia numer osiemnaście. 
/To tam mój syn, urodzony „Pod bramką”,/Po 
raz pierwszy powiedział słowo: M a m a (…)20.

W swoim wystąpieniu oparłam się głównie 
na tekstach starszych18słuchaczy19–20z grupy sie-
demdziesięcio- do ponad osiemdziesięcioletnich. 
Wielu młodszych przyjmowało Zieloną Górę 
i cały region jako oczywistą „małą ojczyznę”. Ich 
twórcza aktywność to wiele pięknych tekstów 
o ukochaniu miasta i innych zakątków Ziemi 
Lubuskiej, gdzie zamieszkali, gdzie przeżyli lata 
młodości, dojrzałości i które są miejscem ich 
pogodnej jesieni życia. Na potrzeby dzisiejszej 
konferencji wybrałam jednak inne wątki. 

18 Barbara Dzięcielewska „Dom, który miał duszę”, 
„Inspiracje” nr 40.

19 Anna Blacha „Pierwsza i druga miłość z rozsąd-
ku”, „Inspiracje” nr 33, marzec 2009 r.

20 Zbigniew Rajche „Miasto nierodzinne”, „Inspira-
cje” nr 29, październik 2008 r.
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Pozwólcie Państwo, że wrócę raz jeszcze do 
artykułu Jadwigi Lidki Engel „Ojczyzna – zie-
mia rodzinna”: 

Przed kilkoma laty pojechałam z wycieczką 
na Kresy Wschodnie. Włóczyłam się po uli-
cach pięknego Lwowa, na których mój ojciec 
jako lwowskie orlątko walczył w jego obronie. 

Błądziłam po alejkach urokliwego Parku Stryj-
skiego, po których kiedyś spacerowałam, trzyma-
jąc się ręki mojego cudownego dziadka. Wreszcie 
udałam się do mego rodzinnego domu odległego 
o 40 km od Lwowa położonego nad rzeką. Gdy 
tak stałam na wysokim brzegu i patrzyłam na 
spieniony nurt Bugu poczułam, że ciągle tkwię 
korzeniami w tej czarnej nadbużańskiej ziemi. 

Teraz myślę, że my wszyscy, którzy przybyli-
śmy na Ziemię Lubuską, jesteśmy jak drzewa. 
Korony tych drzew, a więc konary, gałęzie, liście 
i owoce są tu i teraz, ale korzenie, którymi są 
wspomnienia i czasem tęsknota za odległym 
dzieciństwem tkwią gdzieś tam daleko. I nie-
zależnie od tego, jaką nazwę na mapie świata 
mają wszystkie te ziemie – te obecne i te opusz-
czone – w naszych sercach zawsze będzie to 
nasz kraj rodzinny, nasza ojczyzna, „Polska 
właśnie”21. 

2012 r.

21 „Inspiracje” nr 30.

PS.
Jestem jedną z Was, którzyście przyjechali 
przed laty do Zielonej Góry. Szłam, jak inni mło-
dzi ludzie – młodziutka, im rówieśna – pod drze-
wami najpiękniejszej ulicy miasta i wierzyłam 
w dobry los. Potem zdarzyło się w s z y s t k o. 

Jestem jedną z Was, którzyście od dzieciń-
stwa, a bywa – od urodzenia, wrastali w to 
miasto, jego domy i ulice, bo jestem tu już tak 
długo, że jestem u siebie. 

Minęło od tamtego dnia lat niemal pięć-
dziesiąt. Tak się jakoś stało, że stare domy, 
które przed laty wydawały mi się przegadane 
ozdóbkami, niespodziewanie wyszlachetniały 
w moich oczach, nabrały urody, choć niektóre 
elewacje pokrywają liszaje zacieków i miej-
scami tynk odpada, a na renowację wciąż za 
mało pieniędzy. Tak się stało, że dziewczęta 
i chłopcy, którzy swą zawadiacką młodością 
nadawali ton zielonogórskiej ulicy, nabierali 

powagi, tracąc zwolna porywczość w ruchach 
i krzykliwość w sposobie bycia, uśmiechom 
dodawali melancholii, by – niektórzy – wesprzeć 
się o kule i po drodze przysiąść na ławeczce dla 
odpoczynku. Ale tak też się stało, że i ja, i Wy – 
wspólnie –mówiąc: moje miasto, coraz częściej 
myślimy o Zielonej Górze. Cieszy nas wszystko, 
co sprawia, że miasto pięknieje, że jest wygodne 
do życia, że może poszczycić się osiągnięciami 
w wielu dziedzinach. Martwi, a nawet złości 
to, co w nim nieprzyjazne, koślawe, bez ambicji 
i polotu. Pokochaliśmy bohaterów zielonogór-
skiej i – szerzej – regionalnej przeszłości, choć 
była nią niepolska tradycja. 

Nasze pokolenie doskonale rozumie, czym 
jest pamięć przeszłości, jak ważne jest jej utrwa-
lanie i jak groźny może być brak poszanowania 
dla różnorodności jej źródeł. 

2013 r.
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Anna Blacha

Cisza

Lubię pracę na działce, bo kontakt z ziemią 
jest najlepszym lekarstwem na wszelkie 

dolegliwości. Trzeba się utrudzić, by smakować 
odpoczynek. Tym razem byłam zbyt zmęczona, 
bo w nocy nie mogłam zasnąć, więc uznałam, 
że trzeba odpocząć, uspokoić się wewnętrznie 
i wtedy myśli uleciały…

Na promieniu słońca przyszła do mnie Cisza. 
Wypełniła całą altankę. Zajaśniało złotym 
blaskiem w ciemniejszych kątach, znana i nie-
znana równocześnie stała się otaczająca mnie 
przestrzeń. Cisza wypełniła mnie, usunęła 
z moich myśli niepotrzebną, tworzącą chaos 
paplaninę: co by było gdyby…, co powinnam 
zrobić…, w co się nie angażować…, co ktoś po-
wiedział i po co… Raptem zrozumiałam piękno 
tego rodzaju ciszy. Pokazała mi ona inny świat, 
pełen śpiewu, muzyki, dźwięków otaczającej 
mnie przyrody, którym nie poświęcamy nale-
żytej uwagi. Zafascynowani jesteśmy własnym 
wewnętrznym, gadatliwym ja, które wie wszyst-
ko – najlepiej, najpewniej. Nie zawsze zdajemy 
sobie sprawę, że chętnie rozmawiamy sami ze 
sobą i układamy zdarzenia według własnego 
życzenia, które ma się nijak do rzeczywistości 
i rozgoryczenie gotowe. 

Usłyszałam, że na daszku ktoś stawia kroki, 
zaskoczona uświadomiłam sobie, że to Amo 
wdrapał się na dach i – dumny – z wysokości 
spogląda na gołębie. Nie złapie ich. Za chwilę 
wróble rozćwierkały się o swoich problemach 
z maluchami, normalna rozmowa. Sroki roz-
krzyczały się, gdy zobaczyły kota – potrafi ą 
go skutecznie przegonić, a nawet zaatakować. 
Wiatr zagrał na liściach drzew – to mocniej 
nimi potrząsnął, to leciutko spłynął z korony, 
własną melodią towarzysząc spadającym liś-
ciom. Kilka z nich wpadło do środka, usiadło 
na podłodze, cichy ich szelest usłyszałam też… 

Sikorki opanowały słoneczniki i zadowolo-
ne wydziobywały smaczne nasionka; nieraz 
obserwowałam, jak biorą w dziobek nasionko 
i odlatują, by spokojnie je rozłupać. Rzuciłam 
na ziemię siemię lnu – będę miała na wiosnę 
łan niebieskich kwiatków. Byłam przekonana, 
że siemię też im posmakuje, nic z tego, gdy 
mają słonecznik. Furkot skrzydełek dobiegał 
wyraźnie, tyle ich było! Amo zszedł z dachu 
i przytulił się do mnie, by podrapać go po 
główce i po nosku, za co pięknie zamruczał mi 
swoją melodię. Zazdrosna Aga rozszczekała 
się i podstawiła mi swoje długie uszy, by zdjąć 
z nich przyczepione nasionka chwastów. Zegar 
cierpliwie wystukiwał swoje tik – tak, tik – tak. 
Czasem udaję, że go nie słyszę, niech nie myśli, 
że jest najważniejszy... 

Z oddali dobiega szum miasta – to pisk opon 
hamujących aut, to jakiś klakson niepotrzebnie 
włączony, ale to jest dalekie, choć bliskie. Od 
zgiełku miasta nie ucieknę, bo całkowitej ciszy 
nie lubię, słyszę wtedy szum w uszach, którego 
nie lubię zdecydowanie! 

Halina Sędzińska 

Cisza  

W ciszy nie ma samotności 
ani złowieszczych proroków.
Cisza gra
delikatną struną potoku,
szumem wiatru,
brzęczeniem owada.
Cisza
duszna od zapachu traw
z cykadami gada.

Lubię odpoczywać w niej.
W zachwycie
wsłuchiwać się w ciszy czar.
W ciszę,
w której mieszka życie.

fot. ANNA BlACHA

fot. kRyStyNA NAwRoCkA
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Jadwiga lidka Engel

Podróże w hamaku

Zanurzona w zieleni
Wsłuchana w przyrody pieśni

Trwam
O słodkie chwile

Jak je zatrzymać mam?

Jest środek lata. Lipiec w tym roku wyjątko-
wo upalny, chociaż lipce u nas często bywają 
deszczowe i chłodne. Liliana zawiesza hamak 
w cieniu olbrzymiej lipy. Sosnowy las tuż za 
ogrodzeniem i stara lipa rzucają cień na ogród, 
chronią przed upałem. Liliana układa się 
wygodnie w hamaku, może poczyta w chło-
dzie drzew otaczających mały domek. Zawsze 
marzyła o takiej chwili słodkiego nieróbstwa 
i o hamaku. Długo nie mogła sobie pozwolić 
na taki luksus. Obowiązki macierzyństwa, 
praca zawodowa, zdobywanie wszystkiego po-
trzebnego dla normalnie prosperującej rodziny, 
w nienormalnych czasach, w których przyszło 
jej żyć, nie pozwalały na spełnianie marzeń. 
Teraz, gdy dzieci dorosły, założyły, własne ro-
dziny, same troszczą się o swój byt, gdy przeszła 
na jak to mówią, zasłużona emeryturę, mogła 
nareszcie pomyśleć o sobie i zacząć realizować 
swoje marzenia. Ma więc swój mały domeczek 
otoczony lasem, jezioro tuż za lasem, ogród, 
który zazieleniła iglakami, bo podobno zdrowe, 
kwitnącymi krzewami, pnączami, bo na pewno 

piękne i trawnikiem, w którym jest więcej 
mchu, koniczyny i mleczu, niż trawy. Trawnik 
Liliany na wiosnę żółci się kwiatami mniszka 
lekarskiego, latem zakwita płatami białej koni-
czyny, a poduchy mchu od strony cienistego lasu 
zapraszają do spaceru po chłodnej miękkości. 
I jest nareszcie wymarzony hamak, zawieszony 
w cienistym zakątku ogrodu.

Leży teraz w swoim hamaku z jaśkiem pod 
głową, ciekawą książką w ręku, ale nie czyta, bo 
tuż nad głową w koronie starej lipy obsypanej 
kwieciem, pszczoły urządziły koncert. Liliana 
przymyka oczy, słucha pszczelej muzyki, upaja 
się zapachem żywicy płynącym od strony roz-
grzanych słońcem sosen, zapada w błogi pół-sen 
i przenosi się myślami do innego miejsca, do 
innego lasu. 

Jest wiosna. Las tuż za ogrodem jej dziadków 
kusi małą Lilkę. Przełazi więc przez dziurę 
w płocie i jest już w lesie. Ciemne konary i ga-
łęzie drzew pozbawione zieleni rysują czarne 
linie na tle nieba. W powietrzu unosi się zapach 
wilgoci i butwiejących liści. Lilka stara się nie 
patrzeć w górę, woli spoglądać na ziemię pod 
lasem, pokrytą kobiercem kolorów. To rozkwitły 
zawilce i przylaszczki. Lilka uważnie patrzy 
pod nogi, by stąpając po kwietnym dywanie 
nie uszkodzić zbyt wielu kwiatków. Są przecież 
takie urocze. Niebieskie przylaszczki odbijają 
się błękitem w oczach dziewczynki – dziecka, 
zawilce są tak biało niewinne jak ona. Od strony 
domu słychać wołanie:

– Lilka! Lilka! – To babcia, zaniepokojona 
nieobecnością wnuczki. Lilka zrywa szybko 
kilka kwiatków, mając nadzieję na wybaczenie 
tej samowolnej wyprawy do lasu i pokonując 
bez trudu dziurę w płocie wraca biegiem do  
domu.

Głos babci dobiega gdzieś z oddali i Liliana 
budzi się z jakiegoś ni to snu, ni to jawy. Czuje 
zapach żywicy, spogląda na ciemno zielone ko-
rony sosen, na zieleń trawnika pod hamakiem. 
Znikł gdzieś kolorowy kwietny dywan.
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Słońce powędrowało niżej, czerwono-złote 
promienie prześwietlają korony sosen. Nagle 
Liliana dostrzega rudo-czerwoną smugę szyb-
ko sunącą przez zieleń igliwia. Dwie wiewiór-
ki urządziły sobie zabawę w berka. Liliana 
z uśmiechem śledzi akrobatyczne skoki z kona-
ra na konar, z gałęzi na gałąź. Wiatr od strony 
jeziora zakołysał hamakiem, wiewiórki oddaliły 
się. Hamak kołysze się miarowo, a Liliana 
przenosi się z hamaka na huśtawkę.

Za ogrodem dziadków na łące rośnie kępa 
brzóz. Pośród tych brzózek dziadek zawiesił 
huśtawkę dla wnucząt. Drewniana ławeczka 
umocowana długimi sznurami na grubym ko-
narze unosi teraz Lilkę to w górę, to w dół, raz 
pod korony drzew, raz ku ziemi. Na górze Lilka 
tonie w zieleni listowia, niżej przelatuje obok 
bieli pni. Migają na przemian raz zieleń, raz 
biel, w górze zielono, w dole biało, coraz wyżej 
i wyżej. Po skończonej zabawie Lilka podchodzi 
do pnia najgrubszej brzozy. Dziadek mówił, że 
brzozy dają zdrowie i siłę. Lilka obejmuje mocno 
pień i przytula policzek do gładkiej kory, chce 
być zdrowa i silna.

– Proszę pani, proszę pani! Od strony ogro-
dowej furtki dobiega wołanie: kupi pni jagody? 
To chłopiec z wioski stoi w bramce z koszy-
kiem czarnych borówek. Liliana dziękuje, nie 
przepada za czarnymi jagodami. – Żeby to były 

poziomki – rozmarza się na samą myśl o słod-
kich aromatycznych jagódkach i natychmiast 
odnajduje się w innym miejscu, w innym czasie.

Jest niedziela, słońce prawie w zenicie, żar 
leje się z nieba, a dziadek zarządza wyjazd do 
lasu na zbiór poziomek. Od miejscowego tar-
taku, w którym dziadek Lilki zarządza trans-
portem drewna, wiedzie w głąb lasu wąskoto-
rówka, którą kolejka zwozi drewno do tartaku. 
Dziś niedziela, tartak nie pracuje, więc dziadek 
wypożycza drezynę i cała rodzina sadowi się 
na obszernej platformie. Drezyna napędzana 
jest ręcznie przy pomocy drążka z poprzeczką. 
Rodzice Lilki i jej dwie ciocie wprawiają pojazd 
w ruch, a dziadek wypatruje w lesie odpowied-
niego miejsca. Nareszcie drezyna zatrzymuje 
się przy starej porębie, gęsto porośniętej tra-
wą, w której czerwieni się poziomkowy raj. 
W rozgrzanym słońcem powietrzu unosi się 
słodki aromat. Każdy ze zbieraczy otrzymuje 

fot. kRyStyNA NAwRoCkA
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garnuszek, który po napełnieniu opróżnia, wsy-
pując poziomki do dużego naczynia, pozosta-
wionego na drezynie. Dorośli opróżniają często 
swoje pojemniki, kubek Lilki długo pozostaje 
pusty, ale umazana poziomkowym sokiem buzia 
dziewczynki zdradza przyczynę. Gdy wszystkie 
naczynia zostają napełnione słodyczą, rodzina 
wraca do domu, gdzie babcia czeka z obiadem. 
Po obiedzie ciocie zabierają się do kręcenia 
lodów, oczywiście poziomkowych; będą na 
podwieczorek. Pozostałe poziomki wędrują do 
miedzianego kotła, zasypane cukrem, smażone 
przez kilka dni, zamienią się na przepyszne 
konfitury. W zimie, podawane z herbatą będą 
przypominały letnie wyprawy na poziomki.

Lipowe kwiaty wydzielają zapach miodu. 
Miodna fala owiewa twarz Liliany, na ustach 
czuje słodki smak. 

– Lilka, Lilka! Idziemy do pasieki! Dziadek 
nawołuje wnuczkę, która znikła z pola widze-
nia. Lilka wyłania się z porzeczkowego gąszczu 
i już jest gotowa towarzyszyć dziadkowi w ko-
lejnej przygodzie.

– Moja panno, przecież nie pójdziesz do pa-
sieki w tym letnim stroju, biegnij do babci, już 
ona będzie wiedziała jak ciebie ubrać.

Po chwili Lilka wraca w koszuli z długimi 
rękawami, w ogromnym kapeluszu, okrytym 
siatką. Jest gotowa na spotkanie z pszczołami. 
Teraz stoi w bezpiecznej odległości i z zacieka-
wieniem przygląda się pracy dziadka. Rozzłosz-
czone pszczoły krążą wokół głowy dziewczynki, 
ale ona nie boi się, jest bezpieczna pod wielkim 
kapeluszem. Po pracy wracają z plastrami 
ociekającymi miodem i już nigdy nic nie będzie 
smakowało tak jak ten miód wyjadany z pszcze-
lego wosku.

Słońce skryło się za lasem, od jeziora powiało 
chłodem, a komary rozpoczęły swój taniec nad 
hamakiem. Czas wracać do domu. Liliana chce 
zatrzymać na zawsze te chwile, chce zabrać je 
w dalszą drogę, może już niekoniecznie w ha-
maku. Z tą wiarą i nadzieją pozostaje.

Teresa Gładysz

Korzenie – losy  
naszej rodziny  CZ. I 

Historia prawdziwa o przodkach

Ojciec, Mikołaj Kiewlicz, pochodził z ro-
dziny szlacheckiej, herbu nie pamiętam. 

Był wyryty na sygnecie, ale go w dzieciństwie 
zgubiłam. Będąc jedenastolatką chciałam się 
pochwalić koleżankom, wyjęłam go z kasety, 
ponieważ był za duży owinęłam sznurkiem, 
założyłam na palec i poszłam grać w dwa ognie. 
Przed rozpoczęciem gry pokazałam wszystkim 
sygnet, który podczas gry, zbyt luźno siedząc 
na palcu, spadł. Długie przeczesywanie trawy 
palcami na kolanach nie przyniosło, niestety, 
rezultatu. Sygnetu nie znalazłyśmy. 

Ojciec pochodził z rodziny mieszanej, litew-
sko-polskiej, urodził się w majątku Traszkuny 
w 1880 roku. Niewiele wiem o jego rodzinie, 
w domu o tym nie mówiono. Krótko przed 
śmiercią ojciec w gazecie znalazł artykuł o jed-
nym – jak sądził – ze swoich braci, nie chciał 
jednak podać bliższych informacji, dopóki się 
sam nie przekona. Nie zdążył… Po latach czy-
tałam o słynnym zakonniku leczącym ziołami, 
ojcu Klimuszko, który pochodził z Litwy, a jego 
nazwiskiem rodowym było nazwisko jego ojca – 
Kiewlicz. Czy był jego bratem? Odkładałam na 
później napisanie listu do zakonnika z pyta-
niem, a potem on też umarł.

Mama, Aleksandra, pochodziła z ukraiń-
skiej, mieszczańskiej, wielodzietnej rodziny 
Morewych. Urodziła się w 1891 roku. Jej ojciec 
był dzierżawcą kopalni węgla kamiennego. 
Zdarzył się w tej kopalni poważny wypadek, 
zginęło wielu ludzi, dziadek nie umiał z tym 
żyć i popełnił samobójstwo. Babcia została 
sama z sześciorgiem dzieci. Wszystkie się 
kształciły, co było zbyt dużym obciążeniem. 
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Naukę przerwała mama, która nie chciała się 
uczyć w szkole, pragnęła zostać krawcową. Po 
zdobyciu dyplomu krawieckiego mama zaczęła 
szukać pracy. Dowiedziała się, że w majątku 
Traszkuny poszukują krawcowej na dłuższy 
czas, zgłosiła się i została przyjęta. Tam pozna-
ła ojca, który był wówczas żonaty, a jego żona 
spodziewała się dziecka. Wynajęta krawcowa 
miała przygotować wyprawkę dla potomka, 
a także szyć i reperować pościel i garderobę 
w majątku. Porodu – bardzo ciężkiego – nie 
przeżyli ani matka, ani dziecko. 

Po pewnym czasie nawiązał się romans 
między wdowcem i młodą krawcową. Ojciec 
postanowił się z mamą ożenić, taki mezalians 
był jednak nie do przyjęcia dla rodziców ojca, 
którzy nie chcieli tolerować związku z osobą 
bez majątku i wykształcenia. Postawili ultima-
tum: jeżeli się ożeni, zostanie wydziedziczony, 

pozbawiony majątku i rodziny. Ojciec wybrał 
mamę – wyjechał z nią do jej rodziny i tam 
rozpoczął pracę w Jekateryńskich Kolejach, 
a następnie w dyrekcji Gorłowskich Kopalni 
Węgla Kamiennego. Pobrali się, urodził im się 
syn. Był wcześniakiem, żył tylko sześć tygodni, 
po roku urodził się drugi, też wcześniak, żył 
kilka dni. Był to cios dla rodziców – urodzić 
dwoje dzieci i nie mieć żadnego. Na szczęście 
w grudniu 1917 roku urodziła się im córeczka, 
której dano na imię Wiktoria. 

Czasy były ciężkie – rozruchy, rewolucja, 
wszędzie walki. W Rosji bolszewicy doszli do 
władzy, łapali i rozstrzeliwali wszystkich, któ-
rych uważali za przeciwników rewolucji. Ojciec 
był szlachcicem, należał do białych, a więc był 
wrogiem. Pewnego dnia został aresztowany 
i bez sądu skazany na śmierć. Ktoś dał mamie 
znać i powiedział, gdzie odbędzie się egzekucja. 

MAMA w MłoDośCIoJCIEC
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Mama szybko zgarnęła biżuterię do torebki 
i tam pobiegła. Skazani stali już pod ścianą 
z zawiązanymi oczami. Mama podbiegła do 
tego, który wydał jej się być dowódcą, poka-
zała otwartą torebkę mówiąc: – Wszystko za  
męża. 

– Który to? – zapytał. Mama spojrzała na 
stojących pod ścianą. – Chyba ten. – Jak to: 
chyba? Męża nie poznajesz? Mama na to: – 
Mąż nie był siwy. – A teraz jest siwy? –zapytał 
ze śmiechem. Rzeczywiście, ojciec stojąc pod 
ścianą i czekając na rozstrzelanie – osiwiał. 
Od tego czasu golił głowę, żeby siwe włosy nie 
przypominały mu tamtego przeżycia. Ja ojca 
z włosami znam tylko ze zdjęć.

Po uratowaniu się rodzice musieli uciekać, 
zaczęła się gehenna podróży powozem z miasta 
do miasta z małym, kilkumiesięcznym dzie-
ckiem, w obawie przed czerwonymi, którzy stale 
parli do przodu i zajmowali coraz większe tere-
ny kraju. Towarzyszył im strach, że w którymś 
momencie nie zdołają uciec, że ich złapią. Dzie-
cko musiało spać, jeść, bawić się, dorośli musieli 
robić postoje, by woźnica mógł dać zmęczonym 
koniom odpocząć i nakarmić je. Czasem trzeba 
było zmienić konie, zostawić dobre, rasowe za 
darmo i zapłacić drogo za gorsze, ale wypoczęte. 
Chłopi wiedzieli, że uciekinierzy nie mają wyj-
ścia, muszą kupić nowe konie, które będą miały 
siłę ciągnąć powóz. Gdy udało się odjechać dalej 
od czynnych rozruchów, zatrzymywali się w hote-
lu, by się umyć, wyspać, wypocząć, ale zdarzało 
się, że zaledwie zdążyli się rozpakować, słyszeli 
krzyki, że czerwoni zbliżają się do miasta i znów 
trzeba było uciekać. Wiedzieli, że uciekinierzy 
są szczególnie brutalnie traktowani jako wro-
gowie komunizmu, a przy tym ograbiani ze 
wszystkiego jako bogacze, na których można 
się obłowić. O stanie psychiki mamy w tym 
czasie świadczy jej zachowanie podczas pożaru, 
który wybuchł w jednym z hoteli, w jakim się 
zatrzymali. Wybiegła z małą Wilą na ręku, by 
po chwili pobiec w stronę płonącego budynku 

z krzykiem, że tam płonie jej dziecko. Nie docie-
rało do niej, że ma córeczkę na ręku, trzymała 
je kurczowo, nie chciała oddać ojcu i nadal 
wyrywała się do płomieni. Strach przed ogniem 
pozostał jej na całe życie, płomienie sprawiały, 
że nie umiała rozumować logicznie.

Udało im się uciec. Zatrzymali się we Włoc-
ławku, jak większość uciekinierów z Rosji. 
Ojciec był szczęśliwy, że dowiózł rodzinę, że 
są zdrowi i bezpieczni; w Polsce gotów był 
zaczynać życie na nowo. Natomiast dla mamy 
zaczęły się poważne problemy. Nie znała języka 
polskiego, poszła na targ, chciała kupić bakłaża-
ny, nikt nie wiedział, co to takiego i śmiali się 
z niej. Wróciła bez zakupów, w domu nie było 
obiadu, kiedy ojciec wrócił z pracy. Wyrzucała 
mu: – Dokąd mnie przywiozłeś? Samotna, wy-
rwana ze swojego środowiska, bez znajomych, 
przyjaciół i rodziny, musiała uczyć się języka, 
co sprawiało jej dużą trudność. 

Ojciec był katolikiem, jak większość męż-
czyzn – niepraktykującym. Matka prawosław-
na, chodziła do cerkwi. Dopóki nie było dziecka, 
nie zauważali problemów związanych z wiarą, 
teraz pojawiły się w związku z koniecznoś-
cią ochrzczenia dziecka. Ojciec zażądał, żeby 
chrzest odbył się w kościele, wobec czego mama 
postanowiła przejść na katolicyzm. Poszła do 
sióstr zakonnych z prośbą, by ją przygotowa-
ły do zmiany religii. Zdała egzamin, została 
ochrzczona, przyjęła komunię św. i została 
katoliczką. Dziecko na chrzcie dostało imiona 
Wiktoria – Wilhelmina, w domu nazywano 
ją Wilą. Na pamiątkę chrztu zakonnice dały 
mamie obrazek Matki Boskiej Szkaplerznej 
z Dzieciątkiem. Obraz ten był jej zawsze bardzo 
drogi. W czasie drugiej wojny światowej, gdy 
podczas likwidacji getta miasto trawiły pożary, 
mama uciekła z płonącego domu, nie zabierając 
niczego poza tym obrazem. Teraz obraz, częś-
ciowo nadpalony, ponownie oprawiłam w ramki. 
Wisi u mnie w pokoju. Traktuję go z pietyzmem 
pamiętając, czym był dla mamy. 
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Ojcu wszystko układało się dobrze. Znał 
język, był przystojnym, elokwentnym męż-
czyzną, szybko stał się duszą towarzystwa, 
składającego się z uciekinierów z Rosji oraz 
miejscowej śmietanki towarzyskiej. Lubiany, 
z głową pełną pomysłów i planów, był prawie 
stale poza domem. Mama tymczasem samotna 
w domu, nierozumiana, wśród obcych. Było jej 
w tym czasie bardzo ciężko. 

Obserwując sytuację w kraju ojciec zauwa-
żył, że państwo dużą wagę przywiązuje do 
rozwoju kolejnictwa. Do budowy i remontów 
linii kolejowych potrzebna jest ogromna ilość 
kolejowych podkładów. Postanowił uruchomić 
ich produkcję. Załatwił zezwolenia na wy-
cinkę i zakup drewna oraz podpisał umowę 
z tartakiem w Nieświeżu, a ponieważ zbyt na 

podkłady był duży, kupił ten tartak i rodzice 
przenieśli się z Włocławka do Nieświeża. Tam 
w 1923 roku urodziła im się córka Regina. 
Ojciec dobierał córkom imiona, które miały coś 
z przepowiedni: Wiktoria – zwycięstwo i Regi-
na – królowa. Wila prawie zawsze zwyciężała 
i osiągała to, co chciała, przynajmniej u rodzi-
ców. Renia fakty cznie była królową w swoim 
domu, którym rządziła bezapelacyjnie, a poza 

tym – jako królowa – nie mogła dużo pracować 
i rzeczywiście nigdy nie przemęczała się pracą 
fi zyczną. Być może dzięki temu żyje w dobrym 
zdrowiu fi zycznym i umysłowym już dziewięć-
dziesiąt lat.

Rodzicom dobrze się powodziło. Mama za-
mierzała kupić w Nieświeżu dom, ojciec jednak 
chciał jeszcze jakiś czas obracać posiadanym 

RoDzICE z wIlą I RENIą



114 INSPIRACJE  /  październik – grudzień 2013  /  nr 3 (46)

kapitałem. Niestety, nikt nie przewidział kry-
zysu, który ogarnął nie tylko Polskę, ale i całą 
Europę. Ojciec zbankrutował. Jako dziecko 
bawiłam się schowanymi do dużej kasety bank-
notami, które nie przedstawiały już żadnej war-
tości. Dlaczego w tym czasie rodzice zdecydo-
wali się na przeprowadzkę do Nowogródka, nie 
wiem. Mogę się tylko domyślać, że ojcu ambicja 
nie pozwalała na pozostanie w Nieświeżu, gdy 
zabrakło środków na dotychczasowy tryb życia. 

Po przyjeździe do Nowogródka ojciec zaczął 
tworzyć sieć sklepów monopolowych w różnych 
miastach. Nie przynosiły jednak spodziewa-
nych dochodów, gdyż ich najemcy okazali się 
nieuczciwi i wprowadzali do sprzedaży swój 
towar. Były straty i trzeba było likwidować 
sklepy, jeden po drugim. Mama zmuszona była 
dorabiać szyciem. W tym najcięższym okresie 
ich życia, 9 marca 1932 roku, urodziłam się 
ja – Teresa. O tym, że sytuacja materialna 
rodziców była trudna świadczy fakt, że mama 
rodziła mnie w szpitalu. Dotychczas wszystkie 
dzieci rodziły się w domu, pod opieką lekarza 
i położnej, którzy tylko nią się opiekowali. To 
był jej najcięższy poród. Zostałam ochrzczona 
w tzw. „Białej Farze”, kościele pw. Przemienie-
nia Pańskiego, zbudowanym w latach 1719-
1723 w miejscu dawniejszego kościoła z końca 
XIV w., ufundowanego przez wielkiego księcia 
Witolda. W lutym 1799 r. został tu ochrzczony 
Adam Mickiewicz.

Z Nowogródka pamiętam jedno wydarzenie. 
Stałam wraz z moim kolegą Jurkiem na bal-
konie w jego mieszkaniu, ulicą przechodziła 
defilada wojskowa. Byliśmy oboje zachwyceni 
pięknie maszerującym wojskiem. Chcąc dać 
wyraz temu, że tak podziwiamy defiladę, ze-
rwaliśmy wszystkie kwiaty rosnące na balkonie 
i obficie obsypaliśmy nimi maszerujące wojsko. 
Byliśmy szczęśliwi, niestety mama Jurka nie 
podzieliła naszego zachwytu. Była zrozpaczo-
na – mnie kazała iść do domu, a Jurek za karę 
miał pozostać tak długo w swoim pokoju, aż 
zrozumie niewłaściwość swojego uczynku. 

Jeszcze jedno wspomnienie, jak przez mgłę, 
przewija się przed moimi oczami – to okna 
w kościele, zasłonięte czarnym kirem z powodu 
śmierci marszałka Piłsudskiego. Starsi potwier-
dzali później, że tak było, ale uważali, że to nie-
możliwe, żebym pamiętała – z Nowogródka do 
Nieświeża wyjechaliśmy, gdy miałam trzy lata. 

Rok wcześniej wyjechała tam Wila. Rodzice 
mieli z nią stale problemy. Zmieniała szkoły, 
gdy coś jej się nie podobało. Uzgodnili, że od 
roku szkolnego 1934/1935 rozpocznie naukę 
w Seminarium Nauczycielskim w Nieświeżu 
i zamieszka w internacie, prowadzonym przez 
zakonnice. Pierwszy rok w szkole minął bez 
zastrzeżeń. Na początku wakacji napisała, że 
ma dodatkowe zajęcia i do domu wróci później. 
W tym czasie Renia przebywała na koloniach 
w Rabce, ojciec również wyjechał gdzieś służbo-
wo, w domu zostałam tylko ja z mamą. Nieocze-
kiwanie od znajomej mama dowiedziała się, że 
Wila poprosiła córkę tej pani, by była druhną 
na jej ślubie. Okazało się, że w czasie waka-
cji rozpoczęła pracę w zakładzie fryzjerskim 
poznanego wcześniej pana Czudora, z którym 
zamierzali się pobrać. Rodziców postanowili 
zawiadomić po ślubie, ponieważ Wila obawiała 
się, że nie wyrażą zgody na to małżeństwo.

Mama zareagowała natychmiast. Zamówiła 
samochód i ludzi do pakowania i załadunku, 
zlikwidowała mieszkanie i wieczorem byłyśmy 
już w drodze. Nie zostawiła ojcu żadnego listu, 
powiedziała tylko sąsiadce, że jedzie do Nie-
świeża. W Nieświeżu rodzice mieli przyjaciół, 
Oleszkiewiczów; mama nie zawiadamiając ich 
przyjechała w nocy z całym dobytkiem! Jak 
przez sen pamiętam drogę w trzęsącej się cię-
żarówce oraz jak mama wynosi mnie zaspaną 
z samochodu i jakaś nieznana mi pani układa 
mnie do snu w nie moim domu, w nie moim 
łóżku.

Rano następnego dnia mama wyszła z domu. 
Jak i z kim coś załatwiała, nie wiem, ale do 
ślubu nie doszło. Nigdy ani mama, ani Wila 
nie zdradziły, jakich argumentów mama 
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użyła, nigdy też nie dowiedziałam się, co było 
powodem tak ostrej reakcji mamy. Gdy byłam 
starsza, zastanawiałyśmy się nad tym z Renią, 
gdyż naszym zdaniem Czudor był kawalerem 
przystojnym, porządnym i ustawionym, mama 
jednak mówiła tylko: – Was, smarkate, nie po-
winno to interesować.

W tym czasie do domu w Nowogródku wró-
ciła z kolonii Renia. Sąsiadka wzięła ją do sie-
bie i powiedziała, że mama wyjechała i trzeba 
czekać na przyjazd ojca. Jego też, po powrocie 
z podróży, spotkała ta sama „niespodzianka”. 
Przyjechał z Renią do Nieświeża. Nie wiem, jak 
ojciec zareagował na postępek mamy, ani jak ona 
mu to wyjaśniła. Wila nie wróciła już do semi-
narium, rozpoczęła naukę w szkole pielęgniar-
skiej w Wilnie, którą ukończyła w roku 1939. 

Mama w Nieświeżu otworzyła renomowany 
zakład krawiecki, zatrudniała pięć uczennic, 
a sama weszła w skład komisji egzaminującej 
kandydatki do dyplomu czeladniczego i mi-
strzowskiego w tym zawodzie. Ojciec postano-
wił zająć się handlem zbożem. Dotychczas na 
tym terenie handel zbożem w całości znajdował 
się w gestii Żydów. Prowadzili oni na wsi sklepy, 
w których na przednówku sprzedawali chłopom 
towary na kredyt, a po zbiorach kupowali od 
zadłużonych całe zboże po dość niskich cenach. 
Ojciec, mając zagwarantowany zbyt, zaofero-
wał chłopom wyższą cenę i dokonał pierwszej 
dużej transakcji. Wtedy przedstawiciele gminy 
żydowskiej zaproponowali mu wysokie odstępne 
za dobrowolne wycofanie się z handlu zbożem, 
grożąc przykrymi konsekwencjami, gdy tego 
nie uczyni. Zrozumiał, że z gminą żydowską 
nie wygra i wybrał drogę porozumienia. Po-
tem zajął się drobnym handlem, uruchomił coś 
w rodzaju objazdowego wesołego miasteczka, 
a po pewnym czasie otworzył restaurację usy-
tuowaną w rynku za ratuszem. Lokal był na 
parterze, a pomieszczenia gospodarcze i kuch-
nia w suterenie, którą z salą łączyła winda. 

Rodzina na stałe zamieszkała w Nieświeżu, 
który pamiętam i do którego tęsknię, było to 

bowiem miasto mojego szczęśliwego i tragicz-
nego nieraz dzieciństwa, bo przeżyliśmy w nim 
także czas wojny z jej okrucieństwem i kon-
sekwencjami. Opowiem o jednym epizodzie 
z pierwszych miesięcy po wkroczeniu Niemców 
do Nieświeża. Nad restauracją ojca, na piętrze, 
była biblioteka. Znałam układ pomieszczeń 
w budynku, co umożliwiło mi uratowanie 
z biblioteki pewnej ilości ciekawych książek. 
Hitlerowcy kazali bowiem uczniom wynosić 
biblioteczne książki na rynek przed ratuszem, 
gdzie palili je na stosie…

AutoRkA w wIEku PRzEDSzkolNyM
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Zbigniew Rajche

Po prostu:  
maszyna do szycia

W przedpokoju mojego mieszkania w Zielonej 
Górze stoi maszyna do szycia marki Singer z 
nożnym napędem, jakich wiele w domach całej 
Europy, a nawet świata, bo firma była w po-
łowie XIX wieku światowej sławy i jest nią 
chyba do dziś. Już na pierwszy rzut oka widać, 
że moja maszyna pochodzi chyba z pierwszych 
serii, na co wskazuje dość niski numer wybity 
na jej blacie: J 131757 oraz ozdoby, a nawet ga-
tunek drewna, z którego wykonane są wszyst-
kie części drewniane. Maszyna przykryta jest 
drewnianym, zaokrąglonym u góry pudłem 
z napisem, niestety – nie Singer, a Gritzner, 
ale o przyczynach tego faktu będzie później. 
Maszyna jest u mnie od przeszło pięćdzie-
sięciu lat i prawie zawsze stoi w tym samym  
miejscu.

Już na wstępie tej opowieści muszę wyjaśnić, 
że nie jest to maszyna z tak zwanego mienia po-
niemieckiego, jakie i dziś można jeszcze znaleźć 
w wielu mieszkaniach najstarszych mieszkań-
ców tzw. Ziem Odzyskanych. Nie została też 
przywleczona z jakiegoś getta, którego miesz-
kańcy z wiadomych powodów musieli opuścić 
swoje domostwa. Maszyna ta najzwyczajniej 
w świecie przed ponad stu laty została kupio-
na przez moich dalekich przodków. No i teraz 
już można zacząć opowieść o historii maszyny 
do szycia marki Singer przykrytej pudłem od 
maszyny Gritzner.

Po połowie XIX wieku na roponośnych tere-
nach Wschodniej Galicji, w małej wiosce pod 
Drohobyczem żył sobie chłopina Anastazy Kir-
da. Uprawiał poletko własnej ziemi i dorabiał 
sobie bodajże jako stróż w pobliskiej kopalni 
ropy naftowej, należącej do jakiejś francuskiej 
półki. Żył tak sobie spokojnie, płodził dzieci 

z dorodną żoną Katarzyną, aż stało się to, 
co się jednak zdarza nie tylko w bajkach. Na 
poletku ubogiego Anastazego odkryto tak 
zwaną „wielką ropę”. Oczywiście spółka chciała 
natychmiast złotonośne poletko odkupić, ale 
pouczony przez mądrego adwokata ze Lwowa 
chłopina stanął okoniem. Sprzedać nie sprzeda, 
ale udziały od Spółki chętnie przyjmie. Targ 
w targ – oczywiście w kancelarii mądrego, 
lwowskiego mecenasa – i ubogi galicyjski chło-
pina z dnia na dzień stal się bogaczem. Może nie 
aż takim jak legendarny amerykański Rotszyld, 
co z pucybuta stał się milionerem, ale na tyle, 
że mógł sobie pozwolić na kupno ładnej gospo-
darki w dużej wsi Lubieńce koło Stryja. Dzięki 
temu statusowi, jak to ongiś bywało (a zdarza 
się i dziś), od razu stał się osobą szanowaną 
i ważną. Był ławnikiem w sądzie w Stryju, 
członkiem jakichś ziemskich stowarzyszeń itp. 
Wśród zdjęć przodków na ścianie mego pokoju 
jest i jego zdjęcie. Wszak to mój pradziadek 
ze strony matki. Zdjęcie zrobiono w zakładzie 
fotograficznym „Irena” w Stryju. Stoi na nim 
Anastazy w swobodnej, ale widać, że dostojnej 
pozie. W pańskim garniturze, spod marynarki 
dyskretnie wygląda gruby łańcuch i dewizka od 
zegarka, w ręku niedbale trzyma melonik. Nic 
dziwnego, że nie miał problemów z wydaniem 
starszej córki za kształconego Wiedniu profeso-
ra gimnazjum. Tam też zresztą przez jakiś czas 
młodzi mieszkali. Wydał też wkrótce i młodszą, 

fot. zBIgNIEw RAJCHE
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szesnastoletnią, śliczna Basię za komendanta 
miejscowego posterunku c. k. żandarmerii, 
wachmistrza Jana Domkę. Niestety, z dwudzie-
stoletnią prawie różnicą wieku, ale w tamtych 
czasach to było „normalne”. Też mam na swojej 
ścianie zdjęcia tej dostojnej pary.

Ale czas już wrócić do głównej „bohaterki” 
naszej opowieści. Jak to w tamtych czasach, 
młodym małżonkom nawet do głowy by nie 
przyszło, aby z jakichś powodów opóźniać 
przedłużenie gatunku. Może nawet nie znali 
takiego pojęcia, jak antykoncepcja? A więc trzy 
córki rodziły się kolejno prawie w równych od-
stępach. Moja późniejsza mama Marysia była 
środkowa…

Trzy rosnące jak na drożdżach dziewczynki 
trzeba było jednocześnie wychowywać, a przede 
wszystkim – ubierać. Ubierać to na tamte czasy 
znaczyło: obszyć. Bo przecież o supermarketach 
z gotową odzieżą nie śniło się jeszcze filozo-
fom… No i jak długo można było korzystać 
z zamawianych nieraz i na cały tydzień do 
domu krawcowych? Tak wtedy praktykowano, 
zwłaszcza w zamożnych domach. Ktoś wach-
mistrzowi podpowiedział, może szwagier – 
profesor z Wiednia, a może sam na to wpadł, 
bo któregoś dnia wysłana do Stryja furmanka 
przywiozła nowiutką maszynę do szycia, Singer 
z numerem J 131757…

No i zaczęło się. Piękna Basia, zamiast tracić 
czas na przesiadywanie w stryjskich kawiar-
niach, zaczęła obszywać trzy coraz bardziej 
podobne do mamy panienki, siebie, a zapewne 
też i męża, bo przecież pod mundurem musiał 
nosić gacie… Mieszkali już wtedy w małym, 
niezbyt odległym od Stryja miasteczku Bole-
chowie, gdzie za babciny, dość solidny posag, 
kupili ładny dom.

Cóż, każde szczęście ma swój kres. W sierp-
niu 1914 roku komuś tam zachciało się zastrze-
lić w Sarajewie arcyksięcia Ferdynanda. Później 
strzelano do królów, prezydentów, a nawet do 
papieży i wojny z tego powodu nie wybuchały, 

BABkA I DzIADEk AutoRA, z ARCHIwuM 
RoDzINNEgo zBIgNIEwA RAJCHE
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a wtedy wybuchła… Wachmistrz Jan Domka 
odszedł wraz z cofającą się armią Franciszka 
Józefa przez Karpaty aż na Węgry. Do Bole-
chowa weszli kozacy. W okazałym domu młodej 
żołnierki (tak wtedy nazywano żony żołnierzy) 
zakwaterował podstarzały już nieco esauł 
z młodym i na nieszczęście dla młodej gospo-
dyni bardzo przystojnym ordynansem Griszą, 
który miał jego zdaniem logiczne, ale jak się 
okazało dość głupie wyobrażenie o zdobyczach 
wojennych. Ubzdurało mu się, że snująca się 
po domu barinia to akurat przysługująca mu 
zdobycz wojenna. Zaczął się więc do barini 
przystawiać i to dość obcesowo, ale żona wach-
mistrza walczącego gdzieś w Karpatach z jego 
kolegami miała inne wyobrażenie o prawach 
wojny i poskarżyła się oficerowi. No i stała się 
rzecz, niesłychana później w czasach drugiej 
wojny światowej, kiedy to również rosyjsko-
języczni bojcy masowo gwałcili „zdobyczne” 
Niemki: Grisza, wytrzaskany po pysku i po 
przymusowych przeprosinach barini, wrócił do 
funkcji stajennego całej roty.

Ale znów odeszliśmy od naszej głównej bo-
haterki… Babka później nie pamiętała, który 
z ordynansów esauła – jeszcze Grisza, czy na-
stępca po nim, Iwan – odkrył, że pudło od stoją-
cej w pokoju esauła maszyny do szycia świetnie 
nadaje się do karmienia konia ich pana. Dość, 
że pudło powędrowało do stajenki i siwek oficera 
pożywiał się z niego smacznym owsem. Wkrótce 
kozacy odeszli i zapewne zabrali je ze sobą, bo 
nigdy już go nie widziano.

Dziadek wrócił, potem znów odchodził i wra-
cał – wschodnie fronty I wojny światowej nie 
były tak stabilne, jak te pod Verdun. Kto wie, 
może też ten dziwny karmnik dla koni marki 
Singer długo jeszcze służył różnym armiom? 
Może był też z Budionnym pod Warszawą i w ja-
kiś sposób brał udział w „cudzie nad Wisłą”?

Wojna się skończyła i rodzina przeniosła 
się do Stanisławowa, gdzie dawny wachmistrz 
cesarsko-królewskiej żandarmerii przeistoczył 
się w przodownika Polskiej Policji Państwowej 
i aż do emerytury w 1926 roku był komendan-
tem dzielnicowego komisariatu. No i zawsze 
była z nimi maszyna. Może już nie tak często 
używana, bo dziewczęta stały się już kobietami, 
ubierały się w sklepach i zawodowych zakła-
dach krawieckich.

Znów wojna i cały szereg wydarzeń, które 
nie miały wpływu na losy zawsze stojącej so-
bie skromnie maszyny. Trzeba ją było tylko od 
czasu do czasu przenosić z jednego mieszkania 
do drugiego, w miarę jak rodzinę z nich wyrzu-
cano lub pozwalano wrócić. Wreszcie maszyna, 
jak i my wszyscy repatrianci przywędrowała 
z nami do małego miasteczka na Dolnym Ślą-
sku – Polkowic. Babka coś tam na niej czasem 
szyła, mama mniej bo przecież była pierwszą 
polską nauczycielką w historii miasteczka 
i nie miała czasu na zajmowanie się domem. 
Któregoś dnia w jednym z pustych jeszcze, 
poniemieckich domów znalazłem przykrycie od 
niemieckiej maszyn do szycia marki „Gritzner”. 
Pasowała idealnie do naszej staruszki Singer.
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Mijały lata. Umarła babka. Losy rzucały 
mną po kraju, aż osiadłem w Zielonej Górze. 
Był rok 1954. Czasy ciężkie. Pracowałem sam. 
Żona Ziutka, którą przywiozłem sobie aż spod 
Puław, musiała zajmować się wychowaniem 
dwójki małych dzieci. Ziutka zaprzyjaźniła się 
z żoną mego nowego kolegi z pracy, Ryśka. By-
liśmy w podobnej sytuacji, mieliśmy po dwoje 
dzieci w tym samym wieku, podobne dochody… 
Nasze żony starały się jakoś dorobić do naszych 
budżetów domowych. Ziutka robiła swetry na 
drutach, a Stasia szyła dziecięce fartuszki na 
maszynie życzliwej sąsiadki. Swoje wyroby 
sprzedawały potem na targowisku miejskim, 
starannie unikając spotkań z milicjantami, 
którzy polowali na takich nielegalnych „han-
dlarzy”. Któregoś dnia Stasia westchnęła ciężko 
i powiedziała:

– Wiesz Ziutka, gdyby tak mieć własną 
maszynę... Ileż to mogłybyśmy naszyć tych 
fatałaszków. Mnie już głupio przed sąsiadką, 
u której stale pożyczam maszynę. Ale skąd? 
Przecież nie kupimy…

Siedziałem obok zmartwionych żon i nagle 
olśniła mnie myśl. Przecież u mamy w Polkowi-
cach od lat stoi zupełnie nieużywana maszyna 
naszej babki!

Od myśli do czynu. Już za kilka dni maszy-
na była w Zielonej Górze. Wspólnie z Ryśkiem 
wykąpaliśmy ja w wanience z ropą, wyczyścili 
i naoliwili; od czasów opuszczenia fabryki nie 
przeszła takiej kosmetyki. Później chyba przez 
dwa lata nasze panie nocami szyły fartuszki, 
sukieneczki i coś tam jeszcze, a potem bawiły 
się w kotka i myszkę z milicjantami na targo-
wisku… 

Potem poszły do pracy, „normalnej” pracy, 
której nie trzeba było ukrywać przed władzą. 
Byt jakoś się polepszył. Maszyna marki Singer, 
wyprodukowana przed przeszło stu laty, znów 
poszła na długi, nieokreślony czasem urlop, 
a może na zasłużoną już emeryturę? A może 
wróci do czynnej służby, jak już nieraz wracała, 
gdy znów obróci się koło historii?

Jadwiga lidka Engel

MIś

Zawsze marzyłam o misiu. Moim dziecię-
cym pragnieniem było posiadanie takiego 

dużego złocistego pluszowego. Zobaczyłam go 
na sklepowej wystawie i zakochałam się. Mę-
czyłam mamę prośbami o tego misia i mama 
o miękkim sercu była skłonna uszczęśliwić 
mnie, ale przyjaciółki, znajome sąsiadki i nie-
które ciotunie były zdegustowane moją za-
chcianką. Bo kto to widział, żeby dziewczynka 
bawiła się misiem. Dziewczynka powinna bawić 
się lalkami, szyć dla nich ubranka, przewijać, 
przebierać. Już od dziecka powinna przygoto-
wywać się do roli matki. Może mieć mebelki dla 
lalek, miniaturowe zastawy stołowe, komplety 
małych garnków, gdyż w przyszłości będzie 
prowadziła dom. A więc do czego dziewczynce 
niedźwiedź? Przecież nie zostanie weteryna-
rzem, ani opiekunką w ZOO. Wprawdzie w ro-
dzinie miałam 2 wujków weterynarzy, a i mój 
tato zaliczył ok.2 lat weterynarii na lwowskim 
uniwersytecie, ale to byli mężczyźni. A kto 
słyszał o kobiecie weterynarzu? 

Takie to były czasy, więc miś pozostał w sfe-
rze dziecięcych marzeń. Ponieważ lalki mnie 
nie bawiły specjalnie, szycia i dziergania szy-
dełkiem wprost nienawidziłam, do zabawy po-
zostały klocki. Uwielbiałam budowanie domów, 
pałaców, zamków z fosami i mostami. Warunki 
do tych zabaw miałam znakomite, gdyż pod 
szopą gromadzony był na zimę opał z odpadów 
tartacznych. Były to odcięte końcówki dębowych 
kantówek w postaci sześcianów o różnych roz-
miarach, których nabycie ułatwiał nam dzia-
dek pracujący w pobliskim tartaku. Z takich 
klocków można było wznosić nawet wieżowce. 
Natomiast zimą do budowy służyły pudełka po 
tutkach do papierosów, które to tutki tato na-
pełniał tytoniem. Ale o misiu nadal marzyłam.
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Zdarzyło się, że na początku wojny zagościła 
w naszym domu pewna pani z synkiem An-
drzejkiem. Była to żona majora, mieszkająca 
przed wojną we Lwowie. Gdy do Lwowa wkro-
czyły wojska radzieckie, major został aresztowa-
ny i wywieziony w nieznane. Zapewne podzielił 
los polskich oficerów. Jego żona, obawiając się 
wywózki na Syberię opuściła lwowskie miesz-
kanie i zamieszkała w naszym dość dużym 
domu, położonym na 
peryferiach miastecz-
ka, oddalonego od Lwo-
wa o 40 km. Andrzejek 
był w moim wieku, ale 
początkowo omijałam 
go z daleka, bo chłopiec 
to nie kolega. Chodzi-
łam do żeńskiej szkoły, 
miałam tylko koleżan-
ki i przyjaciółki, więc 
nie umiałam bawić 
się z chłopcem. Ale do 
czasu. Okazało się, że 
Andrzejek ma misia 
i to takiego z moich 
marzeń, dużego, złoci-
sto-żółtego, z figlarnie 
patrzącymi szklanymi oczkami. I ten miś spra-
wił, że zaprzyjaźniłam się z Andrzejkiem, który 
okazał się całkiem miłym towarzyszem zabaw, 
pod warunkiem, że zabawom towarzyszył  
miś.

Sielanka nie trwała długo. Sowieckie służby 
działały bezbłędnie. Pewnej nocy do naszego 
domu wtargnęli uzbrojeni żołdacy i dali pani 
majorowej pół godziny na spakowanie dobytku. 
Moja mama pomagała w pakowaniu, wybierając 
rzeczy najpotrzebniejsze do życia na wygnaniu, 
gdyż roztrzęsiona kobieta nie była w stanie 
myśleć realnie. Dla dużego misia zabrakło 
miejsca w walizach, ale Andrzejek nie chciał 
rozstawać się z ulubioną zabawką, wiernym 
towarzyszem zabaw. Jakiś wyjątkowo litościwy 

żołnierz pozwolił dziecku zatrzymać zabawkę 
i Andrzejek z misiem w ramionach i mamą 
dźwigającą 2 walizy, prowadzeni pod lufami ka-
rabinów poszli w ciemną noc, na nieznany los. 
Delikatna, nigdy nie pracująca fizycznie kobieta 
i dziewięcioletnie dziecko nie mieli zbyt wielu 
szans na przeżycie w syberyjskich warunkach. 
Nigdy nie usłyszeliśmy o nich, a miś zapewne 
pozostał już tam na zawsze.

Epilog
Gdy nasz starszy syn dorósł do pluszaków, 
zgadnijcie co dostał jako pierwszą zabawkę? 
Oczywiście misia! Takiego jak tamten wojen-
ny – duży, złoto-żółty ze szklanymi oczkami. 
Tylko w tych oczkach zabrakło radości, a może 
to tylko ja widziałam smutek w misiowym 
spojrzeniu. A miś stał się ulubioną zabawką 
Pawełka (może to sprawa genów). Towarzyszył 
w czasie zabawy, snu, podejrzewam, że gdyby 
nie rozmiar, miś zaliczyłby podstawówkę, ale 
nie mieścił się w szkolnej teczce, więc szkoły 
nie ukończył. Miś gościł w naszym domu dłu-
go, nawet wtedy, gdy nie miał już jednej łapy 
jednego ucha, a drugie ucho zwisało żałośnie, 
miał swoje honorowe miejsce na półce.
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Adriana Witkowska

Jugosławia 
za szklaną szybą

Wracam do wspomnień z roku 1957, kiedy to 
młodemu pokoleniu władza nie potrafi ła nic 
zaproponować oprócz politycznego jazgotu i fa-
natycznych haseł. Dlatego też to, co ofi arował mi 
pewnego ranka los, przyjęłam z wielką radością.

Byłam po letniej sesji, już na trzecim roku 
studiów na Wyższej Szkole Wychowania Fizycz-
nego we Wrocławiu i miałam zamiar wyjechać 
nad morze, gdy niespodziewanie do domu 
w Zielonej Górze zadzwonił listonosz z listem 
poleconym. Czytam i oczom nie wierzę – zo-
stałam powołana do reprezentowania Polski na 
międzynarodowej gimnastradzie w Zagrzebiu. 
A jednak nie zapomnieli o mnie... Tak więc cze-
ka mnie pierwszy w życiu wyjazd zagraniczny. 
Teraz każdy by powiedział: ech, drobnostka, 
ale na tamte czasy to było „coś”. Wcześniej 
w zielonogórskiej „Spójni”, a potem na uczelni 
„wyćwiczyłam” drugą klasę w gimnastyce spor-
towej, więc dlatego to zaproszenie. 

W lipcowy poranek jadę do Warszawy na 
zgrupowanie i myślę, marzę wręcz o spotkaniu 

z Bałkanami. Wiem tyle, że po wojnie żelazną 
ręką rządzi tam charyzmatyczny Broz Tito. Na 
obozie ćwiczymy w pocie czoła układy gimna-
styczne i ćwiczenia na przyrządach. Wreszcie, 
jak na młode dziewczęta chcące się podobać 
przystało, wylewamy na nasze włosy „morze” 
henny i już jesteśmy gotowe na podbój świata. 
Pakujemy oprócz dresów spódniczki, jakieś 
bluzeczki naprędce własnoręcznie uszyte i je-
dziemy! Mamy do dyspozycji cały wagon, który 
będzie doczepiany do lokalnych pociągów. Ale 
jaki to był prymityw, uświadamiam sobie do-
piero teraz. Jadłyśmy co nie bądź, spałyśmy 
na kocach na podłodze, „kąpałyśmy” się pod 
pompami stojącymi na peronach. No cóż, nie 
bolejemy nad tym, po prostu nie śpimy i kwi-
tujemy śmiechem.

Pierwszy postój zaplanowano przed Bratysła-
wą. Odstawiono nas na bocznicę i ku naszemu 
zdziwieniu już z bliska widzimy majestatycz-
nie płynący Dunaj i – w oddali – pasmo gór. 
Wreszcie wody pod dostatkiem! Zapominamy 
o niedogodnościach i pływamy, pływamy... Tak 
odświeżone wjeżdżamy do Budapesztu. Tu na 
dworcu spotykamy się z niemiłym przyjęciem 
nas przez Węgrów. Krzyczą i wygrażają nam, 
więc wzywamy tłumacza. Okazuje się, że jest 
to pamiątka po roku 1956, gdy na Węgry 
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wkroczyły wojska radzieckie. Nasz podobny do 
rosyjskiego język wzbudził te reperkusje. Za 
chwilę jednak była „miłość” – kochają nas! 

Jeszcze dwa dni i jesteśmy u celu podróży. 
Zagrzeb – miasto naszych pokazów, czy zazna-
jomimy się z nim? Niestety, oprócz ciężkich 
treningów, często w czterdziestostopniowym 
upale, nic nam nie ofi arowano. Wręcz przeciw-
nie, gdy reprezentanci kapitalistycznych krajów 
pojechali nad Adriatyk, nam zaproponowano 
kąpiel w Sawie. Jakiś „aparatczyk” nie pozwo-
lił nam spotkać się z młodzieżą zza „żelaznej 
kurtyny”. A rzeka Sawa była bardzo groźna, 
pływanie w niej tak niebezpieczne, że płynąc 
z prądem można było za moment znaleźć się 
o kilometr dalej. Weszłyśmy jednak do niej, bo 
upały były dokuczliwe. 

Miasto Zagrzeb nęciło nas pięknymi skle-
pami, półkami pełnymi produktów, sklepami 
z markowymi rzeczami. Stałyśmy z nosami 
przylepionymi do szyb i z pustymi kieszeniami, 
w których nie było nawet centa, a towary tam 
były wtedy także za dolary. 

Uroczystość otwarcia pokazów się odbyła. 
Miał na nią przybyć sam Broz Tito, ale ja w tym 
tłumie go nie widziałam. Do pokazów wybrałam 
sobie równoważnię. Stojąc na niej na głowie 
czekałam tylko na koniec imprezy... Wieczorem, 
już po zawodach, na których oczywiście „nie 
zawiodłyśmy pokładanych w nas nadziei”, jak to 
się wówczas mówiło, zostałam z koleżanką za-
proszona przez dwóch przystojnych Jugosłowian 
na bal. Ale co z tego? Stałyśmy, zauroczone 
chwilą, przed szybami pięknego gmachu, gdzie 
panie w długich wieczorowych sukniach, przy 
akompaniamencie muzyki bałkańskiej, tuliły 
się do swoich partnerów. Znowu tylko stały-
śmy… Pod jakimś pretekstem odmówiłyśmy 
naszym przystojniakom i biegiem wróciłyśmy 
do obozu. Prawdziwym zaś powodem naszej 
ucieczki były nasze spódniczki – w groszki, 
szyte przez nas, tenisówki – lekko już zszarzałe 
i świadomość, że to nie powinno być tak...

Anna Blacha

domus spiritus

Pojechałam odwiedzić ciocię w ciepłą sierp-
niową niedzielę. Piękna pogoda pozwalała na 
spacer nad rzekę. Kusiły kępy dzikich malin 
pachnących mocno i bardzo słodkich. Nie tak 
łatwo było je zbierać, broniły dostępu pokrzywy 
i kłujące gałęzie. Nagrodą była garść dojrzałych 
smacznych malin. Dom cioci stał na wysokiej 
skarpie nad Odrą. To był stary poniemiecki 
dom, otoczony drzewami czereśniowymi – ta-
kimi z przedwojenną metryką. Dzień upłynął 
szybko. Wszyscy domownicy szykowali się do 
snu. Ja położyłam się na kanapie w drugim 
pokoju. Cisza zagarnęła w swoje objęcia cały 
dom, a wkrótce pojawił się w oknie księżyc, 
dając słabą poświatę w pokoju.

Nie mogłam zasnąć. Słyszałam tylko odde-
chy śpiących w drugim pokoju osób. W pewnym 
momencie dobiegł do mnie jakiś inny odgłos, 
jakby oddechu z innego kierunku, czyli od 
drzwi wejściowych do mojego pokoju. Na chwilę 
przestałam oddychać, żeby sprawdzić, czy się 
nie mylę; nie, nie myliłam się. Bardzo, bardzo 
powoli oddech przybliżał się do mnie… 

Postaci nie było widać. Bardziej czułam niż 
widziałam wyciągniętą łapę. Chciałam zawołać 
ciocię, ale nie mogłam wydać z siebie głosu. 
To coś było coraz bliżej, nie widziałam nadal 

fot. BARBARA koNARSkA
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Elżbieta Stalec

Jeden dzień
Rozśpiewany las, zadbane, bogato 
ukwiecone rabaty , górująca replika 
krzyża z Giewontu. Spokojne fale 
morskie połyskujące w słońcu. To 
atmosfera dzisiejszego, dnia jednego 
z wielu spędzonych na wypoczynku 
w Pustkowiu.

Replika krzyża z Giewontu na 
tle morza splotła dwie namiętności: 
wędrówki po górach z leniwym leże-
niem na plaży. Wraz z promieniami 
słońca i podmuchem lekkiego wiatru 
morskiego poczułam głęboką radość 
życia. Wędruję plażą do Trzęsacza. 
To uroczy zakątek naszej ziemi. Przed 
wiekami człowiek sprzeciwił się tu 
morzu. Bałtyk, jak legenda głosi, chcąc 
odebrać córkę Zielenicę pokazał swą 
siłę, zabierając duże połacie ziemi wraz 
z zabytkowym kościołem, z którego 
pozostała tylko jedna ściana. Człowiek 
pieczołowicie ją chroni umocnieniami. 
Kto ostatecznie zwycięży? 

Rozmyślając nad podobnymi pyta-
niami, rozgrzana południowym słoń-
cem, chłodzona delikatnym wiatrem, 
mijam Trzęsacz i wędruję do Rewala. 
A tu pięknie zagospodarowane wy-
brzeże z tarasem widokowym. Urocza 
aleja miłości, a na niej ławeczka z Ro-
meem i Julią przywołuje wspomnienia 
młodzieńczych uniesień. Piękny dzień 
zbliża się ku wieczorowi. Wracam do 
Pustkowa z naręczem pięknych wspo-
mnień, przyjemnie zmęczona i bardzo 
szczęśliwa. A tu przy ognisku śpiewa-
my „Upływa szybko życie”. Upływa, ale 
o tym dziś nie myślę.

Zdarzyło się w moim życiu

postaci, czułam tylko drżenie powietrza i coś, co mnie 
chciało chwycić za nogę… I oddech… W tym momencie 
pokonałam strach – chwyciłam poduszkę i – wołając 
ciocię – wpadłam do jej pokoju. W tym, gdzie miałam 
spać, nikogo nie było! Przytuliłam się do niej i usnęłam. 

Do dziś nie wiem, kto mnie nocą odwiedził, wiem 
tylko, że nie był to nikt z domowników, ani nikt obcy. 
Wszystko było pozamykane na klucz, okna też były za-
mknięte, by nie wpadały komary. Myślę, że to był daw-
ny właściciel, który przyszedł zobaczyć, kto jest w jego 
domu… Tylko tak mogę sobie wytłumaczyć tę zjawę. 

To wydarzyło się w latach pięćdziesiątych. Teraz, gdy 
od dawna mam swój własny dom na starówce, który ma 
sto dziesięć lat i w którym urodziły się wszystkie moje 
wnuki – przyśnili mi się dawni właściciele. Bardzo przy-
jaźni i wiedziałam, że opowiadają mi wypadki z 1915 r. 
Zginął wtedy siedemnastoletni chłopiec, ale całej opowie-
ści nie zapamiętałam… To był Domus Spiritus… 

Mój stary nowy dom
W nim drzwi otwarte.
Schody skrzypiące
Snują wspomnienia.
Błękit nieba 
W szybach się przegląda
Sejmik wróbli
Na forsycjach kwitnących… 
Mój Spiritus Loci

fot. BARBARA koNARSkA
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Helena Majorczyk

Spotkania z morzem
Darłówek, czerwiec 2008

***

W Darłówku nadbrzeżny bulwar srebrem słońca lśni,
oszalałe szumem fale tłoczą białą pianę 
na pustą plażę.
Ciemne chmury wznoszą do gwiazd dywan 
utkany z barwnej rosy.
Cisza porusza się w morskiej fali.
Maki i chabry igrają w słońcu, 
złote kłosy zbóż kołysze wiatr.

Świnoujście, październik 2008

Jest wiele miejsc nad morzem, gdzie 
niebo styka się z ziemią, słońce świeci 
tam jaśniej. Na plaży po piasku cho-
dzimy, podziwiamy fale, goniące pianę, 
zmęczone stopy w wodzie chłodzimy. 
Z przyjaciółmi mile spędzamy czas.

***

Między niebem a ziemią 
wiatr strąca liście z drzew.
Granatowe chmury zasnuły niebo, 
fale kołyszą się, pada deszcz.
Smutek zasłonił wszechświat, 
zimno i ciemno wszędzie, 
nastała pora jesieni.
Życie co roku zmienia się, 
mija czas w przestrzeni, 
szum fal niesie wiatr.
Nie jeden rok tak było.

Wrzosowy błękit po horyzont, 
lazurowe fale płyną z głębi,
krople toczą srebrzyste bałwany.
Morze szalało przez trzy doby, 
łby smoków toczyły pianę.
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Dziwnów, wrzesień 2010

W pierwszych dniach pobytu była piękna, 
słoneczna pogoda. Po trzech dniach zaczęło 
padać, nie można było wyjść na plażę. Morze 
było wzburzone, pieniły się bałwany. Od rana 
padał drobny deszczyk, słońce schowało się za 
mokrymi chmurami. Czekałam na słońce.

Był sztorm, silny wiatr, bryza. Zaświeciło 
słońce, bałwany groźne, huczały, z wielką siłą 
uderzały o brzeg. W nocy znowu padało, od 
rana powoli się rozjaśniało, nawet intensywnie 
świeciło słońce. Na plaży wyludniło się, tylko 
kilka osób wytrwale zmagało się z wiatrem 
i ruchomymi strużkami piasku. 

W czasie spacerów po promenadzie zbiera-
łam pachnące płatki róży, ostatnie symbole 
lata i owoce zbliżającej się jesieni. Spróbuję je 
ususzyć. Drzewa powoli gubiły liście.

Pogoda była kapryśna, co drugi dzień padało 
i wiało, na plaży sypało piaskiem, a huczące 
morze zalewało go. Ochłodziło się znacznie, 
w nocy temperatura spadła poniżej 10ºC. 

Sztorm, wieje, co chwilę pada deszcz. Morze 
szumi smutno i jesiennie. Spacery nad brzegiem 
morza i otaczająca mnie przyroda nastroiły 
mnie poetycko, ale już koniec pobytu, wracam.

***

przez wiele dni wiał sztorm
rozbujało się morze po horyzont
spienione fale z łoskotem
rozbijały się na zimnym piasku
wirujący piasek gładził plażę
bosymi stopami znaczyłam ślady
myśli z wiatrem uleciały
opadły liście z drzew
zwiastują koniec lata

Kołobrzeg, grudzień 2009

Oszronione w barbórkowy ranek fale toczą na 
piasek morską pianę. Wiatr igra z falami, na 
horyzoncie mgła. Mewy skulone w zakamar-
kach chronią ciepło minionego lata. Po nocach 
nie śpię, czytam gazety, rozwiązuję krzyżówki. 
W dzień spaceruję po plaży, karmię mewy i ła-
będzie, czas mija w harmonii i spokoju.

***

Cisza, pustka, bezruch, 
brakuje adrenaliny, 
impulsy ucichły,
nic się nie dzieje.
Poranna zorza budzi dzień, 
mgła roni krople rosy,
drzewa ogołocone z liści, osowiałe
oczekują z wiatrem śniegu.
Morze ucichło, 
fale lekko uderzają o brzeg,
śniegiem zasypana plaża,
mgłą zasnuty horyzont. 
Mewy zwabione okruszkami
wrzeszczą nad głową.

Czego chcę jeszcze zanim odejdę? Przebywać nad morzem, kiedy świeci słońce i jest ciepło. 
Chodzić boso po plaży, stopy moczyć w morzu, obserwować ruchliwe mewy, żarłocznie rzucające 
się na okruszki. Wpatrywać się w bezkresną dal i marzyć, łapać równowagę, spokój i harmonię, 
odpoczywać i marzyć. Cieszyć się życiem. Spotkać Boga?
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Alicja Błażyńska

list do zutw
Droga Jadziu, ten list nie będzie o Norwegii, 
która jest nie do opisania, bo to inna cywiliza-
cja, inna mentalność i każde słowo wydaje się 
banalne i wytarte. Żeby zrozumieć doznania – 
trzeba tam być, trzeba zobaczyć tę przyrodę, te 
skały, które z przekleństwa stały się dobrem 
i kryształową wodę, która wypływa z każdego 
niemal urwiska, z każdej szczeliny. Pojechać do 
Norwegii to zrozumieć, że bogactwo może być 
bez blichtru i zadęcia, że świat może istnieć 
bez reklam przydrożnych, a domy bez graffiti.

A gdyby spojrzeć na wycieczkę z boku? Nie 
w kontekście kraju, strefy klimatycznej czy 
ilości obiektów do zwiedzania? Wycieczka to 
nic innego, jak zbiór par. Nieważne małżeń-
skich czy sytuacyjnych, mieszanych czy homo-
genicznych, czy wedug jakiegokolwiek innego 
klucza dobranych. Najważniejsze jest, by zabrać 
w podróż drugą osobę, która będzie w stanie 
zapewnić ci minimum konwersacji. A do tego 

będzie też twoim drugi uchem, które usłyszy – 
wypowiedzianą gdzieś miedzy jednym zabyt-
kiem a drugim – godzinę zbiórki, pobudki czy 
wyjazdu, doskonale zna zakres czasu wolnego. 
Dobrą duszę, która utrwali w twojej pamięci 
nazwy zobaczonych obiektów, która będzie 
wiedziała, gdzie jedziemy w tej chwili i gdzie 
będziemy jutro. Bycie z drugą osobą jest więc 
i błogosławieństwem i niekiedy zbawieniem dla 
całej grupy, która en bloc nie lubi maruderów. 

Wycieczka to także autokar. Pojazd, który na 
kilka lub kilkanaście godzin dziennie staje się 
twoim domem. Układasz więc w nim życie, za-
gospodarowujesz siedzisko, oswajasz otoczenie, 
próbując jak najlepiej je przystosować. Tworzysz 
strefę kuchenno-intymną, która znajduje się 
pod fotelem, gdzie trzymasz to, co najważniejsze 
czyli: jedzenie, naczynia, zmiany odzieży. Bu-
dujesz też coś na kształt podręcznej biblioteki, 
która mieści się w siateczce przymocowanej do 
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fotela sąsiada. W chwilach rozpaczliwie pustych 
sięgasz do książek, gazet, przewodników. Przez 
przypadek udaje ci się uruchomić mechanizm 
unoszenia oparcia bocznego. Ze złożeniem masz 
już pewne kłopoty, ale od czego są sąsiedzi. 
Nawiązujesz kontakty z tymi najbliższymi. 
I dowiadujesz się czym żyją inni, co lubią, a na-
wet usłyszysz o problemach, jakie ich nurtują. 
Mnie osobiście uderzyło jedno, powtarzające się 
codziennie pytanie: „Czy księżna już urodziła?” 
Nie pomyślałabym, że sprawy dynastii angiel-
skiej będą dla kogoś tak ważkie!

W autokarze jest też dowództwo. I powiem, 
że nie udało mi się odkryć kto ważniejszy – kie-
rowca czy pilot. Kierowcy nie można straszyć, 
nękać, czy poganiać. On decyduje o naszym 
życiu i byciu. Jedno wiem, ja siedząc za kie-
rownicą swojego małego samochodu nigdy nie 
pokonałabym ani Drogi Trolli, ani Drogi Orłów, 
wszystkich tych agrafkowych zakrętów, czy 
mijanek z innymi wielkimi pojazdami, od któ-
rych dzieliły nas tylko centymetry. Panowie – 
szacun. Podziwiam naszych driverów również 
za talenty kelnersko-kulinarne. Co człowiek, to 
inne zamówienie. Wystarczy, że zacznie jedna 
osoba, a już wianuszek następców ordynuje: 
kawa turystyczna, zimny browarek, herbatka, 
kawa czarna, z mleczkiem, bez cukru, a może 
2 mleczka, zupka do wyboru, a czasem tyko 
woda. Wszystko to na przestrzeni kilkudziesię-
ciu centymetrów. I nikt nie został poparzony – 
doprawdy cud!

Wycieczką rządzą różne prawa i obyczaje. 
Najważniejsze z nich to postoje – bez nich świat 
dla niektórych może się dramatycznie załamać. 
Wśród nich zdecydowany prym wiodą tzw. sesje 
fizjologiczne (tu cytuję klasyka – Jacka Kędzio-
rę). I wówczas, czy chcesz, czy nie – desantujesz 
się z autokaru i karnie stoisz w kolejce, by 
choć parę kropel na zapas – bo nie wiadomo 
jak będzie z tym później. À propos pana Jacka. 
Pozwoliłam sobie nazwać go klasykiem, bo 
słowo pilot nie oddaje werbalnych wzniosłości, 

BERgEN – wIDok NA fløyEN – SzCzyt JEDNEJ 
z SIEDMIu góR otACzAJąCyCH MIASto
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którymi nas momentami raczył. Grupa pewnie 
była już z tym oswojona, lecz dla mnie, to było 
novum. Słuchałam, słuchałam i nie dowierza-
łam – zbitki słów, odniesienia zaskakujące. 
Postanowiłam zapisywać, ale zanim znalazłam 
notes, długopis – wszystko uciekało. Zostały mi 
w pamięci takie klejnociki: pani o reniferowym 
spojrzeniu, wspomniana wcześniej sesja fi zjolo-
giczna, czy kolacja rytualna. Gdy usłyszałam 
słowo konwergencja –poddałam się. Obiecuję, że 
do następnej wycieczki podszkolę się i uzbroję 
w dyktafon, bo aż żal…

A tak na poważnie – zdecydowanym atutem 
wyjazdu było to, że dane nam było podróżować 
przez nieznany kraj, mając za przewodnika 
osobę, która nie tylko żongluje datami i fak-
tami, ale taką, która także dotyka kontekstu 

przez odwołanie do literatury, fi lmu, no i przede 
wszystkim muzyki. Czasem było na poważnie, 
najczęściej jednak na wesoło. Ze szczególną 
radością wspominam końcowy akord naszej 
podróży i połączenie „Karety złotej” w wyko-
naniu pani Marii z tubalną wokalizą – frag-
mentu kompozycji Edwarda Griega „W grocie 
Króla Gór” – w wykonaniu pana Jacka. To była 
prawdziwa Coca-cola.

Do norweskiego wyjazdu podchodziłam jak 
do jeża, bałam się długich przejazdów, nieznanej 
grupy, zwyczajnego zmęczenia. Jednak powie-
działam sobie – dam radę, choćby nie wiem co, 
to tylko 8 dni. Dziś wiem, że w takim towarzy-
stwie to i 88 dni minęłoby równie szybko i bez-
boleśnie. Koleżanki, koledzy dziękuję – z wami 
choćby na Kilimandżaro.

Pozdrawiam Ala

wSzyStkIE zDJęCIA AlA BłAżyńSkA

wIDokI wokół loDowCA JoStEDAlSBREEN



129Podróże małe i duże słuchaczy ZUTWINSPIRACJE  /

Adriana Witkowska

Skarby dzielnicy 
Greenwich

Bo moja miłość równie jest głęboka
Jak morze, równie jak ono bez końca:
Im więcej ci jej udzielam, tym więcej

Czuję jej w sercu

Ten cytat ze sztuki Szekspira „Romeo i Julia” 
umieszczono na ścianie pokrytej drewnianą 
elewacją, przy wejściu do muzeum marynistycz-
nego w Greenwich. Zastanawiam się, dlaczego 
twórcy muzeum wyeksponowali właśnie tę 
myśl wielkiego poety? Sądzę, że dlatego, gdyż 
dotyczy ona ogromnych możliwości ludzkiej 
wyobraźni, nieskończonej, jak morze. Właśnie 
efektem marzeń Anglików było to, co okazało 
się wielkim przełomem w wielokierunkowym 
rozwoju Anglii. 

Kiedyś koleżanka zagadnęła mnie: – Ada, 
czy aby nie za dużo spodziewasz się po życiu? 
W twoich wierszach tak dużo jest marzeń. 
Odpowiedziałam, że warto mieć marzenia, bo 
one nieoczekiwanie się spełniają. Życie niesie 
nam niespodzianki, a jedną z nich stał się mój 
wyjazd do Anglii.

Jestem od kilku dni w Anglii u córki, w dziel-
nicy Greenwich. Centrum Londynu jest mi 
znane z wcześniejszych wizyt, a teraz mam 
okazję poznać Greenwich. Z każdym dniem 
ta dzielnica staje się dla mnie coraz bardziej 
atrakcyjna. Fakt, iż Anglia otoczona jest wo-
dami, spowodował ukształtowanie się men-
talności wyspiarskiej mieszkańców i właśnie 
tu, w południowo-wschodniej części Londynu, 
wyrosła morska potęga Anglii, stąd rozpoczęła 
się ekspansja wyspiarzy na cały świat. 

Mieszkam blisko Greenwich Park – miej-
sca, gdzie dawne bogactwo kultury wyspiarzy 
miesza się ze współczesnością. Spaceruję więc 

i obserwuję, na ile ścisłe są związki z przeszłoś-
cią. Park ten to jedno z niesamowitych miejsc 
w Londynie. Kiedyś pełnił funkcję cmentarza 
dla trędowatych, a w XVI wieku stał się par-
kiem królewskim. Zajmuje obszar 74 hekta-
rów i słynie z czterystuletnich hiszpańskich 
kasztanów, kwitnących niebieskimi kwiatami. 
Właśnie kwitną… Jest też miejscem, gdzie żyją 
liczne zwierzęta (lisy, papugi, sarny, tysiące 
nietoperzy) oraz znajdują się historyczne białe 
budowle, miejsca chwały średniowiecznego Kró-
lestwa Wielkiej Brytanii. Ten obraz dopełnia – 
w niedalekiej perspektywie – Tamiza. 

Idę zachwycona przyrodą, a już z dale-
ka, w świetle słońca, zauważam sylwetkę 
Królewskiego Obserwatorium Greenwich 
(powstało w 1675 roku).Tam zmierzam i za 
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chwilę znajduję się w magicznym miejscu, gdzie 
wschód i zachód słońca jest jednoczesny. Mogę 
stamtąd podziwiać wspaniały widok całego Lon-
dynu. Jestem oczarowana chwilą i obserwuję 
wskazówki zegara, odmierzającego precyzyjnie 
czas, uniwersalny dla całego świata. Córka do-
daje, że dzielnica Greenwich została wpisana 
na  listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
UNESCO. Mieści się tu także nowoczesne pla-
netarium i – mile zaskoczona – dowiaduję się, 
iż rzecznikiem jego jest Polak z pochodzenia, 
nadzwyczaj ceniony dr Marek Kukula, którego 
rola polega na szerzeniu zainteresowania Bry-
tyjczyków astronomią. 

w loNDyNIE

Kontynuując spacer schodzę niżej, na zalaną 
słońcem trawiastą przestrzeń, za którą rozciąga 
się wprost nierealny widok. Na tle wijącej się 
Tamizy podziwiam bielejący w oddali zespół 
średniowiecznych budynków, miejsce urodzin 
wielu potomków i książąt dynastii Tudorów. 
Tłem dla nich są wieżowce – w konfrontacji 
z zabytkową architekturą przypominają o cza-
sie, w którym żyjemy. Przedłużeniem jednego 
z nich jest Narodowe Morskie Muzeum założone 
w roku 1937, obecnie unowocześnione, z bez-
szelestnie jeżdżącymi windami i niezwykłą 
atmosferą. Zwiedzanie tego obiektu zaczynam 
właśnie od przeczytania tekstu z „Romea i Ju-
lii”. Jaka jest nieskończoność morza, tak daleko 
dotarła flota angielska w XVI wieku, zakła-
dając kolonie i zdobywając nowe rynki zbytu. 
Jestem w muzeum marynistycznym, więc 
przyglądam się z uwagą ekspozycji, ukazującej 
dawną świetność floty brytyjskiej – makietom 
statków sprzed 400 lat, książkom pokładowym 
i portretom admirałów, spoglądających na nas 
ze ścian. Stoję przed kolekcją naturalnej wiel-
kości autentycznych, kolorowych figur, zdobią-
cych dzioby statków z siedemnastego wieku. 
To wszystko mnie fascynuje, uczy, zdumiewa. 
Przecież zaledwie sto lat minęło, odkąd królowa 
Elżbieta zasiadła na tronie i Anglia stała się 
mocarstwem, największą potęgą morską na 
świecie! 

Robimy zdjęcia. Wychodzimy z muzeum 
i znowu rozpościera się przed nami widok 
przepięknych historycznych gmachów, będą-
cych obecnie siedzibą uniwersytetu. Z daleka 
już rysuje się następna niespodzianka – to 
Tamiza i „Cutty Stark” – XIX-wieczny kliper 
herbaciany, w tamtym czasie najszybszy statek. 
Wyciągnięty na brzeg rzeki stoi, niczym wielka 
ważka, która przysiadła, by za chwilę odfrunąć. 
Jednak nic takiego się nie dzieje i już się nie 
zdarzy – to nie ten wiek…

fot. z ARCHIwuM ADy wItkowSkIEJz CóRką
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Barbara Konarska

Atlas geograficzny –  
okno na świat

– Gramy w „państwo–miasto”? 
– A jak się w to gra?
Krysia, najstarsza, wyjaśnia:
– Rzucam do ciebie piłkę i pytam o państwo, 

albo miasto czy rzekę, a ty odrzucasz i odpowia-
dasz. Jak piłki nie złapiesz, albo źle odpowiesz – 
wypadasz z gry.

Karnie ustawiamy się pod ścianą. Krysia 
rzuca. Grupa podwórkowa ma to do siebie, że 
różnimy się wiekiem, sprawnością i wiedzą. 
To ktoś piłki nie złapie, to ktoś inny nie zna 
odpowiedzi na kolejne pytanie. Po prawdzie 
mało podróżujemy – z rodzicami do ich miast 
rodzinnych – Leszna i – rzadziej, bo dalej – 
Sieradza, mama czasami wyprawia się do Po-
znania. Wszyscy też słyszeliśmy o Warszawie… 
Nieduża pula tych miast. Z rzekami jeszcze 
trudniej. Wiadomo – przez Krosno – nomen 
omen – Odrzańskie przepływa Odra, w Warsza-
wie jest Wisła, a i o Warcie w domu opowiada-
no, bo przepływa przez rodzinny mamy Sieradz 
i przez Poznań, gdzie oboje rodzice studiowali. 
Z państwami też kiepsko. 

W naszym domu pojawia się porządny atlas. 
I to jest odkrycie! Tata z grubsza wyjaśnia, jak 
w atlasie kolorowane są niziny, a jak góry i… 
pozwala na samodzielne eksplorowanie świata. 
Toż to frajda niesamowita! Wodzę palcem po 
urozmaiconej linii brzegowej lądów; miejscami 
liczne półwyspy i wysepki tworzą obramowa-
nie z koronki o nieregularnym wzorze. Rzeki 
płynące od gór do mórz, czasami meandrujące 
nieoczekiwanie, często zasilane licznymi dopły-
wami, a niektóre z nich połączone kanałami, 
pozwalają na przepływanie ogromnych terenów. 
Po Odrze pływają jeszcze liczne statki, toteż 
żegluga rzeczna nie wydaje się czymś dziwnym 

czy rzadkim. Obok kontynentów ciekawią duże 
wyspy, odcinające się niesamowitymi kształ-
tami od błękitu mórz. Celebes przypomina 
jakiegoś niezwykłego stwora – mama mówi, 
że skorpiona, nigdzie w domu nie ma jednak 
zdjęcia tego pajęczaka i nie może mi go poka-
zać. A znów Nowa Gwinea wygląda jak jasz-
czur. Zachwycająca jest wielobarwność lądów. 
Piękna zieleń nizin przechodzi powoli w ciepłą 
barwę piaskową, a następnie w brązy, coraz 
ciemniejsze, co świadczy o docieraniu w wy-
sokie partie gór. Fascynuje lodowa biel okolic 
podbiegunowych. 

W atlasie urodą brzmienia wabią nazwy 
z dalekich stron: Kandahar, Samarkanda, Kasz-
mir, Timbuktu, Ukajali. Wyobraźnia podpowia-
da długie, fantastyczne opowieści, w których 
nazwy te błyszczą jak klejnoty o niewyobrażal-
nym pięknie. Albo – niewyobrażalnej grozie, jak 
Krakatau. Dlaczego te nazwy były najbardziej 
ekscytujące – nie wiem, bo na przykład nazwy 
Honsiu czy Kiusiu brzmią w moich uszach nie-
mal nieprzyzwoicie. 

Już niestraszne są zabawy z piłką w „pań-
stwo–miasto”. Do wiedzy z atlasu dochodzą 
książki – Arkadego Fiedlera: „Ryby śpiewają 
w Ukajali”, „Zdobywamy Amazonkę”, „Gorąca 
wieś Ambinanitelo”, „Kanada pachnąca żywi-
cą”, Aliny i Czesława Centkiewiczów: „Anaruk 
chłopiec z Grenlandii”, „Wyspa mgieł i wi-
chrów”, Edmunda de Amicisa „Od Apeninów 
do Andów” i inne, których tytułów dziś już nie 
pamiętam. W wyobraźni wędrują karawany 
przez Saharę albo ciepło okutani, nieustraszeni 
polarnicy zdążają w stronę bieguna, a bujna 
przyroda nad Ukajali i Amazonką kusi nie-
zwykłością. 

W życiu codziennym my – dzieci – biegamy 
po łące, a jedyna dalsza wyprawa do Dychowa, 
którą wymyśliła i poprowadziła Krysia, kończy 
się kompletnym fiaskiem. Zmęczeni, spragnieni 
i głodni, ja – z kontuzją nogi, znaleźliśmy się 
w pobliżu jakiejś wsi, gdzie serdecznie się nami 
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zaopiekowano, wynosząc z piwniczki garnek 
wspaniałego zsiadłego mleka, które chłodem 
i migdałowym smakiem rozkosznie koiło nasze 
wyschnięte gardła. Mnie odwieziono do domu 
rowerem, na ramie. Troska, jaką okazali przy-
padkowi opiekunowie zagubionym dzieciakom 
sprawiła, że na zawsze pozostało w moim sercu 
przekonanie, iż w trudnych chwilach ludzie 
będą mi pomocni. 

Wędrowcy z lektur zresztą byli zawsze 
dzielni, a ludzie z miejsc, do których dociera-
li – przyjaźni. Nie były to oczywiście wszystkie 
lektury mojego dzieciństwa, te jednak budowały 
postawę radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

fot. BARBARA koNARSkA

i zaufania do ludzi. Być może z tamtych cza-
sów wzięła się u mnie łatwość wędrowania 
w pojedynkę, przez długie lata bowiem chętnie 
spędzałam czas wolny na przeglądaniu atlasu 
świata, toteż każda mapa przemawiała do mnie 
językiem zrozumiałym. Po wielekroć też prze-
konałam się, że w chwilach, kiedy przeceniłam 
własne siły, dobre bogi sprowadzały na mój 
szlak wspaniałych, serdecznych ludzi. Bakcyl 
podróży zaś, zaszczepiony dzięki podróżom 
„palcem po mapie” i lekturom dzieciństwa, nie 
opuścił mnie do dziś i każdą, nawet nieodległą 
wyprawę traktuję z wielkim podnieceniem, 
oczekując spotkania z czymś niezwykłym. 
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Jadwiga Korcz-Dziadosz

Refleksje z wyprawy  
na koniec świata

Minęło już trochę czasu od fascynującej wy-
cieczki, którą zorganizowało wielokrotnie 

sprawdzone przez nas, bardzo rzetelne biuro 
podróży i pilot Jacek Kędziora, czas zatem na 
refleksje. Zaproszenie do podróży brzmiało: „Fa-
scynująca wyprawa na Płw. Iberyjski. Znakomi-
cie zaplanowana, piękna krajobrazowo i bogata 
w zabytki z listy UNESCO trasa, na której jest 
wiele wspaniałych hiszpańskich i portugalskich 
miast sztuki. Dwie stolice: urokliwa Lizbona 
i Madryt, Sintra z przepięknymi rezydencja-
mi i tajemniczymi zaułkami. Porto – miasto 
o niepowtarzalnej atmosferze i słynnym trun-
ku. Znane sanktuarium w Fatimie. Pobyt na 
znanym z cudownych plaż wybrzeżu Algrave”. 
Zachęcona tym tekstem, zawsze ciekawa tego 
co za horyzontem – jadę!!!

Pierwszym dłuższym przystankiem był 
Paryż. Dla mnie była to już kolejna wizyta 
w tym niezwykłym mieście i tak, jak to bywa 
z powtórkami – zawsze będę wracała do… 
pierwszego razu. Nie znaczy to oczywiście, że te-
raz byłam znudzona, z ogromną przyjemnością 
odwiedziłam muzeum Orsay, wprawdzie teraz 
już nie popłakałam się ze wzruszenia przy wy-
stawionych dziełach sztuki, jak to było onegdaj. 
Jak poprzednio, ogromne wrażenie zrobił na 
mnie sam obiekt muzeum, całość bowiem jest 
„ubrana” w niesamowite i przepiękne wnętrza 
zabytkowego dworca kolejowego Orsay, który 
stanowi niepowtarzalną atrakcję samą w sobie. 
Plotka mówi, że to François Mitterrand zrobił 
prezent swojej kochance, tworząc we wnętrzu 
nieczynnego dworca muzeum… No i chwała mu 
za to! Za to teraz z zaskoczeniem odkryłam pol-
skie ślady w tym przybytku, a mianowicie fa-
scynującą rzeźbę pt. „NOSTALGIA” Bolesława 

zAMEk w CHENoNCEAu zwANy zAMkIEM DAM, zE 
wzglęDu NA SzEść JEgo włAśCICIElEk. to NAJ-
BARDzIEJ PoPulARNy wśRóD tuRyStów zAMEk 
wE fRANCJI (zARAz Po wERSAlu)

BIARRItz – wIDok NA SkAłę PANNy – RoCHER DE 
lA VIERgE, NA JEJ SzCzyCIE StoI fIguRA MAtkI 
BoSkIEJ

PRzEPIękNE, MAlowNICzE łAńCuCHy góRSkIE  
w PółNoCNEJ CzęśCI PółwySPu IBERyJSkIEgo

wyCIECzkA łoDzIą w PoRto w PoRtugAlII, PRzy 
uJśCIu RzEkI DouRo Do oCEANu, MoSt StAlowy 
DoN luIS
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fAtIMA. fIguRkI DzIECI, któRyM w 1917 R. oBJAwIłA 
SIę MAtkA BoSkA

BAtAlHA – klASztoR MAtkI BoSkIEJ zwyCIęSkIEJ.  
NAJwSPANIAlSzy zABytEk SztukI gotyku w PoRtugAlII

PoMNIk oDkRywCów w BElEM, DzIElNICy lIzBoNy
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lAgoS – oDPoCzyNEk Po DRyfowANIu łoDzIAMI 
PRzy BRzEgu oCEANu

Biegasa, rzeźbiarza i malarza żyjącego na 
przełomie XIX i XX w., przedstawiciela nurtu 
symbolistycznego. Jego twórczość plastyczna 
zyskała rozgłos i uznanie krytyków i publicz-
ności w Paryżu, dokąd wyjechał po przerwaniu 
studiów w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
i – oddając się twórczości – został aż do śmierci 
w 1954 r. Był członkiem Polskiego Towarzystwa 
Historyczno-Literackiego w Paryżu, któremu 
zapisem testamentowym przekazał swoje dzie-
ła. Bardzo duży zbiór prac tego artysty jest 
również w Mazowieckim Muzeum w Płocku, 
zatem może to być cel kolejnej wycieczki!

W programie naszej wyprawy kolejnego dnia 
przewidziana była wizyta w Lourdes. Bardzo 
jestem ciekawa własnych reakcji na to miejsce. 
W ubiegłym roku byłam w Medziugorie, z które 
pozostało mi głównie wrażenie zalewu kra-
mów i komercji, a Lourdes? No cóż… Tysiące 
pielgrzymów przybywających do tego miejsca 
z ogromną nadzieją na łaskę odmiany losu, na 
wyzdrowienie (mnóstwo chorych na wózkach 
inwalidzkich), wspiera swe modły o zdrowie 
spalając w ogniu woskowe „figurki” chorych 
narządów (ciekawe, jak proszą o wyleczenie 
prostaty?). Oblegane są krany, z których to-
czy się święta woda. Ja, nieuleczalny sceptyk 
i niedowiarek, tą wodą obmywam jedynie 
twarz… może??? Natomiast wieczorny nastrój 
tego miejsca jest niezwykły, pachnie spalanym 
woskiem, ludzie przesuwają się w ciszy i sku-
pieniu. Wprawdzie też grasują tu niesłychanie 
zręczni złodzieje, tym razem jednak nikogo 
z nas nie „obrobili”. 

Wsiadamy „na koń”; przed nami długa droga 
dalej, na zachód. Po drodze jedynie „przystanki 
sanitarne” i nieco dłuższy w Biarritz. Cały czas 
trwam w nieustannym oszołomieniu: wszak 
miejsca, do których teraz docieram, całe lata 
były dla mnie abstrakcją, punktem na mapie! 
Biarritz – toż to miejsce akcji wielu filmów, 
książek! A dziś? JESTEM TU!!!! Rzucamy się 
wprost do „cykania” zdjęć dokumentacyjno-
dowodowych: Biarritz, Atlantyk i ja.



135Podróże małe i duże słuchaczy ZUTWINSPIRACJE  /

Kolejny przystanek turystyczny to San Se-
bastian. Właściwie już powinnam okrzepnąć, 
ale uświadamiam sobie – jestem w mieście 
położonym nad Zatoką Biskajską! 

Wizyta w mieście słynącym ze swoich słod-
kich win – Porto. Oprócz degustacji przewi-
dywany spacer do Katedry Se, Pałacu Giełdy 
i Wieży Clerigos oraz przejazd malowniczym 
stalowym mostem Dom Luisa I. Na początek 
przewodniczka prowadzi nas do budynku dwor-
ca kolejowego, gdzie ściany zdobią azulejos. 
Są to niewielkie, cienkie, kolorowe, najczęściej 
kwadratowe i szkliwione płytki ceramiczne, 
które stanowią element mozaiki lub oddzielną 
kompozycję dekoracyjną. Ozdabiają ściany, 
podłogi, sufity, balkony, elewacje, schody w pa-
łacach, klasztorach, kościołach, sklepach, 
miejscach użyteczności publicznej, są ogrodach 
czy prywatnych domach1. Można je oglądać 
na przydrożnych krzyżach, ławeczkach, źró-
dełkach, drogowskazach, znakach z nazwą 
miejscowości, ulic… Słowem – są dosłownie 
wszędzie! Aż trudno uwierzyć, że „zwykła” 
w gruncie rzeczy płytka ceramiczna stała się 
elementem portugalskiej spuścizny narodowej. 
Jednak na niezaprzeczalny sukces owej płytki 
pracowały całe pokolenia.

Przez piękny most przechodzimy do starej 
winiarni, pełnej ogromnych beczek wypełnio-
nych leżakującym znakomitym winem porto. 
Porto to niesłychanie piękne, stare miasto, 
przecięte malowniczą rzeką Douro, po której 
fundujemy sobie króciutką przejażdżkę. Z mo-
stu, którym przechodzimy do winiarni i na 
nabrzeże portowe karkołomnymi skokami do 
rzeki popisują się młodzi chłopcy. Strach na to 
patrzeć! 

Wreszcie wizyta w słynnej z objawień 
w roku 1917 Fatimie. Podobnie jak do Lourdes, 
do Fatimy docieramy wieczorem. Po kolacji 
idziemy w stronę kościoła. Wiemy już, że przed 

1 http://artursac.blogspot.com/2011/04/azulejos.
html

AlBufEIRA – góRzyStA, DługA PlAżA NAD BRzEgIEM 
AtlANtyku

PRzyląDEk śwIętEgo wINCENtEgo – NAJBARDzIEJ 
wySuNIętA Część EuRoPy NA PołuDNIowy zACHóD

SEwIllA – CzwARtE Co Do wIElkośCI MIASto  
HISzPANII, zAMEk AlkAzAR

wIEżA BElEM w lIzBoNIE, fot. BEAtA wołyNIEC
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BARCEloNA – StolICA kAtAloNII, 
fot. kRyStyNA JAwoRSkA

PARyż – wIEżA EIfllA,  
fot. BEAtA wołyNIEC

laty trójka pastuszków spotkała tutaj Matkę 
Boską. To zdarzenie uczyniło z malutkiej miej-
scowości ośrodek kultu i pielgrzymek tysięcy 
wiernych i turystów. Struktura miejscowości 
jest typowo wiejska. Przeważa działalność 
usługowa, ze względu na pielgrzymów dobrze 
rozwija się handel i hotelarstwo. Właściwie jest 
to niesłychanie dochodowy biznes! Zwiedzamy 
to miejsce i około południa opuszczamy Fatimę 
po zebraniu wszystkich wycieczkowiczów. Oka-
zało się jednak, że nawet w malutkiej Fatimie 
można zabłądzić!! Przytrafiło się to jednej 
z koleżanek, która po wyjściu z niesłychanie 
interesującej penetracji butików straciła z oczu 
koleżanki. Zupełnie nie mogę zrozumieć tej 
„babskiej” manii zaglądania do sklepów, kra-
mów m.in. Ufff!

No i dalej na zachód, ku końcowi świata. 
Dojeżdżamy na wybrzeże lizbońskie na Cabo 
da Roca – najdalej(!!!) na zachód wysunięty 
punkt naszego kontynentu. Tę nazwę doskonale 
pamiętam z lekcji geografii. Czyż mogłam ma-
rzyć, że nazwa zmaterializuje mi się? Stoję na 
szczycie skalistego przylądka, patrzę na ocean 
i dumam – jakim odważnym wizjonerem trzeba 
było być, by wypłynąć w tę dal niezmierzoną, 
pokonać lęk przed ówczesną pewnością, iż tam, 
za horyzontem czeka tylko otchłań... Z pobytu 
tutaj otrzymaliśmy stosowny certyfikat na 
którym napisano: Zaświadczamy, że ZUTW 
Zielona Góra był na Cabo de Roca, końcowym 
przylądku zachodniej Europy, na samym końcu 
świata „gdzie ziemia kończy się, a zaczyna oce-
an”, gdzie Duch Wiary, Miłości i Żądza Przygód, 
pobudziły portugalskie karawele do wyprawy 
na poszukiwanie Nowego Świata. 

To nie koniec przeżyć tego dnia: przed nami 
przepełniona zabytkami architektury z różnych 
epok SINTRA: Powiedzenie mówi: „Zobaczyć 
cały świat, a nie widzieć Sintry, to nic nie zo-
baczyć”. Sintra należała do ulubionych miast 
wypoczynku władców Portugalii. Docenili ją 
też znani pisarze. Hans Christian Andersen 
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nazwał to miasteczko „najpiękniejszym miej-
scem w Portugalii”, a Lord Byron tytułował 
ją „wspaniałym Edenem”. Karnie i posłusznie 
idziemy za Jackiem Kędziorą , który prowadzi 
nas po takich „ścieżkach”, że dech zapiera – 
dosłownie.! Trudno ogarnąć to wszystko zmy-
słami. Koncentrujemy się na „przeżyciu”, czyli 
przejściu bezkolizyjnym. Naturalne ukształ-
towanie terenu zostało przekształcone, dobu-
dowane, przewiercone i stworzono fantazyjne, 
właściwie niczemu praktycznemu nie służące 
budowle, które teraz odwiedza tysiące turystów. 
Wśród nich i my – słuchacze ZUTW.

Wieczorem tego dnia docieramy do Lizbony. 
Stolica Portugalii to miasto niezwykłe, usytu-
owane niczym antyczny amfiteatr. Zaczynamy 
od ciasteczek w cukierni. Pastéis de Belém to 
tradycyjny, od 1837r . wypiek kuchni portugal-
skiej, ściślej lizbońskiej – to tarta z nadzieniem 
budyniowym. Skubię kawałeczek od Kuby – 
straszliwie słodkie, tradycji jednak stało się 
zadość. Wnętrze cukierni ascetyczne, ale my 
nie rozsiadamy się, czeka nas bowiem przygoda 
turystyczna w Lizbonie!

Na początek plac Belém ze znakomicie za-
chowaną wieżą obronną. Odgrywała ona rolę 
strażnicy lizbońskiego portu, chroniąc miasto 
przed inwazją od strony oceanu. Jest najbardziej 
wysuniętą na zachód budowlą obronną Europy. 
Z lewej strony wieży w starych fortecznych za-
budowaniach ulokowano Muzeum Oręża, przed 
nim odbywa się nieco operetkowa zmiana warty. 
Przystojny młodzian z wąsikiem – wartownik – 
z powagą pozuje do wspólnej z nami fotografii.

Kolejną atrakcją turystyczną jest Pomnik 
Odkryć Geograficznych w kształcie dziobu 
łodzi, otoczony figurami postaci, które przy-
czyniły się zarówno do powiększenia ówczesnej 
wiedzy europejczyków o świecie, jak i do wzro-
stu zamożności Portugalii. Znajdują się tam 
zatem m.in. Henryk Żeglarz, Vasco da Gama, 
Ferdynand Magellan, bezimienni żołnierze, 
marynarze i kapłani. Przychodzi mi na myśl, 

PoMNIk SfotogRAfowANy z okIEN AutoBuSu, 
fot. kRyStyNA JAwoRSkA

gotyCkA kAtEDRA w BIARRItz,  
fot. BEAtA wołyNIEC
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i Montijo. I znowu coś nieprawdopodobnego – 
wszak TAG to była dotąd dla mnie wyłącznie 
nazwa geograficzna…

Ósmy dzień naszej ekskursji przeznaczony 
był na bardzo zasłużony wypoczynek – pla-
żowanie i kąpiele w Oceanie Atlantyckim 
w miejscowości ALGARVE. Wzdłuż wybrzeża 
rozciągają się wspaniałe, zadziwiające formacje 
skalne z ukrytymi w nich zatokami i z długi-
mi, piaszczystymi plażami. Wśród tych bajko-
wych form zafundowałyśmy sobie radosną sesję 
fotograficzną. Gdyby podczas tej zabawy zasko-
czył nas przypływ, miałybyśmy się z pyszna. 
Występują tu przecież charakterystyczne pływy 
morskie (przypływy i odpływy) – regularnie 
powtarzające się podnoszenie i opadanie pozio-
mu wody w oceanie! Zupełnie nie zdawałyśmy 
sobie sprawy, jak daleko Atlantyk sięga podczas 
przypływu. Świadkiem tego zalania połowy 
plaży byłyśmy dopiero popołudniu. Ale zdjęcia 
wyszły fajne, wszak modelkami były „trzecio 
wiekowe” syrenki!!!

Dzień dziewiąty zajął nam całodzienny 
rajd wzdłuż słynnych miejscowości oraz ory-
ginalnych form południowego wybrzeża z naj-
popularniejszymi plażami prowincji Algarve, 
m.in. „koniec świata” – Cabo de St. Vicente 
oraz LAGOS , jedno z ciekawszych miast tego 
rejonu – stare, nawet starożytne, z zabytkami, 
z historią. A do tego w pobliżu, a nawet prawie 
w samym mieście, znajdują się jedne z ładniej-
szych, jeżeli nie najładniejsze plaże Algarve. 
I możliwość wypłynięcia na Atlantyk, z której 
to atrakcji skorzystaliśmy. Było to wypłynię-
cie małą, pięcioosobową łódką na ocean, aby 
obejrzeć jak woda wyrzeźbiła w wysokich na 
dwadzieścia metrów, pomarańczowych klifach 
niesamowicie malownicze formacje skalne. Po-
szarpała woda skałę na kawałki, porozdzierała 
i zostawiła prześliczne groty, jaskinie, zatoczki, 
przesmyki i zakątki. Oglądanie Ponta da Pieda-
de z małej łódki jest o tyle ciekawe, że może ona 
wpłynąć do wielu małych grot wyrzeźbionych 

MoSt RzyMSkI w CoRDoBIE, 
fot. BEAtA wołyNIEC

kAtEDRA SAgRADA fAMIlIA, SyMBol BARCEloNy, 
fot. BEAtA wołyNIEC

że ta chwalebna i bogata przeszłość Portugalii 
musi wzbudzać we współczesnych nostalgię za 
tym co było ich udziałem… i niestety minęło!

Wyjeżdżamy z Lizbony przez most Vasco da 
Gama na rzece Tag. Jest to jeden z najdłuż-
szych mostów w Europie, mierzy 17 200 m. 
Spina rzekę między miejscowościami Sacavém 
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w skale. Niektóre formacje mają swoje niefor-
malne nazwy. I tak można zobaczyć słonia 
i wielbłąda, poczuć dreszcz wywołany chłodem 
w muzeum albo kontemplować majestat natury 
w katedrze. I wpłynąć do Groty Miłości!

Po tych atrakcjach kontynuowaliśmy drogę 
na koniec świata, czyli Przylądek Świętego 
Wincentego. Stoi na nim latarnia morska, 
w pobliżu znajdują się twierdze Beliche i Sa-
gres. W średniowieczu miejsce to uznawano 
za koniec znanego Europejczykom świata i rze-
czywiście – jest to najbardziej na południowy 
zachód wysunięta część Europy. Mam teraz 
okazję wzniesienia toastu za… dzielnych że-
glarzy, którzy wypłynęli w dal.

Już w drodze do Hiszpanii zatrzymaliśmy 
się na parę chwil podziwu dla ludzkiego geniu-
szu w znaczących historycznie miejscowościach 
Sewilla i Kordoba. SEWILLA to artystyczna, 
kulturalna i finansowa stolica południowej 
Hiszpanii i formalnie stolica Andaluzji. Jest 
jednym z największych historycznych centrów 
Europy. Wysiedliśmy z autokaru na prawym 
brzegu Gwadalkwiwiru (!), podziwiając panora-
mę Sewilli i portal katedry, do której poszliśmy. 
Krótki przystanek w KORDOBIE pozwolił nam 
na zwiedzenie, w ekspresowym tempie, Wielkie-
go Meczetu, zwanego po hiszpańsku La Mez-
quita, jednego z najwspanialszych dzieł archi-
tektury islamu. Wielokrotnie przebudowywany, 
służy obecnie za katedrę rzymskokatolicką. Jak 
to dobrze, ze w szale poprawności religijnej nie 
zburzono tego arcydzieła architektonicznego.

Przedpołudnie kolejnego dnia spędzamy 
w Madrycie, jesteśmy zatem w mieście Don 
Kichota i Sancho Pansy, zatem zbiorowe zdjęcie 
robimy pod ich pomnikiem.

Następny dzień to relaks, tym razem na 
Costa Brava. Istnieje ewentualność wycieczek 
fakultatywnych. Zdecydowana większość dziel-
nych podróżników wybrała wyjazd do Barcelo-
ny. Dla mnie było to urzeczywistnienie marze-
nia! „Od zawsze” chciałam zobaczyć bajeczne 

budynki Antonio Gaudiego. Zanim jednak do-
szliśmy słynną La Rambla do katedry Sagrada 
Familia, desantowaliśmy się na rondzie, prawie 
u stóp kolumny z Krzysztofem Kolumbem. Już 
wspomniałam jak głęboko podziwiam odwagę 
i determinację średniowiecznych żeglarzy, 
wśród nich też Krzysztofa Kolumba. Karnie 
i nad podziw sprawnie drepczemy za niezmor-
dowanym Jackiem; drepczę i ja, choć różnica 
wzrostu i długości nóg, a tym samym długości 
kroku między mną a nim jest wyraźna! Pró-
bowałam bezskutecznie namówić go by szedł 
moim rytmem… Jak dobrze, że tak wielu z nas 
chłonie te wszystkie cuda! MALKONTENTÓW 
NIE SŁYSZĘ. Barcelońska wycieczka została 
nieco zakłócona, bowiem w tłumie na La Ram-
bla zgubił się jeden z naszych… Było trochę 
nerwów, ale wszystko szczęśliwie się skończyło 
i w komplecie wróciliśmy na wybrzeże Costa 
Brava, gdzie był nasz hotel.

W drodze powrotnej zatrzymujemy się na 
krótki turystyczny rekonesans w papieskim 
Avinionie. Mnie oczywiście kołacze się piosenka 
Ewy Demarczyk o tańczących na moście w Avi-
nion, teraz widzę ten most. Nikt nie tańczy… 
Jesteśmy nad Rodanem i znowu chwila zadumy 
nad cudem materializacji dotąd dla mnie abs-
trakcyjnych nazw geograficznych.

I ostatni, czternasty dzień naszej wyprawy. 
Niestety, przed nami całodzienna podróż do 
kraju Lecha i Żywca przez szeroki obszar pań-
stwa niemieckiego. Po posiłku w znanej nam 
(z wcześniejszych wyjazdów) miejscowości, po 
kilku „sanitarnych” postojach, późną nocą do-
jeżdżamy szczęśliwie do Zielonej Góry. 

Były to świetne, pełne wrażeń dni. Pracowali 
sprawnie kierowcy, Piotr i Darek, i oczywi-
ście Jacek Kędziora – pilot znakomity. A my, 
utrudzeni turystycznie, ale dzielni, w dobrym, 
pogodnym nastroju będziemy długo wspominać 
przeżycia, które były naszym udziałem. Zacyto-
wany anons zachęcający do udziału w wycieczce 
nie był czczą obietnicą i reklamowym hasłem.
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Narodowego Czeskiej Szwajcarii. Po drodze 
wykonaliśmy wiele zdjęć podziwiając piękne 
krajobrazy w jesiennej szacie i pewnie zostali-
byśmy w tym bajecznym otoczeniu do późnych 
godzin, gdyby nie to, że trzeba było stawić się do 
pensjonatu „Relax” w Horni Chrzibska, gdzie 
czekał na nas posiłek i nocleg.

W drugim dniu pobytu udaliśmy się do Do-
liny Kyjowskiej, która jest bardzo malownicza, 
ze skałami piaskowca porośniętymi żółtym 
mchem, z wysokimi ścianami skalnymi z dra-
binkami do wspinania (byli chętni) i krystalicz-
nie czystą wodą. Po drodze mostki, wodospady, 
jaskinia (niestety zamknięta), a pod ręką aparat 
i... anielski spokój. Dotarliśmy do końca doliny, 
gdzie rzeka tworzy granicę pomiędzy Czechami 
i Niemcami i przy Mostku Bratnickim na leś-
nym postoju posililiśmy się własnym prowian-
tem, bo na trasie nie ma żadnej restauracji ani 
sklepiku, o czym wiedzieliśmy przed wyprawą, 
więc smakołyki zabraliśmy ze sobą. W drodze 
powrotnej te same kadry wyglądały inaczej. 
Paweł wyjaśniał nam, jak ważne w fotografi i 
jest światło, jego barwa i cienie, podkreślające 
fakturę, by zdjęcia były wykonane poprawnie. 

Jadwiga Szuba

Jesienny plener 
w Czeskiej Szwajcarii

Po raz drugi członkowie Klubu „FOTO X” 
udali się na trzydniowy wyjazdowy ple-

ner, tym razem do Parku Narodowego „Cze-
skiej Szwajcarii.” Grupa liczyła 19 osób wraz 
z kierowcą, z przewodnikami po szlakach 
turystycznych i po fotografi i: Stanisławem 
Matuszewskim i Pawłem Janczarukiem. 
Pomysłodawcą, mózgiem i szefem od spraw 
związanych z pobytem grupy był Stanisław 
Matuszewski, który przed wyjazdem przygoto-
wywał nas do pleneru podczas kolejnych zajęć 
w klubie. Na miejscu zastaliśmy malownicze je-
sienne krajobrazy, które należało ze znawstwem 
i wrażliwością zauważyć i utrwalić

W pierwszym dniu po przyjeździe wyruszyli-
śmy szlakiem w długą, sześciogodzinną trasę do 
monumentalnego mostu skalnego zwanego Bra-
mą Pravcicką, która jest największą formacją 
skalną tego typu w Europie i symbolem Parku 
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Plener to ogromna dawka wiedzy i okazja do 
sprawdzenia własnych umiejętności. 

Niedzielę, trzeci dzień pobytu, przeznaczy-
liśmy na przełom rzeki Kamenice. Jest to na-
turalna formacja skalna w Czeskiej Szwajcarii 
o długości 960 m i prawie pionowych ścianach 
o wysokości 50-150 m. i niewątpliwie jest jedną 
z wielu atrakcji turystycznych w Czechach. 
Trasa prowadzi wąskim skalistym wąwozem 
wzdłuż rzeki, nad którą wznoszą się ściany 
z piaskowca. W wielu miejscach przejście wyku-
te jest w skale, są też tunele. W malowniczym 
drewnianym domku na przystani w Dzikim 
Wąwozie Staszek kupił bilety na przeprawę 
łodzią. To niezwykła wycieczka wśród skał. 
Wąwóz Edmunda i Dziki Wąwóz to głębokie 
kaniony w piaskowcowych skałach, które na 
skutek erozji posiadają liczne głębokie otwory 
i ciekawą strukturę. W jednym z miejsc można 
podziwiać tzw. „Szpagatową Niagarę” – wodo-
spad na życzenie. Przewoźnik raczył nas żar-
tobliwymi komentarzami w różnych miejscach 
na trasie. Już samo słuchanie języka czeskiego 
rozwesela – w naszych uszach brzmi on zabaw-
nie – tym bardziej było więc wesoło. 

Po krótkim spacerze wsiedliśmy do kolejnej 
łodzi i udaliśmy się w drogę powrotną, bo cze-
kała nas jeszcze jedna atrakcja turystyczna – 
malowniczy szczyt Marina Skala (pol. Skała 
Marii) o wysokości 447 m n.p.m. oddalony 
około 5 km do miejscowości Chrzibska. Po wy-
piciu herbaty i solidnym posiłku tylko połowa 

uczestników wyruszyła na długą i stromą 
trasę i zdobyła szczyt zakończony trzema igli-
cami piaskowcowymi. Na szczycie znajduje się 
drewniana altanka, z której rozciąga się wspa-
niały widok na okoliczne wzniesienia i leżącą 
poniżej turystyczną wieś Jetrzichowice. Zdjęcia 
panoramy wykonane z miejsca, które jest sym-
bolem Parku Narodowego Czeskiej Szwajcarii 
są nagrodą za trud pokonania całej trasy, 
a szczególnie ostatnich 240 stopni wykutych 
w kamieniu i krętych schodów oraz stalowych 
drabin prowadzących na szczyt.

Po obiadokolacji czas spędzaliśmy w hotelu 
prowadząc ciekawe rozmowy o fotografi i, która 
jest sztuką trudną do opanowania i – jak się 
okazało – wymaga nie lada kondycji fi zycznej. 
Dziękujemy Pawłowi za piękny przykład pasji 
fotografi cznej, wrażliwości i potrzeby dostrze-
gania piękna. Eli Żurawik dziękujemy za dzie-
lenie się z nami wiedzą geologiczną i cierpliwym 
wyjaśnianiu zawiłych nazw, pokazywaniu cieka-
wych form skalnych i zmian zachodzących w wy-
niku erozji oraz omówienie procesów sprzed 
milionów lat, które ukształtowały dzisiejszy 
krajobraz tego terenu. Szczególne podziękowa-
nie składamy Stanisławowi Matuszewskiemu 
za niezwykle staranne przygotowanie pleneru, 
dobrze zaplanowaną i sprawną organizację 
każdego dnia pobytu, dzięki czemu, mogliśmy 
zaliczyć najciekawsze atrakcje turystyczne na 
terenie Parku Narodowego Czeskiej Szwajcarii. 
Czekamy na wiosenny wyjazdowy plener!

fot. AlEkSANDRA DIttRICHPAwEł JANCzARuk, fot. zofIA BINIEwSkA-DoBRzyńSkA
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Pokrzywa

pod płotem rośnie pokrzywa
raczej prosta niż krzywa
gdy zerwać ci się ją zdarzy
skrzywisz się bo poparzy
roślina bardzo mściwa

Żubrówka

Rośnie wśród traw powodzi
od żubra imię wywodzi
żubr trawkę tę chętnie skubie
ja też żubrówkę lubię
kiedy w lodówce się chłodzi

Koniczyna

może konia ogierem uczyni
gdy zakocha się w koniczynie
swą słodkością zieloną
sprawi że stanie się żoną
„klaczyna” w licznej rodzinie

Jadwiga lidka Engel

limerykowy zielnik
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Bernard Grupa

Nasze ogródki

Mam ogródek taki mały, 
na pretekścik doskonały, 
też i azyl całkiem stały.
Trochę drzewek, krzewów, trawy 
na kłopoty – nie ma sprawy.
Można znaleźć u(k/p)ojenie
i omdlenie, i uśpienie, 
czasem nawet uzdrowienie.
Można snuć  tu wielkie plany 
pod dachami tej altany,
albo marzyć o fortunie,
która z góry z totkiem sfrunie, 
w końcu można popracować, 
ot, po prostu tak, dla zdrowia.

I już czas na morał krótki: 
kochajmy te swe ogródki!

2004

Metamorfozy polskie

Istota
niecnota
patriota
fi lareta
idiota
ramota (do dupy egzemplarz)
wielka fl ota
poliglota
… i banita
i unita (ten od Unii Europejskiej)
Jak na razie k w i t a

2004

fot. EwA kwAśNIEwICz
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Barbara Konarska

Opowieść o Adamie i Ewie

fot. EwA kwAśNIEwICz

Siedzi Ewa na przyzbie, patrzy na granaty.
Ugryźć trudno, rozłupię – ziarnka jak klejnoty 
lśnią purpurą. Choć pyszne – zjeść szkoda,
byłyby koraliki, zyskała – uroda.
Pesteczki dekolt zdobią. Krople krwi na mleku…
Udam, że śpię. Przestraszę? Zachwycę Adama? 
Wtem muszki się zwiedziały. – Ratuj mnie, człowieku!
Chcę być piękna dla ciebie, Adasiu, jak dama.
– Ale nie tym sposobem. W górach skał bez liku,
odłupię kryształ, kolię z granatów ci zrobię, 
a muszkę całuśniczkę przylep w ust kąciku.
– Adamie! Mądryś bardzo, podziwiam to w tobie. 
Skąd ten rozum? – Pamiętasz? Wąż i owoc z drzewa 
wiedzy. Kęs otworzył rozum, pragnienie obudził. 
– Mój miły, umiesz sprawić, że ze szczęścia śpiewam,
do szaleństwa cię kocham. Tak się dla mnie trudzisz…
Dowód uczuć – naszyjnik – przynieś szybko, będę 
gasić i rozpalać na nowo twoich pragnień ognie,
 stworzę ci życie pełne rozkoszy. Legendę
wyśpiewają o nas… 
Wyglądasz szykownie…
Buzi! Wracaj szybko! A Adam z daleka 
wysłał gołębia z wieścią: Z kolacją nie czekaj, 
mam spotkanie, zapewne przeciągnie się nieco.
Minął wieczór, noc cała, dni, miesiące lecą…
Kochaś nie wrócił. Rajskich marzeń tęczą 
nie zdobyła granatów. Tylko muszki brzęczą.

fot. BARBARA koNARSkA






