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szanse, był obietnicą dobrych zdarzeń, a ich bieg 
w dużej mierze mogłam kształtować. Początek 
roku szkolnego, potem akademickiego, początek 
sezonu artystycznego to były kamienie milowe 
mojego czasu. 

Tak jest nadal – początek jesieni to początek 
roku akademickiego w ZUTW. Kiedy przed 
piętnastu laty przekroczyłam jego progi, nawet 
w najśmielszych wyobrażeniach nie spodzie-
wałam się tego, co stanie się moim udziałem. 
Rozpoczęłam największą, najbardziej satysfak-
cjonującą przygodę życia. Nie wakacyjną, siłą 
rzeczy krótkotrwałą, lecz zagarniającą, niczym 
nurt górskiej rzeki, na długie lata. Wymagającą 
odpowiedzialności wobec społeczności, która za-
sadza się na wzajemnym zaufaniu. Wymagającą 
trudu, ale cóż naprawdę wartościowego można 
w życiu osiągnąć bez wysiłku?

Wielu z nas jest w ZUTW tak pięknie odmie-
nionych. Tegoroczni jubilaci, malarze z grupy 
„Kontrapost”, swoje dwadzieścia twórczych lat 
nazwali CZASEM SPEŁNIANIA MARZEŃ. 
Przed dwudziestu laty odważyli się rozpocząć. 
Efekty okazały się wspaniałe. Życie stało się 
„balem nad bale”, jak to określiła Basia Dzię-
cielewska w tytule jednej ze swoich wystaw. 
Tegoroczne Juwenalia III Wieku znów przynio-
sły sukces malarce z tej grupy, Marii Jabłece. 
Akwarela zatytułowana „Rozlewisko” znalazła 
się wśród nagrodzonych i wyróżnionych prac 
niejako w kontrze do pozostałych, mocnych 
w wyrazie, dzięki swej łagodności, uzyskanej 
poprzez rozbielone plamy jasnych barw. Praca 
subtelna, jak przystało na dzieło delikatnej, 
pięknej osoby, jaką jest Marysia. 

Zaledwie pięć lat, zapisanych w pamięci nie-
zwykłymi wystawami, pracuje pod kierunkiem 
Zbigniewa Szymoniaka Zespół Plastyczny „Alla 
Prima. Życzymy członkom grupy, by kolejne lata 
znaczone były wspaniałym rozwojem artystycz-
nym każdego z jej członków. 

Zofi a Banaszak w swoich „Przemyśleniach 
na temat fotografi i” napisała: jednym zdjęciem 

Ten rok niesie tak dziwne wahania aury, że 
coraz trudniej mówić o porach roku. W lu-

tym można było jeszcze zobaczyć na trawniku 
ubiegłoroczne stokrotki, a w marcu zaczęły 
rozwijać pączki tegoroczne. Zimy właściwie 
nie było. Wiosna przeleciała tak szybko, jakby 
wzięła wzór z trybu życia zapędzonego współ-
czesnego człowieka. Nie nasyciliśmy zmysłów 
kwitnieniem jednych krzewów, a one już prze-
kwitały; drugie i kolejne w pośpiechu bujnie 
okrywały się odświętnością kwiatów i równie 
szybko gubiły barwne, pachnące płatki. Dziś 
(piszę w ostatnim dniu czerwca) na jarzębinie 
rosnącej nieopodal domu zobaczyłam mocno już 
czerwone korale. Jak w sierpniu! Dokąd zmie-
rzasz przyrodo? Wiem, wiem, to efekt globalnego 
ocieplenia, wywołanego przez człowieka, w któ-
ry nie wierzą zwolennicy niekontrolowanego 
„rozwoju”. Kilka lat temu Adriana Witkowska 
napisała o tym artykuł, można go przeczytać 
w tym numerze. Dotąd go nie publikowałam, 
ale rzeczywistość nadal jego treści nie zaprzecza. 

Ja pragnę przeżyć prawdziwą jesień, porę 
roku, która ma dla mnie nieprzeparty urok, 
nie tylko z powodu oszałamiającej barwności. 
Odkąd pamiętam, pierwsze dni jesieni (a właś-
ciwie końcówka lata) były czymś w rodzaju no-
wego rozdania, początkiem, który dawał liczne 

fot. RySzARd ANACkI

Barbara Konarska

Magia odwagi

Cokolwiek potrafi sz lub myślisz, 
że potrafi sz, rozpocznij to. Odwaga ma 

w sobie geniusz, potęgę i magię.
Johann Wolfgang Goethe 
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można więcej przekazać 
niż tysiącem słów. Ryszard 
Anacki podczas pobytu w Irlan-
dii sfotografował detal architekto-
niczny – głowę lwa, który zamkniętymi 
oczami odcina się od świata, jak ktoś nadmier-
nie sterany życiem. Włodzimierz Włodarczak 
sportretował okaleczonego kiedyś, a obecnie 
przywróconego do życia przez Ośrodek Rehabi-
litacji Dziko Żyjących Zwierząt w leśniczówce 
w Starym Kisielinie kruka. Kruk patrzy na 
nas bystrym okiem, ciekaw świata. To może 
być metafora życia seniorów sprzed zapisania 
się do ZUTW i obecnie, prawda? 

Materiałów o jubilatach jest w tym numerze 
więcej, jubileusze bowiem skłaniają do pod-
sumowań, bywają też okazją do wytyczania 
nowych szlaków uniwersyteckiej przygody. Ju-
bilatem z dwudziestoletnim stażem jest klub fo-
tograficzny FOTOOKO, choć poza Zbigniewem 
Rajche nie ma w nim osób o tak długim stażu. 
Jeden ze współzałożycieli, Kazimierz Nowik, 
który w ostatnich latach nie udzielał się już 
w pracy klubu, zmarł w tym roku. Pośmiertna 
wystawa, jaką z jego londyńskich zdjęć klub 
przygotował, przypomniała sylwetkę twórczą 
fotografa o pięknym dorobku. Publikujemy 
część zdjęć z tej wystawy, są bowiem godne 
pamięci zarówno ze względu na osobę, jak 
i wymowę prac. Otwarcie wystawy zaszczyciła 
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pani Nowikowa, która udostępniła na nią zdję-
cia autorstwa nieżyjącego męża, a z jej twarzy 
można było wyczytać radość, że pamięć o nim 
i jego artystycznej pasji trwa wśród nas.

Klub fotograficzny obchodził jubileusz przez 
cały rok akademicki. Liczne wystawy, zbiorowe 
i indywidualne, których omówienia znajdują się 
w tym numerze „Inspiracji”, były w obchodach 
najważniejsze. Była też gala, o której – jak za-
wsze interesująco – napisała Alicja Błażyńska 
w artykule „Lubimy jubileusze”.

Krótszy, ale niebłahy staż piętnastu lat, ma 
chór „Moderato”. Swój jubileusz uczcił, jakżeby 
inaczej, koncertem w Filharmonii. Liczba mi-
łośników śpiewu i przyjaciół chóru jest wielka, 
toteż salę wypełniła po brzegi entuzjastycznie 
reagująca publiczność. 

Dwudziestolecie to też czas działania klubu 
kochających przyrodę – „Wiernych Kwiatom” – 
prowadzonego do niedawna przez jednego czło-
wieka, Mariana Wawrzyna. Pisząc o jubileuszu 
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tego klubu, sięgnęłam do dwóch najstarszych 
kronik, z lat 1994-2003. Zachwycił mnie klimat 
lat pierwszych, ogromne poczucie wspólnoty 
uniwersyteckiej, w której początkowo kluby 
nie wyodrębniały się tak silnie. Zainteresowani 
uprawą kwiatów organizowali np. spotkania 
w plenerze, a poszczególni członkowie UTW 
wzbogacali program tych spotkań o elementy 
śpiewu (Janina Głuchecka i jej grupa) czy poezji 
(Anna Ciałowicz). Rozmawiałam kiedyś z Ma-
rianem Żurawskim, który z sympatią wspomi-
nał pierwsze lata naszego UTW. Podkreślał 
wspólnotowość działań jako siłę sprawczą bu-
dowania życzliwej atmosfery wewnątrz rodzącej 
się społeczności. „Wszystko robiliśmy razem” – 

mówił. Podobnie, z nostalgią, o latach pierw-
szych opowiada Zbigniew Rajche. Stu słuchaczy 
to nie dziewięciuset, można wszystkich znać 
nie tylko z imienia i nazwiska, ale także wie-
dzieć o zainteresowaniach i talentach każdego 
słuchacza. Łatwiej też wybrać odpowiadające 
poszczególnym członkom formy uczestnictwa 
w działaniach uniwersytetu, poznawane są 
bowiem we wspólnych przedsięwzięciach. Kiedy 
zostałam słuchaczką uniwersytetu, było nas już 
trzysta osób, co spowodowało, iż wielu z nich 
osobiście nie miałam szansy dobrze poznać. 
Powstające kluby zaczynały tworzyć byty nieco 

odrębne, czasami – na pozór – zamknięte. Trud-
niej więc było trafić na własną ścieżkę rozwoju, 
a nowoprzyjęci z pewną obawą próbowali wcho-
dzić do grup, w których odczuwali istnienie 
silnych więzów koleżeństwa, a nawet przyjaźni, 
jakie nawiązały się na przestrzeni lat. 

Kochani Słuchacze Pierwszego Roku, uwierz-
cie. Przed Wami wielka szansa! Nie marnujcie 
jej! Sama prowadzę jeden z klubów – Oksymo-
ron. Może nie uwierzycie, ale z ogromną nie-
śmiałością przed dziesięciu laty poszłam po raz 
pierwszy na spotkanie odbywające się w środę 
o godzinie 16.00 (tak jest do dziś). Klub działał 
już od roku, a ja sądziłam, że nie będzie tam 
dla mnie miejsca. Wówczas jeszcze nie „odkurzy-
łam” polonistycznej umiejętności pisania, której 
w latach pracy zawodowej rzadko używałam. 
Przyjęta serdecznie, rozpoczęłam swoją przygo-
dę życia, o czym napisałam powyżej. Każdego 
roku z nadzieją wypatruję osób, które słowem 
wyrażają świat. Przychodzą do Oksymoronu, 
pragną publikować w „Inspiracjach”. Nie ma ich 
wiele, ale każda taka osoba jest witana wśród 
nas bardzo ciepło. Tak jest w wielu klubach, bez 
obaw więc wchodźcie do nich, próbujcie. Kluby 
nie żądają cyrografów, możecie do każdego zaj-
rzeć, zastanowić się, czy taka propozycja Wam 
odpowiada, a potem rzucić się na głęboką wodę. 
Potęga odwagi jest wielka! 

Marian Wawrzyn to jedna z osób, jakie od-
ważyły się, z sukcesem, podjąć wyzwanie III 
wieku. Właściwie nie ma numeru „Inspiracji”, 
w którym nie spotykamy sylwetek ludzi, nazna-
czonych pasją działania. Nie tylko w ZUTW. 
Ten numer rozpoczyna wywiad z Bartłomiejem 
Włodkowskim, prezesem Fundacji AVE, która 
od siedmiu lat organizuje Juwenalia III Wieku. 
Zawsze okazuje radość na widok grupy z Zielo-
nej Góry na widowni. Pojawiamy się w naszych 
koszulkach, co nie wszystkim się podoba (sły-
szeliśmy z boku posykiwania eleganckich osób 
z innych UTW), ale i prezesowi, i wolontariu-
szom fundacji odpowiada, bo i oni występują 

fot. RySzARd ANACkI
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w swoich firmowych T-shirtach. Zadałam panu 
Włodkowskiemu pytanie, za co nas lubi. Odpo-
wiedział: „Za nieprzeciętny entuzjazm, za au-
tentyzm. Widać, że cieszycie się tym, co robicie, 
że jesteście ze sobą zaprzyjaźnieni i… macie 
klasę!”. Włodkowski to typ lidera – pełen świet-
nych pomysłów, a równocześnie człowiek, który 
potrafi wokół siebie gromadzić wielu wspania-
łych ludzi, chętnych, by dać z siebie coś dobrego 
innym. Wybrał swoją ścieżkę jako bardzo młody 
człowiek i jest temu wyborowi wierny. Żartem 
mówi, że to z egoizmu, bo działania Fundacji 
AVE czynią go szczęśliwym.

Pasjonatem był też nieżyjący już Julian Wik-
torski, który stworzył sympatyczne gospodar-
stwo agroturystyczne w Brzeźnicy. Zaszczepił 
swoją pasję rodzinie i dziś prowadzi „Stary 
Młyn” córka Ola. O Brzeźnicy przeczytacie 
Państwo w artykule Bogumiły Hyli-Dąbek.

Juwenalia III Wieku to dla naszego środo-
wiska uniwersyteckiego święto. Sukcesy towa-
rzyszą nam nieodmiennie. Tancerze prowadzeni 
przez Pawła Matyasika też, zgodnie z myślą 
Goethego, rzucili się w przygodę i magiczna siła 
odwagi przyniosła wspaniałe rezultaty. Próba 
wyrażenia siebie w teatrze poetyckim, pełna 
smaku i elegancji, to osobisty sukces czworga 
wykonawców, a zwłaszcza Zosi Banaszak, przez 
wielu postrzeganej jedynie w roli menedżerki 
ZUTW, często zresztą w tej roli niedocenianej, 
tymczasem zobaczyliśmy i usłyszeli niezwykły 
wyraz jej wnętrza, jej życia duchowego. Zosia 
czasami mi mówiła, że wolałaby pisać wiersze, 
zamiast projektów skutkujących przyznaniem 
środków finansowych na działalność ZUTW. 
Wierszy do publikacji na razie mi nie dała, ale… 
zaczynam mieć nadzieję.

Nie będę wymieniać wszystkich uhonoro-
wanych uczestników warszawskiego festiwalu; 
w numerze jest mój artykuł. Wspomnę tylko 
o Kabarecie „Monte Verde” nie tylko dlatego, 
że pięknie się zaprezentował, lecz także z tego 
powodu, iż w momencie, w którym będziecie 

Państwo czytać „Inspiracje”, kabaret będzie tuż, 
tuż przed swoim jubileuszem dwudziestolecia. 
Już się z góry cieszę na jubileuszowy spektakl, 
fama szepcze, że zobaczymy kilka świetnych 
numerów sprzed lat. Niektóre z nich wspo-
minam bardzo ciepło, czeka nas więc wielka 
przyjemność.

Nieduży, pięcioletni jubileusz obchodzić 
będzie Klub Fotograficzny FotoX. To grupa, 
która nie tylko pracuje nad technikami foto-
graficznymi. Za przykładem jej lidera pragnie 
zwiedzać świat i przybliżać jego piękno świet-
nymi fotografiami. Półtora roku temu wystawę 
zatytułowaną „Piękno Bolesławca i okolic” 
prezentowali w salonie Wystawowym PGNiG-e. 

W tym roku ich ambicję i poziom artystyczny 
zdjęć doceniło Muzeum Ziemi Lubuskiej, gdzie 
otwarto ekspozycję fotografii, zatytułowaną 
„Jesień w Czeskiej Szwajcarii”. Gratulacje! 

W numerze, jak zawsze, jest wiele innych 
interesujących tekstów. Potrzeba przywołania 
przeszłości dla refleksji o ścieżkach własnego 
życia skłoniła znakomitego poetę, Eugeniusza 
Kurzawę, do opublikowania „Obrazków pro-
wincjonalnych prozą”. Jest w „Obrazkach…” 
wszystko, co zdaniem autora pozwala zdobyć 
głębszą samowiedzę i odpowiedzieć na pyta-
nie, kim jestem? Pytanie to bowiem implikuje 

fot. RySzARd ANACkI
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potrzebę wejrzenia w genealogię, obszar kultu-
rowy, z którego się wyrosło i przywołania po-
staci ważnych dla poszukiwania drogi życiowej, 
a także kształtowania wrażliwości artystycznej 
i społecznej. 

Ludzie, których spotykamy w życiu to naj-
ważniejszy trop większości publikowanych 
wspomnień, rozważań, a nawet wierszy czy 
obrazów. Ludzie – nauczyciele, którzy wskazują 
ścieżki poznania, przewodnicy, którzy zachęcają 
i ośmielają, mistrzowie, dzięki którym rozwi-
jamy talenty. Dla Kurzawy ci najważniejsi to, 
poza rodzicami, rzecz jasna, Andrzej K. Waśkie-
wicz i Andrzej Strumiłło. Każdy z nas równie 
ważne dla siebie osoby spotkał i wspominając 
miniony czas, przywołujemy ich nazwiska.

Rodzice Teresy Gładysz, o których życiu 
czytaliśmy już w poprzednich odcinkach jej 
wspomnień, tym razem przywołani są w swojej 
roli wobec małej dziewczynki, jaką była Teresa 
przed wojną. Na ogół stereotypem jest autokra-
tyczny ojciec. W tej rodzinie było inaczej i au-
torka wspomnień, po latach, próbuje zrozumieć 

matkę, ale zbyt mało zostało śladów, które by 
na to pozwalały. Jednak mała, trochę rogata 
dusza dawała sobie w życiu radę. Co nas nie  
zabije…

Podróże w przeszłość owocują niezwykle. 
Basia Dzięcielewska odnalazła kopie listów 
sprzed lat, które wysyłała do swojej przyjaciół-
ki, Anny. Listów w stylu, jaki uprawiali mi-
strzowie sztuki epistolarnej, pełnych refleksji, 
obudowujących zdarzenia. Niezwykły obraz 
Jasnej Góry i ludzi, którzy szukają w tym 
miejscu lekarstwa na ból istnienia, jaki stał 
się ich udziałem, wręcz poraża umiejętnością 
dostrzegania sedna. Gorąco polecam. Tak się 
złożyło, że w galeriach fotograficznych naszych 
słuchaczy nie znalazłam żadnego zdjęcia z Jas-
nej Góry, ale Matkę Boską Częstochowską znają 
chyba wszyscy. Wybaczcie więc Państwo inny 
wizerunek Madonny. 

„Czas zapisany kamieniem” Haliny Sędziń-
skiej jest niezwykły nie tylko dzięki wręcz 
poetyckiemu widzeniu miejsc, które opisuje 
i świetnego zdjęcia wierzby, o fotografowaniu 
której pisze. Halinka z miłością towarzyszy 
mężowi w podróży w krainę jego dzieciństwa, 
wczuwa się w jego emocje, pogłębiając dzięki 
temu więź ich łączącą. 

Jest także tekst Zbigniewa Rajche – wspo-
mnienie wiążące się z pierwszym okresem 
powojennego życia w Polkowicach. Niezwykły, 
gdy zna się Zbyszka z jego silną potrzebą 
naukowego światopoglądu, ale i jakoś spodzie-
wany, gdy pamięta się jego ciekawe opisy snów 
o znaczeniu niemal profetycznym lub opowieść 
z lekkim dreszczykiem o samotnej wizycie 
w Zatoniu, kiedy to wymarzył sobie spotkanie 
z księżną Dorotą. Przeczytajcie Państwo sami 
„Białą damę z Polkowic”!

Nadmorskie klimaty, które wciąż wywołują 
teksty prozą i wierszem, ozdobiłam zdjęciami 
biżuterii i kompozycji użytkowych, przygoto-
wanych przez słuchaczy na konkurs „Piękno 
w muszli ukryte”. Wystawę tych cudeniek 

fot. RySzARd ANACkI
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mogliśmy oglądać podczas uroczystości zakoń-
czenia roku akademickiego. 

Po raz drugi przedstawiamy jeden lubuskich 
UTW. Tym razem jest to Szprotawa. Jego 
autorką jest Elżbieta Plucińska; można powie-
dzieć – moja koleżanka po fachu, bo przez 8 lat 
prowadziła miesięcznik oświatowy KURENDA. 
Prócz dwóch wierszy publikujemy również jej 
rozważania o kabarecie. 

Jak zwykle – blok poetycki, a w nim – lo-
komotywy. W lutym br. Danuta Wesołowska, 
prowadząc zajęcia Oksymoronu zatytułowane 
„Babcia czyta Tuwima”, zaproponowała ćwicze-
nie sprawności pisarskiej w postaci literackich 
przetworzeń (trawestacja, pastisz, parodia) 
„Lokomotywy” Juliana Tuwima. Kilka osób 
napisało bardzo ciekawe, często zabawne wier-
sze. Pomysłodawczyni za swój wiersz otrzyma-
ła rekomendację jury Juwenaliów III Wieku 
do druku w wydawnictwie pokonkursowym. 
Zabawcie się, Państwo, z członkami Oksy- 
moronu.

Dużo jest do czytania, dużo do oglądania. Aż 
żal, że pisząc o jubileuszu chóru „Moderato” nie 
da się dołączyć choćby maleńkiego fragmentu 
śpiewanej piosenki. Żal, że pisząc o pięknie 
naturalnej łąki nie da się nasycić papieru jej 
zapachem, a czarno-białe zdjęcia nie oddadzą 
niepowtarzalnych barw kwiatów. Podobny prob-
lem stwarza prezentacja malarstwa, a i część 
zdjęć powinna być reprodukowana w kolorze. 
Doświadczyłam tego osobiście – sednem foto-
grafii, zaprezentowanych na wystawie „Kolo-
rowe jeziora ciszy” jest barwa tych niewielkich 
akwenów. „Tu musi być kolor” – powiedział 
Paweł Janczaruk, skądinąd miłośnik fotografii 
czarno-białej. Nie ma więc ich reprodukcji. Co 
do malarstwa – kiedyś rozmawiałam o tym 
z Basią Dzięcielewską. Stwierdziła, że nawet 
czarno-biała reprodukcja w „Inspiracjach” ma 
znaczenie – malarz zaistnieje w opinii tej części 
społeczności ZUTW, która nie bywa na werni-
sażach. Ryzykuję więc, ale bez pewności, czy 

robię dobrze. Najlepiej byłoby, gdyby więcej osób 
zwiedzało wystawy malarstwa, czarno-biała 
reprodukcja byłaby tylko przypomnieniem, 
może – inspirującym. 

Winna jestem Państwu przeprosiny. W po-
przednim numerze „Inspiracji” ze Stefana 
Żeromskiego zrobiłam Stanisława i nie po-
prawiłam błędu! W głowie mi się nie mieści, 
jak to się stało. Czytałam kiedyś, że mózg tak 
funkcjonuje, iż upraszcza sobie spostrzeganie, 
przykładając widziane do znanego. Coś w tym 
jest, bo najtrudniej robi mi się korektę mojego 
tekstu. Wiem, co napisałam i wydaje mi się, że 
to JEST napisane.

Niech nowy rok akademicki przyniesie wiele 
dobrych chwil bogacących umysły i wnoszących 
do życia nową energię, niech grono przyjaciół 
towarzyszy nam w tej drodze, bo przyjaciele 
są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy 
nasze skrzydła zapominają, jak latać (Antoine 
de Saint-Exupery). I niech jesień wymaluje 
nam świat w najpiękniejsze barwy! A teraz 
zapraszam Państwa do lektury.

fot. BARBARA koNARSkA
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Jadwiga Lidia Engel

Pasterka

Pasterka jesień wygania czarno  
wełniste stada
na przepastne niwy
pędzone wiatrem kłębią się rozpychają
błękit szarzeje 
mgła wilgocią zagarnia pod płaszcz
domy drzewa ulice
schodzi mżawką 
łzami deszczu opada
ulewą spływa
oczyszcza
obdarza życiodajnym napojem

syta ziemia czeka na sen

fot. EWA kWAśNIEWICz
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Ewa Kwaśniewicz

Idzie jesień

Pędzel z promienia słońca
Pomalował klony zapłonęły
Czerwienią kasztany sypią
Kasztanowym deszczem
Melancholia płynie nicią
Babiego lata
Udaję że tego nie widzę
Bronię się przed jesienią
Grzeję w słońcu
Cieszę oczy kolorem kwiatów
Jesieni to nie zatrzymało
Przyszła

Helena Majorczyk

jesień

szare codzienne dni
sznur dzikich gęsi krzyk po niebie niesie
słychać wiatru granie
patrzę na wodę
spienione fale zmywają
zakamarki pamięci
nad przepaścią wiecznej otchłani
świat kończy się
widnokrąg zasnuty ludzkim smutkiem
jego krople opadają wraz z deszczem
wiatr dziejów igra z przeznaczeniem
promienie światła tańczą
w lustrze odbija się czas

fot. zBIgNIEW RAJCHE
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Bronisława Raszkiewicz

Jesienny pejzaż

Jesienny pejzaż zwołuje chmury
Różowym deszczem śpiewa
Słychać drżenie głosu
Smutek gasi blask oczu
Łapie dojrzałe złotem krople nieba
W przekwitłym jaśminie
Depcze zielone gwiazdy i cienie
A wiatr po twarzy sypie łzami
Przestrzeń zieloną wypełnia
Wieńcem jesiennych liści

Halina Sędzińska

Spotkanie z jesienią

Kiedy do mnie jesień zastuka,
zziębnięta, opadła, sucha
 – zaproszę ją do siebie
ja staruszka krucha.

Usiądziemy w przytulnych fotelach
przy naparze z ziela,
powspominamy
wiosny kwietne,
lata gorące,
dni wesela.

Poczujemy raz jeszcze
tamte przeżyte baśnie,
potem dialogiem zmęczone
wpół słowa
każda z nas zaśnie.

Jesienny pejzaż zwołuje chmury

Łapie dojrzałe złotem krople nieba

Depcze zielone gwiazdy i cienie
A wiatr po twarzy sypie łzami
Przestrzeń zieloną wypełnia

fot. zBIgNIEW RAJCHE

fot. EWA kWAśNIEWICz
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przepiękne wykonanie piosenki z repertuaru 
Edyty Geppert „Zamiast”. Śpiewała ją Pana 
podopieczna, a Pan jej akompaniował. Dreszcze 
na plecach powiedziały mi, że zaśpiewała nie 
tylko pięknie pod względem muzycznym, ale 
PRAWDZIWIE zinterpretowała piosenkę.

B.W.: – Nie, jestem samoukiem w tej dzie-
dzinie. Mój tata ukończył szkołę muzyczną. Ja 
po prostu kocham muzykę, zwłaszcza piękny 
śpiew. Zależy mi na tym, by ludzie doskonalili 
się w śpiewie. A studiowałem prawo i historię. 

B.K.: – Pierwsze Juwenalia III Wieku nasta-
wione były głównie na chóry i zespoły śpiewacze 
oraz solistów. Proszę opowiedzieć, jak to się 
zaczęło.

B.W.: – Najpierw, w 2001 roku, był Ogólno-
polski Ekumeniczny Wielopokoleniowy Festiwal 
Bożonarodzeniowy BETLEJEM U AVETEK. 
Zgłosiło się mnóstwo ludzi. Festiwal zdobył 
sobie znaczące miejsce w kalendarzach imprez 
organizowanych w Warszawie w czasie Bożego 
Narodzenia. „Betlejem u Avetek” bowiem to po-
wszechne, przekraczające bariery wiekowe, wy-
znaniowe, środowiskowe święto miłości, nadziei 
i pokoju. Organizowaliśmy go w całości siłami 
społecznymi – członków chórów i ich rodzin. 
Wówczas nie mieliśmy jeszcze osobowości praw-
nej, konta, pieczątek… Chodziłem do różnych 
instytucji, opowiadałem o swoich pomysłach 
i zdobywałem niezbędne środki. Jednym z tych, 
którzy zawierzyli bardzo wówczas młodemu 
człowiekowi, był – niestety już nieżyjący – To-
masz Służewski, dyrektor Białołęckiego Ośrod-
ka Kultury. Wiele mu zawdzięczam, nie waham 
się twierdzić, że wywarł duży wpływ na moje 
życie, na dokonywane w nim wybory. 

B.K.: – Wydaje się, że program fundacji roz-
mnaża się przez pączkowanie – jedna inicjatywa 
pociąga za sobą następną. Jakie były początki 
fundacji?

B.W.: – Oparcie działalności jedynie na 
kontaktach osobistych i zaufaniu potencjalnych 
sponsorów w pewnej chwili przestało wystar-
czać. Coraz szerzej prowadzona działalność 

Być szczęśliwym egoistą

Z Bartłomiejem Włodkowskim, prezesem 
Fundacji AVE, rozmawia Barbara Konarska

Barbara Konarska: – Czytelników „Inspi-
racji” interesują Juwenalia III Wieku, ale tak-
że – osoba ich animatora. Pana idea – edukacji 
kulturalnej społeczeństwa – pojawiła się już 
w bardzo młodym wieku. Skąd taka myśl? Czy 
to wpływ środowiska domowego, czy społeczne-
go, w którym Pan się znalazł? 

Bartłomiej Włodkowski: – Zaczęło się 
jeszcze w szkole. Jako licealista zacząłem 
prowadzić chór parafialny. Śpiewały w nim 
dzieci, młodzi ludzie, ale i seniorzy. Szybko 
zaczęliśmy odnosić sukcesy. Społecznikiem był 
mój dziadek i może to po nim odziedziczyłem 
chęć takiego działania. Szybko dostrzegłem, 
że jest w nim ogromny potencjał. Miałem 
szczęście do spotkań z ludźmi chętnymi do 
pracy społecznej, a i sam czerpałem ogromną 
satysfakcję z różnych przedsięwzięć. Obecnie 
Fundacja AVE prowadzi kilka chórów: dziecięcy 
Aveciątka, dziewczęcy Avetki, mieszany Avetki/
Ave Men, seniora Gold Old Ave.

B.K.: – Ma Pan wykształcenie muzyczne? 
Przed kilku laty na Juwenaliach słyszałam 

fo
t.

 B
o

g
um

Ił
A

 H
yL

A
-d

ą
BE

k



14 INSPIRACJE  /  wrzesień – listopad 2014  /  nr 2 (48)

zaczęła wymagać sformalizowania. Dodam 
tu jedną ważną uwagę – tworząc fundację 
mieliśmy już konkretny dorobek w postaci 
realizacji różnych pomysłów (wtedy było to już 
kilkanaście projektów edukacyjnych i kultu-
ralnych, prowadzonych od 1997 roku), a nie 
jak się dość często zdarza – oczekiwaliśmy, 
że kiedy otrzymamy środki finansowe, coś 
ciekawego wymyślimy. Całą pracę związaną 
z utworzeniem fundacji wzięli na siebie rodzice 
chórzystów. Opracowali statut, złożyli się na 
kapitał założycielski (w sumie 5000 zł), wyma-
gane dokumenty dostarczyli do odpowiednich 
instytucji i stali się Radą Fundacji, działającą 
społecznie. Usłyszałem wówczas, że będą pilno-
wać, abym nie przekroczył uprawnień, działał 
zgodnie z przepisami itd. itd. Fundacja została 
zarejestrowana 22 lutego 2005 roku, a status 
organizacji pożytku publicznego nadany został 
7 grudnia 2006 roku.

B.K.: – Od początku związał się Pan z Bia-
łołęką…

B.W.: – Kiedy byłem dzieckiem, rodzice 
przeprowadzili się do tej dzielnicy Warszawy. 
Im bardziej ją poznawałem, tym bardziej mnie 
ciekawiła.

B.K.: – Wyobrażałam sobie, że to dzielnica 
peryferyjna, raczej tereny wiejskie i niezagospo-
darowane, gdzie niedawno zaczęła powstawać 
miejska zabudowa. 

B.W.: – Moda na osiedlanie się na terenie 
Białołęki pojawiła się w latach 20. XX wieku. 
Ziemia tam była tania, można było stosunkowo 
niewielkim kosztem stać się posiadaczem willi. 
Podczas swoich wędrówek odkrywałem różne 
ciekawostki, stare kapliczki, zabytki architek-
tury i miejsca związane z historią Polski. Po-
wstał w Fundacji AVE projekt edukacyjny dla 
dzieci, zatytułowany „Z KLEKSEM PRZEZ 
BIAŁOŁĘKĘ”. To pomysł na uczenie najmłod-
szych historii ich małej ojczyzny. A nazwa pro-
jektu? Nie chodzi tu o Pana Kleksa Brzechwy. 
„KLEKS” nawiązuje do tytułu najstarszej 
białołęckiej gazety z lat 20. Była ręcznie pisana 
i odbijana przez kalkę w ilości kilkudziesięciu 
egzemplarzy. Wyszły 22 numery. Mam kilka ar-
chiwalnych, których treści inspirują mnie do ko-
lejnych zajęć. W formie gier i zabaw ponad 700 
uczniów szkół podstawowych poznało tajemnice 
hrabiego Reja, dzieje Ciuchci Jabłonowskiej 
i szukało ducha cmentarza tarchomińskiego… 
KLEKS dosłownie porwał białołęckie dzieciaki. 
Same dopytywały nauczycieli, kiedy odbędą się 
kolejne zajęcia! Dzieci uczestniczące w projekcie 
zaczęły namawiać rodziców do zbierania pamią-
tek przeszłości, zdjęć, dokumentów…

B.K.: – Widziałam na YouTube film „Białołę-
ka magiczna”, w którym opowiada Pan o cieka-
wostkach historycznych dzielnicy (https://www.
youtube.com/watch?v=Z0RW0lC0YIM).

B.W.: – Historia może być formą integracji 
lokalnej.

B.K.: – Wyszedłszy od działań na rzecz dziel-
nicy Białołęka, przeniósł pan ideę edukacji kul-
turalnej społeczeństwa na forum ogólnopolskie. 
Startując od pracy z dziećmi – do seniorów. 
Imponujące!

B.W.: – Nudzi mnie powtarzalność, lubię 
różnorodność. Już prowadząc w liceum chór 
parafialny bardzo polubiłem pracę z seniora-
mi, a „Betlejem u Avetek”, gromadzące dwa 
i pół tysiąca uczestników (od przedszkolaków 
do seniorów), ośmieliło mnie do organizowania 

BARBARA koNARSkA W RozmoWIE z BARtłomIEJEm Włod-
koWSkIm, fot. BEAtA WołyNIEC
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dużych festiwali. Jest z kim pracować. Chórzy-
ści, wspomagani przez swoje rodziny, prowadzą 
konferansjerkę, przygotowują dekoracje, prowa-
dzą biuro festiwalowe…

B.K.: – Umiejętność pozyskiwania ludzi to 
cecha lidera. W jednym z wywiadów powiedział 
Pan: „Nie wierzę w przypadki”. Dotyczyło to – jak 
pamiętam – spotkań z ludźmi, którzy okazują 
się być najbardziej w danej chwili przydatnymi 
i chętnymi do współpracy. Jak Pan to robi?

B.W.: – Fundację AVE tworzą ludzie „pozy-
tywnie zakręceni”, których inspiruje społecz-
nikowska pasja. W jaki sposób pojawiają się 
ludzie najbardziej przydatni i chętni do współ-
pracy, opowiem na przykładzie pani Wandy 
Gołębiowskiej. W 2004 roku grupa młodych 
ludzi, śpiewających w chórach Fundacji AVE, 
podczas obozu warsztatowego w Swornegaciach 
zasmakowała w kajakach! Wymarzyli sobie 
spływy kajakowe. Do ich prowadzenia wyma-
gane były uprawnienia przodownickie, a takich 
nikt z nas nie posiadał. Okazało się, że w chó-
rze seniora Fundacji AVE śpiewa pani Wanda, 
która całe życie pływała na kajakach. Była 
niemal na wszystkich rzekach Europy, a prze-
płynięty dystans można było liczyć w tysiącach 
kilometrów. Posiadała uprawnienia przodowni-
ckie I stopnia. Miała wówczas 67 lat, a grono 
jej kolegów z wypraw kajakowych zaczęło się 
kurczyć, kajakarze-seniorzy mieli coraz mniej 
werwy do organizowania spływów i pani Wanda 
też zaczęła myśleć o wycofaniu się z aktywności 
w tej dziedzinie. Zapytałem, czy nie zechciałaby 
poprowadzić kilku jednodniowych wypraw dla 
Avetek po rzekach Mazowsza, choć miałem 
obawy, czy podoła – przecież spływ kajakowy 
to poważne wyzwanie, wymagające dobrej kon-
dycji. Zapaliła się do tej myśli od razu! W jej 
oczach zobaczyłem autentyczną pasję. To jest to 
coś, co inspiruje, zapala, potęguje dobro i mnoży 
zaangażowane, wolontariackie postawy.

B.K.: – Przed laty, jako młoda osoba, uczest-
niczyłam w spływach kajakowych. Pływaliśmy 

wówczas rzekami i jeziorami Pomorza Zachod-
niego. Środowisko było wręcz dziewicze, woda 
w niektórych jeziorach miała I klasę czystości. 
Jak to wygląda teraz? 

B.W.: – Nasze wyprawy kajakowe nie mają 
wyłącznie charakteru rekreacyjno-turystycz-
nego, ale stały się drogą do wszechstronnej 
edukacji na różnych płaszczyznach: ekologii, 
historii i dziedzictwa kulturowego, wolontaria-
tu, integracji międzypokoleniowej… Wspólnym 
elementem, łączącym różne nasze projekty, 
jest chęć budowania mostów pomiędzy ludźmi, 
pokoleniami, naturą a człowiekiem, wreszcie 
przeszłością a teraźniejszością.

Wrócę jeszcze do pani Wandy, która zaczęła 
„wyciągać” z domu swoich rówieśników. W ten 
sposób w naszych projektach pojawili się babcie 
i dziadkowie, którzy w wieku sześćdziesięciu, 
a nawet osiemdziesięciu lat rozpoczynali – 
wbrew stereotypom o możliwościach aktyw-
ności ruchowej seniorów – kajakową przygodę 
życia. Tak narodził się projekt „Super czad 
z dziadkiem w kajaku”, czyli integracja dzieci, 
młodzieży i seniorów poprzez kajaki! Okazało 
się, że nastolatki znalazły w pokoleniu dziad-
ków świetnych partnerów kajakowej przygody, 
„dziadkowie” niekoniecznie byli tymi rodzony-
mi, ale narodziły się przyjaźnie. 

Inną inicjatywą kajakową stały się spływy 
o podłożu historycznym, zatytułowane „Wisłą 
przez Miasto Nieujarzmione”. Organizujemy je 

zofIA BANASzAk I BARtłomIEJ WłodkoWSkI, 
fot. BogumIłA HyLA-dąBEk



16 INSPIRACJE  /  wrzesień – listopad 2014  /  nr 2 (48)

1 sierpnia dla uczczenia rocznicy Powstania 44 
roku. Na wysokości Starówki jesteśmy w godzi-
nie „W”. Spływy łączymy z gawędą powstańczą, 
spotkaniami z powstańcami i wspólnym śpie-
waniem piosenek powstańczych.

Pytała pani o działania proekologiczne. 
Służy im „Kajakowe Pogotowie Recyklingo-
we”. Najważniejszym elementem projektu nie 
jest, wbrew pozorom, samo zbieranie śmieci 
z mazowieckich rzek. Przede wszystkim chodzi 

nam o edukację w zakresie recyklingu. Zebrane 
śmieci segregujemy i umieszczamy w prze-
znaczonych do tego kontenerach. Konieczność 
segregowania odpadów na naszym etapie roz-
woju cywilizacyjnego wydaje się bezdyskusyjna. 
Dlatego nie stworzyliśmy odrębnego projektu 
ekologicznego, ale tak bardzo istotną tematykę 
wprowadzamy do już realizowanych spływów 
kajakowych.

Kolejnym projektem naszego klubu ka-
jakowego było przedsięwzięcie, wymagające 
świetnej logistyki. Postanowiliśmy dać szansę 
uczestnictwa w spływie kajakowym osobom 
niepełnosprawnym – jeżdżącym na wózkach, 

niewidomym, niepełnosprawnym umysłowo. 
Hasło spływu – „Razem wypłyńmy na głę-
bię” wynikało z faktu, że każda z tych osób 
wymagała w kajaku opieki osoby nie tylko 
pełnosprawnej, lecz także posiadającej upraw-
nienia ratownicze. Zwróciliśmy się do młodych 
ludzi z propozycją – zapłacimy za wasz kurs 
ratowników WOPR, a wy go odpracujecie jako 
wolontariusze fundacji na takich spływach. 
Chwyciło! A radość na twarzach uczestników 

spływu, którzy po raz pierwszy w życiu zazna-
li przyjemności pływania kajakiem po rzece, 
wielokrotnie wynagrodziła wszelkie trudy 
związane z jego organizacją.

B.K.: – Rozległość zadań podejmowanych 
przez Fundację AVE budzi mój głęboki szacunek.

B.W.: – Staramy się nie dublować działań 
innych instytucji, wchodzić w niezagospoda-
rowane nisze. Tak np. Białołęcki Uniwersytet 
Dzieci, zwany SUPER BUDĄ, do udziału w któ-
rym zaprosiliśmy dzieci w wieku 5/6 do 12 lat, 
realizuje w semestrze 30 zajęć – wykładów 
i warsztatów, zarówno z chemii, astronomii, 
jak i historii, m.in. w formie wycieczek po 

BARtłomIEJ WłodkoWSkI PRoWAdzI JuWENALIA, fot. BogumIłA HyLA-dąBEk
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Białołęce. Było np. strzelanie z średniowiecznej 
kuszy czy eksperymenty w tunelu aerodyna-
micznym. „Re Re Kum Kum” to nieszablo-
nowa edukacja muzyczna dzieci i młodzieży 
w ramach pierwszego w Polsce „Dziecięcego 
Uniwersytetu Muzycznego”. Zajęcia organizu-
jemy latem w parkach Bródnowskim i Henry-
kowskim, prowadzą je muzycy i muzykolodzy, 
ale także aktorzy i plastycy. Dzieci poznają 
nowe brzmienia, rytmy, melodie, tańce i instru-
menty, a towarzyszą im czasami koncerty… 
żab. Atutem zajęć jest ich interdyscyplinarny 
charakter. A wszystko po to, aby dać dzieciom 
narzędzia do poruszania się w świecie muzyki, 
do umiejętności słuchania i odczytywania roz-
maitych tekstów kultury. Janowe konkursy to 
z kolei „żywy pomnik” ks. Jana Twardowskiego. 
Co roku podczas „Imienin Księdza Jana” 
spotykają się uczestnicy konkursów – recy-
tatorskiego (9 edycji) i literackiego (5 edycji), 
a od ubiegłego roku – fotograficznego („Oczami 
księdza Jana”). Twórczość Jana od Biedronek 
inspiruje, bo ksiądz Twardowski nie tylko ko-
chał kukułki i biedronki, ale w sposób lekki 
i zrozumiały potrafił „pogodzić” mądrą teologię 
i jej dogmaty z codziennymi problemami i dy-
lematami zwyczajnego człowieka. Uczestnicy 
konkursów wraz chórzystami Fundacji AVE, 
którzy jeszcze za życia księdza poety śpiewali 
na jego wieczorach poezji, należą do wielkiej 
Janowej Rodziny. Główną ideą wszystkich dzia-
łań Fundacji AVE jest aktywizacja i twórcza 
animacja dzieci, młodzieży, seniorów, w tym 
osób niepełnosprawnych.

B.K.: – Duża część realizowanych projektów 
opiera się na wolontariuszach. 

B.W.: – Początkowo byli to chórzyści, kole-
żanki i koledzy z ich środowiska, rodzice. Wie-
lość projektów spowodowała, że stawiamy na 
coś, co określiłbym profesjonalizacją wolonta-
riatu. Zgłaszają się osoby o różnych zaintereso-
waniach i różnych umiejętnościach, zdobytych 
dzięki wykształceniu i doświadczeniu. Staramy 

się, by znalazły swoje miejsce w konkretnych 
projektach, które wyrażają ich pasje i dzięki 
temu wzmacniają chęć społecznego działania. 

Oczywiście każde tego typu przedsięwzięcie 
wymaga nakładów finansowych. Z pewnym 
rozgoryczeniem muszę powiedzieć, że brakuje 
dobrej ewaluacji projektów. Dotyczy to wspie-
rania całego III sektora, czyli organizacji 
pozarządowych, realizujących przedsięwzięcia 
niekomercyjne, pro publico bono. Tymczasem 
bywa tak, że dobry projekt, dobrze realizowany, 
uzyskuje wsparcie na krótką metę. Zmienia się 
potem ekipa decydująca o przyznaniu środków 
i… projekt zawisa w próżni. 

B.K.: – Obserwując Juwenalia III Wieku od 
pierwszej edycji widzę ich rozwój pod każdym 
względem. Najbardziej spodobało mi się to, co 
Pan mówił podczas inauguracji którejś z edy-
cji juwenaliów, że nie możemy się godzić na 
tandetę, niski poziom działań artystycznych 
i że dotyczy to ludzi w każdym wieku. Jak Pan 
widzi przyszłość tego projektu?

B.W.: – Juwenalia to impuls do pracy war-
sztatowej. Bliska jest mi myśl, że sztuka jest 
sposobem na jesień życia. Cieszy mnie, że 
podnosi się poziom prezentacji juwenaliowych 
we wszystkich kategoriach. Rosnąca liczba 
seniorów biorących udział w Juwenaliach każe 
się zastanowić nad ich organizacją. Być może 
eliminacje w regionach pozwoliłyby na obniże-
nie kosztów, coraz nam bowiem trudniej podołać 
współfinansowaniu np. miejsc noclegowych dla 
osób spoza Warszawy. W Warszawie prezento-
waliby się wtedy najlepsi. Być może juwenalia 
się kiedyś „wypalą”. To trudno dziś przewidzieć.

B.K.: – Pamiętam, jak Pana żona, Agniesz-
ka, uczestniczyła przed kilku laty w organizacji 
Juwenaliów, będąc już w zaawansowanej ciąży. 
Serdeczne słowa, jakimi tą piękną wiadomoś-
cią Państwo się z nami podzielili sprawiły, że 
poczuliśmy się wręcz rodzinnie. Wasze dzieci są 
jeszcze małe, wymagają opieki. Jak Państwo te 
wszystkie działania mieszczą w swoim życiu?
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Bartłomiej Włodkowski ur. w 1980 r. w Warszawie. Żonaty, ma dwo-
je dzieci, mieszka na warszawskiej Białołęce. od 2005 roku prezes 
fundacji AVE, społecznik, animator kultury, autor wielu programów 
edukacyjnych, integrujących pokolenia i aktywizujących osoby nie-
pełnosprawne, inicjator i szef artystyczny festiwali: międzynarodowe 
Juwenalia III Wieku (7 edycji), międzynarodowa dobra Strona Rocka (8 
edycji), Imieniny księdza Jana twardowskiego (9 edycji), ogólnopolski 
teatralno-muzyczny festiwal Betlejem u Avetek (10 edycji), założy-
ciel integracyjnego klubu kajakowego przy fundacji AVE, instruktor 
kajakarstwa, założyciel i „rektor” Białołęckiego uniwersytetu dzieci, 
dziecięcego uniwersytetu muzycznego oraz dziecięcego uniwersytetu 
Historycznego, autor kilkudziesięciu artykułów i książek o tematyce 
varsavianistycznej, „kustosz” Wirtualnego muzeum Białołęki, dyrygent 

chórów Avetki, zacisze i gold old Ave.
Studiował na uW i ukSW, jest członkiem prezydium kdS ds. Edukacji oraz przewodniczącym 

dkdS w dzielnicy Białołęka, w latach 2006 – 2010 – radny dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 
zawodowo związany z III sektorem, jest również instruktorem w dwóch warszawskich domach 
kultury.

Laureat: Nagrody im. Heleny Radlińskiej dla Animatorów Społecznych (2010); Nagrody „Przy-
jaznego Brzegu” za zainicjowanie programów „kajakowa Akademia Niepełnosprawnych” oraz 
powstańczych spływów „Wisłą przez miasto Nieujarzmione” (2011); Nagrody „Lider Animator” za 
program kajakowej integracji międzypokoleniowej „Super czad z dziadkiem w kajaku” (2012).

BARtłomIEJ WłodkoWSkI, 
fot. EWA kWAśNIEWICz

B.W.: – Kiedy kończyłem studia, stanęło 
przede mną pytanie o wybór zawodu, w jakim 
chciałbym pracować. Wspólnie z Agnieszką, 
wówczas już moją narzeczoną, podjęliśmy 
decyzję, że obrana wcześniej droga działania 
w Fundacji AVE będzie naszą wspólną drogą. 
Nie robię nic szczególnego, miano społecznika 
nie oznacza nobilitacji. Człowiek ma wybór, czy 
chce tak pracować. Zapewne mógłbym więcej 
zarabiać jako prawnik, ale tu realizuję swoje 
pasje. Robię to egoistycznie, bo dzięki temu je-
stem szczęśliwy. Są z nami dziadkowie naszych 
dzieci, którzy wspomagają nas w opiece nad 
nimi. To też bardzo szczęśliwy układ. 

B.K.: – To dodatkowo zapytam – czy chcie-
libyście Państwo dla nich życia bezsprzecznie 
atrakcyjnego, ale też bardzo wymagającego? 

B.W.: – To trudne pytanie. Najistotniejsze 
jest, żeby moje dzieci rozpoznały swoje talenty 
i podążyły za nimi. Żeby robiły w życiu to, co 
da im radość.

B.K.: – Jeszcze ostatnie pytanie. My, słucha-
cze Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, zauważyliśmy, że Pan bardzo serdecznie 
odnosi się do naszego UTW. Proszę powiedzieć, 
za co nas Pan tak polubił?

B.W.: – Za nieprzeciętny entuzjazm, za au-
tentyzm. Widać, że cieszycie się tym, co robicie, 
że jesteście ze sobą zaprzyjaźnieni i… macie 
klasę! Istniejąca od ubiegłego roku kategoria 
literacka dała mi szersze spojrzenie na duszę 
seniora. A z Zielonej Góry przychodzą do nas 
teksty na dobrym poziomie. 

B.K.: – Bardzo mi było miło usłyszeć dobre 
słowa o Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku, a także o osobach piszących, również ze 
względu na fakt prowadzenia przeze mnie grupy 
literackiej „Oksymoron”. Serdecznie dziękuję, że 
podczas Juwenaliów znalazł Pan czas na udzie-
lenie wywiadu „Inspiracjom”, pismu ZUTW. 
Oby jak najwięcej było takich „szczęśliwych 
egoistów” jak Pan!
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Bogumiła Hyla-Dąbek

Brzeźnica:  
moja ścieżka dumania
Miasto z panującym w nim zgiełkiem i zadu-
chem na pewno nie nadaje się na wakacyjny wy-
poczynek, chyba że chcemy zwiedzać ważne dla 
polskiej kultury czy historii miejsca. Program 
takiego pobytu to: zachwycić się, zapamiętać, 
ale potem… uciekać. Dokąd? Tam, gdzie panu-
je cisza i spokój, słychać śpiew ptaków, można 
podziwiać przyrodę. Możliwość wyrwania się 
z miasta, chociażby tylko na krótki urlop, jest 
wielkim marzeniem każdego mieszczucha. 

Tereny wiejskie w Polsce to piękne kra-
jobrazy, czyste, zdrowe powietrze, bogactwo 
natury, dobra kuchnia, często z regionalnymi 
przysmakami oraz życzliwi gospodarze. Coraz 
więcej osób decyduje się na wypoczynek na wsi, 
w gospodarstwach agroturystycznych. Agrotu-
rystyka to dzisiaj duża szansa dla przeludnionej 
i bezrobotnej wsi, dająca możliwość polepszenia 
warunków życia. Dlatego przywrócenie barwnej 
żywotności terenom wiejskim jest tak ważne, 
ale wymaga lokalnej inicjatywy oraz wysiłku 
zespołowego, zwłaszcza rodzinnego.

Podróżując po ciekawych zakątkach naszego 
województwa miałam szczęście poznać rodzinę, 
która swoim ogromnym wysiłkiem i uporem, 
stworzyła nad stawem, wśród bujnej zieleni, raj 

na ziemi sobie oraz chcącym odpocząć w ciszy 
i spokoju; gospodarstwo agroturystyczne za-
pewniające poczucie prywatności, przestrzeń, 
swobodę, a wędkarzom i grzybiarzom doskona-
łe warunki do zaspokojenia ich pasji. Z pewnoś-
cią jest to też miejsce dla ludzi z artystyczną 
duszą. Poeci, malarze, fotografowie na pewno 
znaleźliby tam natchnienie i wenę twórczą. 
Rowerzyści – miły odpoczynek.

Jadąc z Zielonej Góry do Dąbia zauważyłam 
drogowskaz w lewo z napisem Brzeźnica i tam 
właśnie pojechałam, żeby trafić do Starego 
Młyna prowadzonego przez rodzinę Wiktor-
skich. Zauroczona i zaciekawiona tym pięknym 
miejscem poprosiłam o rozmowę właścicieli, 
a właściwie właścicielki Starego Młyna. W du-
żej, urządzonej w starym stylu sali biesiadnej 
siedziałam przy stole z panią Anną Wiktorską 
i jej córką Olą kilka godzin, a opowiadaniom 
obu pań nie było końca.

Rodzina państwa Wiktorskich żyła sobie, do 
roku 1988, spokojnie i dość wygodnie na jed-
nym z zielonogórskich osiedli. Dopóki to Julian 
Wiktorski, inżynier – konstruktor, zaintereso-
wany ektrowniami wodnymi, nie dowiedział się 
o starym młynie w pobliżu Dąbia, w Brzeźnicy. 
Obiekt był zrujnowany, co jednak nie zniechęciło 
pana Juliana. Kupił młyn oraz ziemię.

– To była niezamieszkała dżungla, w budyn-
ku nie było ani jednego całego okna – opowiada 
pani Anna, która w tamtym czasie przepłakała 
niejedną noc. Obie córki, wtedy jeszcze dziew-
czynki, też decyzji ojca nie rozumiały. Zostawić 
wszystkie wygody w mieście, w czasach, gdy 
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ANNA WIktoRSkA, fot. BogumIłA HyLA-dąBEk
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każdy prawie chciał w nim mieszkać? Ale mąż 
i ojciec uparł się. Urzekła go turbina, którą 
własnymi rękami naprawił i przywrócił do 
stanu używalności. Postanowił, że stworzy tutaj 
małą elektrownię wodną produkującą prąd.

– Wszyscy patrzyli na niego ze zdziwieniem, 
pukali się w czoło, uważali za dziwaka – wspo-
minają żona i córka. Ale on kochał już tę zie-
mię, ten młyn i swoją wymarzoną elektrownię 
wodną, więc się nie poddawał.

W roku 1994 zapadła decyzja o przeprowadz-
ce rodziny do Brzeźnicy, bo życie na dwa domy 
zaczęło być zbyt kosztowne. Pani Anna tak ją 
wspomina:

– W Zielonej Górze czekaliśmy dziesięć lat na 
telefon i właśnie go dostaliśmy. Przenieśliśmy 
się do Brzeźnicy, gdzie na telefon czekałam 
następne dziesięć lat, a na dodatek cofnęliśmy 
się do pralki Frani, zamontowanej na dworze.

Córka, Ola:
– Ja nie traktowałam wówczas Brzeźnicy, 

jak mojego miejsca na ziemi, ja się tutaj tylko 
opalałam. 

Dziesięć lat młodsza siostra przeżywała 
traumę związaną ze zmianą szkoły, a później 
uciążliwym dojeżdżaniem do szkoły średniej. 
Było bardzo ciężko, ale, jak mówi pani Anna – 
przestałam się skarżyć i zaczęłam widzieć 
w tutejszym krajobrazie coś pięknego. Jak Ania 
z Zielonego Wzgórza zaczęłam nazywać drogi, 
ścieżki, po których chodziłam, to mi pomagało. 

I tak miałam swoją ŚCIEŻKĘ DUMANIA, 
a było wówczas o czym dumać, oj było.

Pan Julian postawił na swoim, elektrownia 
zaczęła działać i przynosić niewielkie zyski, 
zmieniał się też budynek. Gospodarze wzięli 
jeden jedyny w życiu kredyt, niestety, kryzys 
lat 90. i reformy Leszka Balcerowicza tak ten 
kredyt zwielokrotniły, że musieli odsprzedać 
część ziemi, żeby przetrwać.

Ale – jak znowu mówi pani Anna – tylko 
uparci ludzie do czegoś w życiu dochodzą. 
A oni, mimo że też mieli chwile zwątpienia, 
uparci byli. Uparci i bardzo pracowici, czego 
najlepszym dowodem jest to, co w Brzeźnicy 
stworzyli i dzisiejszy wygląd Starego Młyna. 
Nie mieli zbyt dużo pieniędzy, nie stać ich 
było na architekta wnętrz, na zakup obrazów, 
ozdób. Sami projektowali, urządzali, ustrajali 
pięknymi suszonymi bukietami z kwiatów pol-
nych i ziół, a wygląda to wszystko imponująco. 
Miejscowi też nie od razu ich zaakceptowali. 
Trzeba było sąsiadów do siebie przekonać, a to 
trwało i często bardzo bolało.

Zaczynali od jednego pokoju dla gości, dzisiaj 
mają ich pięć – 12 miejsc noclegowych i wię-
cej nie chcą. Organizują komunie, mniejsze 
przyjęcia weselne, plenery, kursy gotowania. 
A kuchnia to ich ogromny atut. Wielu gości też 
z uwagi na nią tutaj wraca.

– My nie używamy Vegety, a wszystko musi 
być bardzo dobrej jakości, zdrowe i smaczne, ko-
rzystamy ze swoich warzyw – mówią obie panie.

Pytam o gości, skąd przyjeżdżają, jak się 
o nich dowiadują? Okazuje się, że najlepiej 
działa „poczta pantoflowa”. Wyjeżdża zadowo-
lony klient i zaraz pojawiają się następni. Dużą 
rolę odgrywa Internet, targi agroturystyczne. 
Chociaż – jak twierdzi pani Anna – Prasa woli 
epatować tematami o aferze z penisem, aniżeli 
zachęcać do korzystania z agroturystyki i poru-
szać jej problemy. A tych problemów ciągle jest 
dużo. Chociażby kredyty unijne, czy bankowe, 
dostępne tylko dla większych gospodarstw, 

od PRAWEJ ANNA WIktoRSkA, oLA WIktoRSkA  
I BogumIłA HyLA-dąBEk
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czyli dla bogatych, do których oni się ciągle nie 
zaliczają, a chcą się rozwijać.

Dzisiaj, niestety, pan Julian już nie żyje, ale 
z pewnością czuwa nad nimi i z podziwem, tam 
z góry patrzy, jak jego wysiłek, praca, nie tylko 
nie poszły na marne, ale stały się sensem życia 
jego bliskich.

– Nie wrócimy do Zielonej Góry, ani do in-
nego miasta, dzisiejsze życie tutaj to wielka 
przyjemność – mówią zgodnie. I chociaż nie 
zapominają o ciężkich chwilach, uważają, że 
teraz jest zupełnie inaczej. Oto co mówi pani 
Ola mająca już tutaj, w Starym Młynie, swoją 
rodzinę, prowadząca wraz z mamą i siostrą 
agroturystyczne gospodarstwo:

– Brzeźnica to miejsce wielkich przyjaźni. 
To miejsce, gdzie czas się na chwilę zatrzymał. 
Woda szumi, ptaki śpiewają, dzikie kaczki 
pływają, a wiatr daje ukojenie. Niesamowita 
zieleń i cisza. Być może my nie mamy czasu 
delektować się tym wszystkim, co daje nasze 
miejsce na ziemi, bo jesteśmy zapracowani, ale 
nasi turyści wracają tu wielokrotnie, chociaż 
na krótko. Tak jak my nauczyliśmy się kochać 
to miejsce pomimo wielu trudności, tak oni je 
pokochali od pierwszego wejrzenia. Dajemy 
ludziom relaks, chwilową beztroskę, piękną na-
turę. Przyjeżdżają do nas goście z całej Polski, 
ale też z Niemiec, Chorwacji, Holandii. Wczoraj, 
gdy tak razem z nimi biesiadowaliśmy przy 
wspólnym stole, pomyślałam, że to jest nasz 
sens życia. Niektórzy goście są ci sami od lat, 
pokochali nas, a my pokochaliśmy ich. Przy-
jadą z pewnością nowi, może i ich urzeknie to 
miejsce? Czas pokaże. To jest Brzeźnica – taki 
zakątek na ziemi, który się często wspomina, 
do którego się wraca.

2010 r.
PS. 17 czerwca 2014 r. klub FOTOOKO za-
kończył rok akademicki 2013/2014 w „Starym 
Młynie”. Trafiliśmy na nowy obiekt – wyre-
montowaną stodołę. W niej właśnie delekto-
waliśmy się przygotowanymi na nasz przyjazd 
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pysznościami. Młyn słynie ze znakomitej 
kuchni, o czym mogliśmy się przekonać. Ola 
Wiktorska, właścicielka gospodarstwa agro-
turystycznego, kocha gotować, więc gotuje 
z sercem. Przyjęła nas kawą i jeszcze ciepłym, 
pysznym ciastem. Później był obiad, palce lizać. 
Pobyt był równocześnie plenerem fotograficz-
nym, bo to niebywale urokliwe i klimatyczne, 
a nawet magiczne miejsce. Niedaleko płynie 
Bóbr, na łące pasą się krowy, nowy właściciel 
pobliskiego, zaniedbanego pałacu rozpoczął pra-
ce remontowe… Nic dziwnego, że nasze aparaty 
nie próżnowały. 

PS.2. „Stary Młyn” dla ZUTW „odkrył” przed 
laty Marian Wawrzyn, prowadzący Klub 
„Wierni Kwiatom”. 

Było to w maju 1994 roku, wspominał Ma-
rian w artykule pt „Pokochać kwiaty”, zamiesz-
czonym w „Inspiracjach” nr 5(21) – piękna, 

piesza wycieczka do Brzeźnicy. Przewodnik 
zaprowadził nas do młyna nad Bobrem, w któ-
rym mieści się gospodarstwo agroturystyczne 
państwa Anny i Juliana Wiktorskich. Tam 
nawiązałem kontakt z bardzo miłymi gospoda-
rzami i odtąd, przynajmniej dwa razy w roku, 
Klub „Wierni Kwiatom” organizuje spotkania 
przy grillu u „Pana Juliana”. Imprezy te cieszą 
się dużą popularnością, chwile przebywania 
na łonie przyrody pozostają na zawsze w pa-
mięci. U „Pana Juliana” klub cztery lata pod 
rząd organizował dla słuchaczy ZUTW bale 
sylwestrowe, w scenerii obiektu starego młyna. 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc noclego-
wych była to grupa do 15 par. Z balu rozjeżdża-
no się dopiero po obiedzie, w następnym dniu. 
Były to tanie bale – prywatki. 

A oto jeden z wpisów do kroniki Klubu, którą 
Marian Wawrzyn przez lata prowadził:

1.04. 2000 

Prima aprilis u Juliana

Jakby nie liczyć, to już czwarte spotkanie 
primaaprilisowe sympatyków klubu „Wierni 
kwiatom” w Brzeźnicy u państwa Ani i Juliana 
Wiktorskich, w ich gospodarstwie agrotury-
stycznym. Zgrana grupa dojechała z Zielonej 
Góry autobusem. Trzeba było jednak pokonać 
3 km z Dąbia do Brzeźnicy. Wiktorscy przywi-
tali nas wodą brzozową, pieczonymi jabłkami 
z miodem i gorącą grochówką z wkładką.

Piękna słoneczna pogoda dopisała bez niespo-
dzianek. Wiele osób poszło na spacer nad Bóbr 
i do zaniedbanego parku ze stuletnimi lipami 
i grabami. W parku można było nazrywać zawil-
ców gajowych, fiołków pachnących oraz pojeść 
młodych ździebeł czosnku dzikiego. Pan Julian 
pokazał nam swoją elektrownię wodną oraz 
obiekty starego młyna. Na świeżym powietrzu, 
na kamieniach młyńskich, które służyły nam za 
stół, jedliśmy pieczone na rożnie kiełbaski i ba-
nany. Dotleniona grupa wracała do autobusu 
drogą przez las, pachnący nową żywicą.

SyLWEStER 2002

fot. ARCHIWum kLuBu „WIERNI kWIAtom”

1 kWIEtNIA 2000 
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Sukcesy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
na VII Juwenaliach III Wieku w Warszawie

Teatry i grupy taneczne oceniało jury w skła-
dzie: Barbara Kobrzyńska – aktorka, Jerzy 
Woźniak – aktor, Marta Domagała-Witkow-
ska – specjalistka w dziedzinie tańca. 

Nagrody w kategorii teatrów 
i grup tanecznych

Teatr tańca 50+ – I nagroda za program 
„Teraz albo nigdy” do muzyki Elvisa Presleya 
w choreografii Pawła Matyasika
Zespół Teatralny „Monte Verde” – II nagroda 
za program kabaretowy „Gdzie jest bajka” 
Teatr Poetycki – III nagroda za program 
„Obok nas życia nurt”
Mirosława Branicka-Polarczyk – Nagroda 
indywidualna dla najlepszej aktorki kaba-
retowej 

Zespoły muzyczne i solistów oceniało jury 
w składzie: Alicja Ogrodzińska, wykładowca 

Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka 
Chopina i Wydziału Muzykologii Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie, specjalistka w zakresie emisji głosu, dr 
Michał Sławecki, adiunkt na kie runku Muzyka 
kościelna na Uniwersytecie Muzycznym Fry-
deryka Chopina oraz Bogdan Śliwa, baryton 
z Warszawskiej Opery Kameralnej.

Nagrody w kategorii muzyki

Zespół wokalny „Akolada” – II nagroda w ka-
tegorii zespołów za program „Lata dwudzieste, 
lata trzydzieste”.
Aleksandra Matusiak – III nagroda w katego-
rii solistów za wykonanie piosenek: „Włóczęga” 
z repertuaru Czesława Niemena oraz „Zamiast” 
z repertuaru Edyty Geppert
Witold Stankiewicz – wyróżnienie w katego-
rii solistów za wykonanie piosenek: „Już taki 

NAgRodzENI z dyPLomAmI NA SCENIE, fot. BogumIłA HyLA-dąBEk



24 INSPIRACJE  /  wrzesień – listopad 2014  /  nr 2 (48)

Kazimierz Dziadosz – II nagroda ex aequo za 
dwa wiersze bez tytułów z incipitami „W jakie 
ogrody” i „Czy odnajdziemy siebie”
Witold Stankiewicz – III nagroda za wiersz 
„Uwolnij mnie” za swobodę pisarską i osobisty 
ton wierszy.

Ponadto jury zarekomendowało do druku 
w wydawnictwie pokonkursowym opowiadanie 
Bronisławy Raszkiewicz pt. „Radość i spełnie-
nie” za bardzo ciekawe portrety psychologiczne 
i Jadwigi Lidii Engel pt. „Miś” za wielką swo-
bodę stylu raz wiersz Danuty Wesołowskiej 
„LOKOMOTYWA, czyli: WIEM, ŻE NIC NIE 
WIEM” za żywą i lekką reinterpretację kla-
sycznego wiersza.

jestem zimny drań” z repertuaru Zbigniewa 
Kurtycza oraz „Już nie zapomnisz mnie” Alek-
sandra Żabczyńskiego.

Prace w kategorii malarstwa oceniał Edward 
Karasiewicz.

Nagroda w kategorii malarstwa

Maria Jabłeka – wyróżnienie za akwarelę 
zatytułowaną „Rozlewisko”

Prace w kategorii fotografi i oceniał Filip 
Klimaszewski

Nagroda w kategorii fotografi i

Bolesław Polarczyk – II nagroda za fotografi ę 
zatytułowaną „Kapliczka i drzewo”

Utwory literackie oceniało jury w składzie: 
Rafał Grzenia, literat, dziennikarz, reportaży-
sta, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Mar-
cin Witan, redaktor Polskiego Radia, historyk, 
który zajmuje się literaturą chrześcijańską, 
autor wielu artykułów i książek.

Nagrody w kategorii literackiej

Maria Kuleszyńska-Kozak – II nagroda za 
wiersze „Skarga” i „Kloszard” za walory inte-
lektualne 

Barbara Konarska

Życie sztuką. 
Juwenalia III Wieku w Warszawie

Juwenalia III Wieku – znakomity festiwal 
twórczych seniorów – od początku (od 2008 

roku) organizowany jest przez Fundację AVE, 
a pomysłodawcą i wiernym entuzjastą przed-
sięwzięcia jest dyrektor fundacji, Bartłomiej 
Włodkowski, który wraz z żoną Agnieszką 
i gronem wolontariuszy realizuje ogrom prac 
związanych z przebiegiem tego wielkiego 

przedsięwzięcia. Festiwal znów się rozrósł. 
Naliczyłam 125 „podmiotów wykonawczych”, 
pod którą to niezbyt piękną nazwą kryją się 
zespoły teatralne, monodramy i kabarety, chó-
ry, zespoły śpiewacze o różnej liczbie członków 
i soliści, zespoły taneczne… Blisko 3 tysiące 
osób, wliczając malarzy, fotografów i ludzi pióra. 
Żeby przesłuchać, zobaczyć i ocenić wszystkie 
prezentacje, organizatorzy musieli już w ubie-
głym roku realizować program na dwóch równo-
ległych scenach teatralnych – Palladium i Hy-
brydy. Dodatkowo – z wyprzedzeniem – jurorzy 
oceniali nadesłane fotografi e, obrazy i teksty 
literackie. Nie było w podsumowaniu informacji 

JuRoRzy BARBARA koBRzyńSkA I JERzy WoŹNIAk 
z NAgRodzoNymI AktoRAmI kABAREtóW, 
fot. BogumIłA HyLA-dąBEk
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dotyczącej liczby osób, które nadesłały prace 
malarskie i fotograficzne. Na konkurs literacki 
wpłynęło ponad 800 utworów, na przeczytanie 
których jurorzy przeznaczyli dwa tygodnie. Ta 
kategoria rozpoczęła swój festiwalowy żywot 
w ubiegłym roku; uczestnicy tegorocznych ju-
wenaliów otrzymali w upominku wydawnictwo 
„Juwenalia III. Podsumowanie szóstej edycji 
największego w Europie Festiwalu Twórczych 
Seniorów 2013”, które zawiera wszystkie na-
grodzone i wyróżnione teksty prozatorskie 
i wiersze, fotoreportaż z ubiegłorocznej imprezy 
oraz nagrodzone fotografie. 

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
który bierze udział w Juwenaliach od pierwszej 
ich edycji, wystartował w licznych, przewi-
dzianych regulaminem kategoriach. Zawsze 
przywoziliśmy nagrody, tak też było i w tym 
roku – odnieśliśmy wielki sukces!

Pojawiliśmy się w Teatrze Palladium bar-
wną grupą, w pomarańczowych i zielonych 
„firmowych” koszulkach, z zielonogórskim balo-
nikami. Miejsca mieliśmy świetne – w pobliżu 
sceny, po prawej stronie. Grupa była wyraźnie 
widoczna, a po chwili także i wyraźnie sły-
szalna. Przećwiczyliśmy w autokarze krótkie 
pioseneczki: pierwszą – Ale fajnie, ale fajnie, ale 
fajnie dzisiaj jest! – komentowaliśmy to, co się 
dzieje na scenie; drugą, nieco dłuższą, promo-
waliśmy nasze miasto i jego reprezentację na 
Juwenaliach: Będzie, będzie zabawa,/ będzie 
się działo/ Zielonej Góry będzie mało,/ będzie 
głośno, będzie radośnie/ Znów przetańczymy 
razem całą noc. 

Bartłomiej Włodkowski, jak co roku, przywi-
tał uczestników pięknym zwrotem: „Stęskniłem 
się za wami”, a potem zachęcająco dodał: „na 
Juwenaliach prawie wszyscy dostają nagrody, 
bo przyjeżdżają do nas najlepsi”. Przywoływał 
z pamięci uczestniczące w tej edycji zespoły. 
Pod adresem ZUTW padły znów, jak zawsze, 
bardzo ciepłe słowa. Obawiam się czasem, 
że niektórzy zgrzytają zębami, ale przecież 

BARtłomIEJ WłodkoWSk, fot. BoLESłAW PoLARCzyk

NA WIdoWNI, fot. BoLESłAW PoLARCzyk

RomAN CzARNECkI, fot. BoLESłAW PoLARCzyk

tEAtR PoEtyCkI: BoŻENA RudkIEWICz, zofIA BANASzAk, 
zBIgNIEW BANASzAk, ALEkSANdRA mAtuSIAk, fot. BoLESłAW 
PoLARCzyk
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przez Zosię i Bożenkę słowa wierszy o miłości, 
urodzie otaczającego świata, ale i przemijaniu, 
przeplatane równie znakomicie śpiewanymi pio-
senkami, stały się nieoczekiwanie artystyczną 
refl eksją seniorów o roli uczuć i umiejętności 
korzystania z każdej chwili życia. Piszę – nie-
oczekiwanie, bo część z tych piosenek śpiewał 
bardzo jeszcze młody wówczas artysta. Prawda 
uczuć nie zna wieku! Znalazłam jednak frag-
menty bardziej mi bliskie teraz, niż przed laty, 
jak np. ten (recytowany) z piosenki „Co ci mogę 
ofi arować” (tekst Wojciecha Młynarskiego):

Wplotła jesień purpurowa 
złoty liść do Twych warkoczy 
Co ci mogę ofi arować?
Przecież nic Cię nie zaskoczy
Wszędzie byłaś, wszystko miałaś
a gdy rano drzwi otwieram
ludzi krzyk i miasta hałas
pośród nas się klinem wdziera 
Więc nim pryśnie ta rozmowa
nim znów miasta krzyk usłyszę 
chcę Ci miła ofi arować
chwilę ciszy...

Bartłomiej Włodkowski nie jest jurorem, nie ma 
więc wpływu na rozstrzygnięcia konkursowe. 

Jest coś takiego w atmosferze występu juwe-
naliowego, że wszyscy, pod wpływem dobrego 
stresu, tak potrzebnego do pełnej mobilizacji, 
osiągają możliwie najlepszy poziom. Większość 
występów na scenie Palladium i Hybrydy (w tej 
drugiej sali odbywały się przesłuchania chórów, 
zespołów wokalnych i solistów) była mi znana 
z wcześniejszych występów, ale to, czego mia-
łam szczęście być świadkiem w Warszawie nie 
da się opisać jednym zdaniem, a nie chcę popaść 
w mnożenie przymiotników, wyrażających za-
chwyt – dla profesjonalizmu, wdzięku, dobrze 
wykorzystanych, przez prowadzących grupy 
artystyczne, talentach. Po prostu radość dla 
oczu, uszu i umysłu. 

Chcę szerzej napisać o jednym występie – 
niespodziance. Wystartował otóż Teatr poetycki 
w składzie: Zofi a Banaszak, Bożena Rudkie-
wicz, Aleksandra Matusiak i Zbigniew Bana-
szak. Program „Obok nas życia nurt” rozpoczęła 
nieśmiertelna piosenka „Dziwny jest ten świat” 
w wykonaniu (z nagrania) Czesława Niemena. 
W regulaminie tej edycji Juwenaliów znalazła 
się zachęta do przygotowania piosenek z reper-
tuaru Marii Koterbskiej (90-lecie urodzin) i – 
właśnie – Czesława Niemena w dziesiątą rocz-
nicę śmierci. Ola Matusiak i Zbyszek Banaszak 
wybrali z jego repertuaru kilka piosenek, nie 
tylko zapadających w pamięć dzięki melodiom, 
ale i wartościowym literacko tekstom, jak to 
u Niemena: „Wspomnienie”, „Pod papugami”, 
„Czy mnie jeszcze pamiętasz”, „Kałakolczik”, 
„Sen o Warszawie” i „Czas jak rzeka”. Zofi a 
Banaszak wybrała do recytacji inne teksty 
śpiewanych przez Niemena piosenek, autorstwa 
Wojciecha Młynarskiego, Kazimierza Przerwy-
Tetmajera, Adama Asnyka, Tadeusza Kubiaka, 
Ryszarda Riedla, Janusza Odrowąża-Wiśniew-
skiego, a także autorski, pełen nostalgii za 
utraconym krajem dzieciństwa, tekst Niemena 
(„Coś, co kocham najwięcej”). Pięknie podawane 

mIRoSłAWA BRANICkA-PoLARCzyk, 
fot. mARIA WRóBLEWSkA
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Zawsze zaś aktualny jest ten, z piosenki 
która dała tytuł całemu programowi (autor słów 
Janusz Odrowąż-Wiśniewski): Więc chodź póki 
czas z życia pić każdy haust.

Wiele osób, gratulując wykonawcom, mówiło 
o doznanym wzruszeniu, nawet o łzach, jakie 
wywołał ten piękny, magiczny spektakl. Jego 
urokowi poddał się jeden z jurorów, Jerzy Woź-
niak, który zareagował spontanicznie mówiąc, 

że siłą spektaklu była prostota i piękno, jakby 
był rodem z Teatru Rapsodycznego. Dostał póź-
niej za to reprymendę, juror bowiem – do czasu 
ogłoszenia wyników – powinien zachować swoje 
uwagi dla siebie… Aktorzy naszego Teatru poe-
tyckiego przyjęli tę pełną emocji opinię niczym 
bukiet kwiatów.

Tancerki z Teatru Tańca 50+, które często 
mają już 60+, wyglądały i tańczyły jak dziew-
czyny z czasów rock’n’ rolla, a cudownie ucha-
rakteryzowany Witold Hański był niewątpliwie 
Elvisem. 

Świetnie wypadła też prezentacja naszego 
kabaretu, który – dopasowując się do czaso-
wych ram przeglądu – skrócił i nieco zmienił 
układ spektaklu „Gdzie jest bajka”. Spektakl 
zyskał na zwartości i miał dobre tempo. Wpro-
wadzenie trochę niesfornego chłopca (Bolesław 
Polarczyk), któremu wróżka „pokazywała” bajki 
było ładnym spoiwem, Bolek zakończył występ 
kabaretu słowami „wcale nie dziwne: w bajkach 
jak w życiu, morał i treści nie zawsze są pozy-
tywne”, co ładnie spuentowało spektakl.

Mirosława Branicka-Polarczyk zaśpiewała 
„Dziewicę Anastazję” Jeremiego Przybory 
i Jerzego Wasowskiego (z repertuaru Barbary 
Krafftówny). Tę przewrotną piosenkę (opisuje 
ścinanie głowy dziewicy przez bezbożnego kró-
lewskiego tatę: Ciach du lu du lu ciach du lu 
du lu ciach!) zamyka puenta: Jest morał w tej 
legendzie…/ lecz nie pamiętam go! Wykonanie 
wymagało nie tylko maestrii wokalnej, lecz 
także aktorstwa dużej próby; Mirka tak się 
spodobała, że zdobyła nagrodę dla najlepszej 
aktorki kabaretowej.

Zespół wokalny „Akolada” również musiał 
skrócić program. „Wyjęty” z programu Wi-
tek Stankiewicz zadebiutował więc (udanie, 
z wyróżnieniem) jako solista. Nie wszyscy 
członkowie z przyczyn zdrowotnych i innych 
mogli pojechać do Warszawy. Jedną z tych 
osób była Barbara Kobiernik, która śpiewała 
solo w piosence „Miłość ci wszystko wybaczy”. 

IRENA mARCISzoNEk I BoLESłAW PoLARCzyk,  
fot. mARIA WRóBLEWSkA

kAtARzyNA JARoSz-RABIEJ, mIRoSłAWA SzEmBoRSkA I EugE-
NIuSz CzERWIńSkI, fot. mARIA WRóBLEWSkA

kABAREt „moNtE VERdE”, fot. BogumIłA HyLA-dąBEk
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Na zastępstwo weszła nowa w zespole Basia 
Zapotoczna i to był strzał w dziesiątkę. Zaśpie-
wała bardzo stylowo, wyglądała pięknie, jak 
cały zresztą zespół, elegancki według kanonu 
mody „lat dwudziestych, lat trzydziestych”. 
W powrotnej drodze z Warszawy nasza pani 
Prezes mówiła o znaczeniu kostiumu w pre-
zentacji scenicznej, przywołując m.in. przykład 
„Akolady”. Nota bene doskonałe pojemnościowe 
mikrofony sprawiły, że zespół osiągnął, pomimo 
okrojonego składu, bogactwo brzmienia. „Akola-
da” postanowiła zakupić taki sprzęt ze zdobytej 
nagrody finansowej. 

Jeszcze jeden ukłon, który należy się Oli 
Matusiak. Wystąpiła w kilku rolach: jako 
prowadząca zespół „Akolada”, jako członkini 
Teatru poetyckiego, jako solistka (III nagroda), 
ale także w drobnym, nagrodzonym oklaskami, 
kilkutaktowym tańcu, którym uatrakcyjniła 
występ Witka Stankiewicza i wreszcie jako 
pomysłodawczyni zaśpiewów naszej grupy 
podczas przesłuchań. Żywe srebro i fachowiec 
dużej klasy!

Bardzo mnie ucieszyła nagroda za zdjęcie dla 
Bolka Polarczyka. Jego „Kapliczka i drzewo” 
jest piękna, a klimat zdjęcia to jak zaproszenie 
do napisania wiersza. Radość sprawiło także 
wyróżnienie dla Marysi Jabłeki za akwarelę 
„Rozlewisko”. Juwenalia „dorobiły się” już 
bardzo interesującego malarstwa, reprezen-
tującego inne UTW; w dziedzinach fotografii 
i malarstwa byliśmy w początkowych edycjach 
bezkonkurencyjni. Gdy trzeba „zawalczyć” 
z ciekawą sztuką i zostanie się dostrzeżonym, 
przyjemność jest nieporównanie większa.

O nagrodach literackich mówiłam w dro-
dze powrotnej, w autokarze. Było mi osobiście 
trochę przykro, że tym razem nie zostałam 
dostrzeżona, ale ponieważ kilka osób (innych, 
niż w ubiegłym roku!) z „mojego” Oksymoronu 
zostało nagrodzonych, to cieszę się z nimi. 
Przecież ubiegłoroczny i tegoroczny werdykt 
jury świadczy o tym, że jest w naszym ZUTW 

spore grono osób dobrze piszących, zasługują-
cych na nagrody czy wyróżnienia. Jesteśmy 
dobrzy, kochani! Z ciekawością „rzuciłam się” 
na wydawnictwo, prezentujące wyniki ubie-
głorocznego konkursu literackiego. Panorama 
osób piszących w różnych UTW imponująca, 
wiele tekstów bardzo mi się podobało, choć 
przyznam – nie wszystkie. Normalne – gusty 
czytelnicze są różne. Swoją drogą wybierać 
teksty godne nagrody z ośmiuset, jak w tym 
roku… Współczuję jurorom.

Pisałam, że Bartłomiej Włodkowski nie 
miał wpływu na decyzje jurorów. Zapewne do-
szedł jednak do wniosku, że ich werdykty nie 
w pełni odzwierciedlają istotę tego, co dzieje 
się na Juwenaliach, ale i tego, co je poprzedza. 
Postanowił więc uhonorować Zofię Banaszak 
(wraz z Ireną Ciesielską, szefową UTW Po-
litechniki Koszalińskiej), nagrodą specjalną 
dla skutecznych liderów UTW, którą nazwał 

tEAtR tAńCA 50+, fot. BoLESłAW PoLARCzyk

WItoLd HAńSkI, fot. BoLESłAW PoLARCzyk
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„SUPER LIDER UTW”. Przed kilku laty, 
podczas benefi su pani Prezes Zofi i Banaszak, 
śpiewany był (na melodię arii „Więc pijmy...” 
z opery „Traviata”) toast, autorstwa Mirosławy 
Branickiej-Polarczyk. I wtedy, kiedy Uchwałą 
sesji Rady Miasta z 25 sierpnia 2009 r. nadano 
naszej pani Prezes honorowe obywatelstwo Mia-
sta Zielona Góra, i teraz, kiedy na Juwenaliach 
III Wieku została „debeściarską” liderką (jak 
młodzieżowym językiem określił to wyróżnienie 
dyplom), toast jest jak najbardziej na miejscu. 

Więc pijmy, więc pijmy na chwałę tej Zosi, 
co jak anioł nad UTW się unosi.

Zarządza i o wszystko tutaj dba i dobre słowo 
dla każdego ma.

Potrafi  delikatnie zrugać też i kto jest 
prezesem, od razu to wiesz.

Więc pij, aż w kieliszku pokaże się dno.
Uniwersytet, ona i my, to właśnie to!

Widziałam i słyszałam nie tylko ZUTW-
owskich wykonawców. Spośród oglądanych 
wyróżniłam kabaret „Duszowisko” z Domu 
Kultury „Kadr” w Warszawie. Byłam trochę 
krytyczna, słuchając początkowego monologu, 
o niemożności „wpasowania się” z posiadanymi 
dyplomami w zmienioną kolejnymi reformami 
rzeczywistość edukacyjną, później jednak we-
szłam z przyjemnością w klimat zapowiedziany 
piosenką: Nasz malutki kabarecik/ zawstydzo-
ny sobą nieco/ nasz liryczny kabarecik/ szukać 
takiego ze świecą. Teksty były ciekawe (np. taki 
fragment o kondycji seniora: Już tak mało się 
mam, tak mało/ tyle liści mi się posypało…), 
troje wykonawców bardzo się podobało, zwłasz-
cza Janusz Kotarski, obdarzony pięknym gło-
sem (ktoś podejrzewał, że to wykwalifi kowany 
śpiewak), ale także dziewczynka, Marta Marat. 
Zalecenie, by korzystać z życia, a nie „szukać 
czasu po czasie” przemawiało. Okazało się, że 
Janusz Kotarski – autor tekstów, wykonawca to 
emerytowany dziennikarz, absolwent Wydziału 
Dziennikarstwa UW, czyli – amator. „Duszowi-
sko” zdobyło I miejsce w kategorii kabaretów. 

Spośród nagrodzonych zespołów tanecznych, 
poza naszym, widziałam tylko tańce izraelskie 
z UTW przy Centrum Kultury Jidysz w War-
szawie (III nagroda). Też mi się bardzo podobał, 
zwłaszcza taniec chłopców, choć w kobiecym 
wykonaniu. Muzyka „wybuchła” wysoką, kle-
zmerską nutą, dziewczyny piękne, zgrabne, 
opięte czernią spodni. Duża przyjemność. 

Wszyscy natomiast byliśmy zachwyceni 
występem kabaretu „Cicho…sza” z Ustki. Był 
to „Kolorowy Cyrk III Wieku” zrealizowany 
właściwie bez słów, za to w znakomitym tempie, 
w zabawnych, niezwykle barwnych kostiumach 
o cyrkowym rodowodzie, zagrany przednio. 
Większość „numerów cyrkowych” nagradzano 
brawami, na widowni wybuchał śmiech, np. 
kiedy numer, nazwany arią sejmową, wypełniły 
kwiki, porykiwania i inne głosy całej menaże-
rii. Suspens gonił suspens, jak np. w scence, 

zESPół „AkoLAdA”, fot. BoLESłAW PoLARCzyk

ALEkSANdRA mAtuSIAk, fot. BARBARA koNARSkA
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w której z trudem wlokąca się, podtrzymywana 
przez dwóch osiłków staruszka, niespodziewa-
nie przeobraziła się w osobę bardzo sprawną, 
wykonując triumfalny szpagat. Bawiliśmy się 
znakomicie, a kiedy ogłaszano, że Ustka zdo-
była Grand Prix, cała widownia wyraziła swój 
aplauz. 

Podczas gali finałowej jurorzy nie szczędzili 
wykonawcom ciepłych słów. Barbara Kobrzyń-
ska np. podkreślała wspaniałą dykcję i artyku-
lację występujących aktorów dodając z żalem, 
że młode pokolenie nie posiadło tych umiejęt-
ności. Chwaliła także coraz ciekawsze pomysły 
spektakli, a Jerzy Woźniak radził: „Nie zgubcie 
radości z tego, że pracujecie nad tekstem, ja też 
cieszyłem się, że jestem aktorem”. Inni jurorzy 
poziom prezentacji oceniali podobnie. 

Ogłoszenie wyników poprzedził koncert, 
który Bartłomiej Włodkowski zapowiedział 
tak: „Agata Bernadt, królowa poezji śpiewanej 
z zespołem Krakowskie Przedmieście”. Nie wie-
działam, czego oczekiwać. Staramy się unikać 
określenia „poezja śpiewana” – mówiła pani Agata. 
Po prostu nasłuchujemy podpowiedzi poetów 
i używamy do tego muzyki. Proponujemy pub-
liczności szczególne spotkanie ze współczesną 
poezją religijną – koncerty z wierszy. Śpiewane 
były wiersze ks. Jana Twardowskiego, ks. Ja-
nusza Pasierba i Ernesta Brylla. Niezwykłe! 
Śpiewaczka znakomicie nawiązywała dialog 
z publicznością, przeplatając śpiewane wiersze 
swoimi komentarzami, zachęciła do wspólnego 
śpiewania fragmentu wiersza Ernesta Brylla – 
„Bądźmy dla siebie bliscy, bądźmy dla siebie 
wierni”. Dobór refleksyjnych tekstów układał 
się w całość piękną i mądrą. Najbardziej poru-
szył mnie tekst ks. Janusza Pasierba „Europa 
jutra”. Autor widzi ją jako wielki skansen, gdzie 
będzie wolno przyjeżdżać/ w nagrodę co kilka 
lat/ robotom z innych planet/ będzie to jak 
wycieczka/ do wesołego miasteczka/ będzie tu 
można oglądać (…) największą atrakcję retro/ 
tak zwane prywatne szczęście/ Europa zostanie 

WItoLd StANkIEWICz, fot. BARBARA koNARSkA

NAgRodzoNE zdJęCIE BoLESłAWA PoLARCzykA  
„kAPLICzkA I dRzEWo”

WyRóŻNIoNA AkWARELA mARII JABłEkI NA WyStAWIE 
W tEAtRzE PALLAdIum, fot. BARBARA koNARSkA



31INSPIRACJE  / Juwenalia III Wieku

zaoszczędzona/na wniosek biur turystycznych/
będzie tu można zwiedzać/życie.

Juwenalia za nami. Bartłomiej Włodkowski 
entuzjazmował się na scenie, ze jest tu cała 
Polska bez przesady, że seniorzy mają wręcz 
afrykańskie temperamenty i przywożą słońce 
do Warszawy. Była to aluzja do upalnej pogody, 
ale także wyraz uznania dla kondycji i radości, 
jaką emanowali uczestnicy festiwalu. Przepięk-
nie określiła tę atmosferę dr Aldona Kraus, 
okulistka z Anina, przez lata zaprzyjaźniona 
z ks. Janem Twardowskim, a będąca także 
przyjazną duszą Fundacji AVE, komentując 
Juwenalia na FB: „Wszystkim, w każdym 
wieku życzę takiego jak u Nich, Uczestników 
Tego Święta – zachwytu życiem. Czerpią z jego 
piękna i ubogacają sobą tak, że to, co mogło 
być szare i nijakie, tętni. Znaleźli sposób na 
czas, który biegnie niestrudzenie – pokaza-
li, że można być młodym sercem i duchem 
zawsze”. 

Ja też wyjeżdżałam z Warszawy nasycona 
pięknem, które rodzi się z życia sztuką. Czło-
wiek nakarmi się muzyką i poezją, w której 
mnóstwo nieoczekiwanych metafor otwiera 
nowe horyzonty widzenia świata, zapłodni się 
twórczo nowymi pomysłami i po prostu będzie 
miał okazję do serdecznego śmiechu. Być na 
Juwenaliach to nagroda sama w sobie!

Dodam na zakończenie, że uczestnictwo 
w Juwenaliach III Wieku, oprócz talentu, so-
lidnej pracy i entuzjazmu słuchaczy ZUTW, 
którzy zdecydowali się wejść na ścieżkę życia 
z artystyczną pasją, wymaga znacznych środ-
ków fi nansowych. Sporą część kosztów przed-
sięwzięcia pokrywa Fundacja AVE, uczestnicy 
opłacali część kosztów noclegów, organizację 
wyjazdu członków Zielonogórskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku na VIII Juwenalia III 
Wieku w Warszawie dla 50 osób zrealizowano 
przy pomocy fi nansowej Miasta Zielona Góra. 
Dziękujemy!

zIELoNogóRSkA EkIPA NA JuWENALIA, fot. BoLESłAW PoLARCzyk
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katarzyna Jarosz-Rabiej

Warszawa, ja i ty...

Czerwcowy ranek. Ciągnąc za sobą po brzegi 
wyładowaną walizkę na kółkach, wpadam 

z Arturem do najwcześniej odjeżdżającego 
w niedziele autobusu. Już na parkingu, na 
powitanie, od razu zauważam śliczną Mireczkę 
Bogdan. To na szczęście – mówię i ściskamy 
się serdecznie. Na VII Juwenalia jedzie z zie-
lonogórskiego UTW pięćdziesiąt osób. Przed 
nami długa podróż do Warszawy. Szczęście, 
że wiezie nas pan Kamil, kierowca , który zna 
trasę jak drogę do swego domu. Można mu 
zaufać i nawet gdyby ktoś miał ochotę na sen, 
śmiało niech zaśnie. Na miejscu będzie obudzo-
ny bez szwanku na duszy i ciele. Jeszcze tylko 
wymiana buziaków i uścisków od najbliższych 
i siadamy na miejscach. Żegna nas, jak zawsze 
szarmancki, Włodek Kwaśniewicz. Macha ręką, 
życząc podróżnikom szczęścia. Tymczasem 
kierowca włącza silnik. Autobus rusza. W imię 
Ojca i Syna – tradycyjnie wykonuję znak krzy-
ża, żegnając się po ukraińsku. Siedzę przy 
oknie, obok Mirka Szemborska. Jak już stało 
się zwyczajem, mamy nesesery wyładowane 
ciuchami po brzegi. Jakbyśmy jechały na Wyspy 
Kanaryjskie na pół roku. 

Trasa jest piękna. Po drodze zabieramy 
czekającą przed marketem w Świebodzinie Olę 
Matusiak. Od szefowej Zosi Banaszak, dowia-
dujemy się, że mamy w autobusie solenizantkę. 
Wspaniałą i lubianą przez wszystkich – Bogusię 
Hyla-Dąbek. Natychmiast odśpiewaliśmy „Sto 
lat” i od razu robi się wesoło.

– Nic nie musicie – mówi szefowa. – Bądźcie 
radośni, jak zawsze. Niech każdy pokaże, na 
co go stać. Wcale nie musimy wygrać, chociaż 
fajnie by było. Nic jednak na siłę. 

Szkoda, że nie ma Jerzego Woźniaka –myślę. 
Ten juror miał do nas specjalny sentyment. 

Teraz, kiedy go już nie ma, będzie pewnie „do 
kitu”. Nawet prowadzący – przemiły Bartek 
Włodkowski – nie jest w stanie poprawić mi 
humoru, myślę wsuwając się głębiej w fotel dla 
pasażera.

Po drodze krótki przystanek na „rozprosto-
wanie naszych starczych kości”. O czternastej 
zmęczeni, ale szczęśliwi dojechaliśmy na miej-
sce. Mirka Branicka–Polarczyk zarządziła 
próbę kabaretu. Leniwie nieco, jednak bez 
szemrania „wpakowaliśmy się” do złączonych 
z sobą pokoi w budynku obok. Tam w nieskoń-
czoność, niemal do utraty tchu, powtarzaliśmy 
role. Cały czas nie mogłam pozbyć się myśli 
o śmierci jurora, Jerzego Woźniaka. Szczerze 
Go polubiliśmy.

Nazajutrz z biciem serca weszłam do hollu te-
atru „Palladium”. Zobaczyłam siedzącą w fotelu 
Barbarę Kobrzyńską. Przywitałam się, mówiąc: 

– Jakże miło panią widzieć. Szkoda tylko, 
że pan Jerzy Woźniak tak niespodziewanie 
odszedł. Będzie nam Go brakować”. Gadałam 
jednym tchem, a pani juror robiła coraz to 
większe oczy. W końcu doszła do głosu: 

– Ale ja na niego tutaj czekam!? Na co ja: 
– Taaaaak? O Jezu!!! W Internecie przeczy-

tałam, że zmarł Jerzy Woźniak, reżyser i ak-
tor. Wiek się zgadzał... Żałowaliśmy go, często 
wspominając na próbach kabaretowych. 

– O, jest nasz nieboszczyk! Nagle pojawił się 
przy nas we własnej osobie. 

– Jak miło pana widzieć – wyrwało mi się 
z zaciśniętego gardła. I tu przypomniała mi się 
fraszka powtarzana przez mojego faceta: „Już 
nie zadaje szyku – to o nieboszczyku”. Gardło 
miałam ściśnięte, ale serce radosne. Cała 
w chmurach zbiegałam z wysokich schodów.

Nadchodziła właśnie pora występów zie-
lonogórskiego kabaretu. Przed-występowy 
strach, zwany potocznie tremą nie opuszczał, 
ale byliśmy pewni, że damy sobie radę. Nie 
walczyliśmy przecież o pokonanie utalento-
wanych przeciwników. To jest zabawa. Radość 
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występowania. Zwycięstwo? Czy to takie waż-
ne? A i tak wygramy...! Faktycznie – daliśmy 
czadu, wykrzesaliśmy z siebie wszystko. Tak 
to zapamiętałam:

Kabaret „Monte Verde” w bardzo okrojonym 
programie, bo występ ma ograniczone ramy 
czasowe, staje wprost na głowie. Pospiesznie 
przebieramy się do nowych ról na beznadziejnie 
ciasnym zapleczu. Co chwilę ktoś przechodzi, co 
bardzo stresuje. Do tego jest upał. Po zejściu ze 
sceny, gdzie byłam aniołem, muszę się przebrać 
do „Zielonogórskiej dziewicy”. Wszystko leci mi 
z rąk. Grube, czarne getry z trudem wciskam 
na nogi, po których płyną strużki potu. Jeszcze 
tylko złota tunika i wianek. Szybko, szybko... 
Już mam być przy mikrofonie, tymczasem prze-
pycham się poprzez tłumek tarasujących przej-
ście na scenę gapiów. Mirka Branicka-Polarczyk 
ratując sytuację, wymyśla na poczekaniu jakieś 
monologi. Wpadam w końcu na scenę pośród 
ogólnego śmiechu i bez zająknięcia wykonuję 
piosenkę o dziewicy, która chce być „wreszcie 
tknięta” po czterdziestu latach „posuchy”. Rolę 

dziewicy gra Mirka Szemborska, a „tykać” ją 
miałby rycerz – (debiutujący w tej roli Gienek 
Czerwiński), który nie spełnia marzeń, wlatu-
jąc z bluzgiem do wody.

Fantastycznie grają Irenka Marciszonek, 
Bolo Polarczyk, Bożenka Rudkiewicz, Ala 
Kołodko, Witek Hański, Mirka Branicka-
Polarczyk, Romek Czarnecki , Marysia Kozak 
ze swoją czarodziejską różdżką. Bajki dla do-
rosłych są z morałem, jak zawsze. 

My, to my. Ale Zielonogórski Teatr Poezji, to 
była eksplozja wzruszeń. Cztery osoby, a jak 
wiele uczuć. Te cztery osoby to: Zosia Banaszak, 
Bożenka Rudkiewicz, Ola Matusiak i Zbyszek 
Banaszak. To, co przedstawili, zamurowało 
wszystkich. Sprawili, że gardło stało się suchą 
studnią. I żadem odgłos z niej nie wyszedł. 
I tak staliśmy się częścią poezji. 

Taniec, ruch, swoboda, wdzięk, lekkość, 
uwiodła obecnych w Teatrze. Tylko pozazdroś-
cić zespołowi tanecznemu „50 +”. Tak trzymać! 

No i oczywiście sprytny, zwinny, z apa-
ratem fotograficznym, będącym jego trzecią 

WyPoCzyNEk NA tERENIE HotELoWym, fot. BogumIłA HyLA-dąBEk
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ręką – Bolo. Bolo, Bolo, Bolo... Nagrodzony za 
zdjęcie i nareszcie wykorzystany w kilku rolach 
kabaretowych.

Zadowolona z naszego występu, świetna, jak 
zawsze na takich wyjazdach, Zosia Banaszak 
zarządza „wesołe zebranie towarzystwa” pod 
ogromnym namiotem. Każdy taszczy z sobą 
to, co ma do jedzenia. Są wszelakiego rodzaju 
trunki i jest gitara. Zaczyna się wieczorna 
rozmowa Polaków, aż po noc. Komarzyce tną 
gdzie popadnie i ile wlezie. Gienek wykonuje 
śpiewająco muzykę i wszyscy czują się świetnie. 
Zosia, specjalnie dla Witka, z racji jego urodzin, 
wykonuje solo, utwór wokalny. Cała reszta naj-
pierw nieśmiało podśpiewuje, ale z minuty na 

minutę, głosy są coraz wyrazistsze. Czasami 
ktoś się wyrywa, jakby chciał zdążyć przed 
ostatnią oktawą. W sumie jest bardzo fajnie. 
Nad kopułą namiotu wisi księżyc w pełni. 
Idziemy z Mirką kimać. Nareszcie się wyśpię – 
myślę. O czwartej rano, jak zawsze w domu, 
budzę się. A, jestem w Warszawie – dolatuje do 
mojej świadomości. I zasypiam od nowa.

We wtorek nie występujemy, więc idziemy 
zwiedzać Warszawę. Od lat marzyłam, aby 
zobaczyć Powązki. I znowu przypomina mi się 
powiedzenie mojego Artura: „Najpierw obo-
wiązki, potem na Powązki”. Całej wyprawie 
przewodzi fantastycznie Bogusia Hyla-Dąbek. 
Od bramy cmentarnej ogarnia mnie dziwne 
uczucie nostalgii. Ściska w gardle. Znajduję się 
w dziwnym świecie, za grubym murem. Widzę 
stare zmurszałe nagrobne tablice. Niesamowite 
posągi z marmuru. Napotykam po drodze gro-
by ukochanych artystów polskich scen. Czuję 
się wyróżniona, mogąc oddać im hołd. Jestem 
blisko Nich. Napotykam miejsce pochówku 
Czesława Niemena, Ireny Jarockiej, Kasi 
Sobczyk, Elżbiety Czyżewskiej, Adama Ha-
nuszkiewicza, Gustawa Holoubka, Krzysztofa 
Kolbergera, Andrzeja Zakrzeńskiego, Tadeusza 
Łomnickiego, Ireny Kwiatkowskiej, Andrzeja 
Łapickiego, Wioletty Willas, Hanki Bielickiej, 
Tadeusza Fijewskiego, Elżbiety Barszczewskiej, 
Niny Andrycz, Jadwigi Smosarskiej, Kazi-
mierza Deyny, Jerzego Kuleja, Mieczysławy 
Ćwiklińskiej, Władysława Reymonta, Macieja 
Kozłowskiego i Macieja Zembatego. Gdzie się 
nie obejrzeć, ktoś bliski sercu. Oto grób Mai 
Berezowskiej, a zaraz obok leżą Julian Tuwim 
i Tadeusz Sygietyński z żoną Mirą Zimińską, 
twórcy zespołu „Mazowsze”.

Powązki widziane po raz pierwszy w życiu, 
które dotąd oglądałam z ekranu telewizora, są 
zupełnie inne na żywo. Epitafia na pomnikach 
wzruszają do łez. Na grobie Elżbiety Czyżew-
skiej wyrzeźbiono wpółotwarte drzwi, a na nich 
napis: „Kochajcie mnie...”. I już mam w oczach 

NA PoWązkACH, fot. BogumIłA HyLA-dąBEk
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film „Gdzie jest generał” z rolą tej aktorki. Ach, 
ile by trzeba czasu, aby wszystko to zobaczyć 
i odnaleźć. Tych kilka zaledwie godzin moje-
go tam pobytu, zostanie w sercu na zawsze. 
A i Oni, którzy pozostali w tej ziemi, jakby 
byli z nami. Pamiętamy ich ciągle. Dali nam 
tyle, tyle, tyle!

Zahaczyliśmy jeszcze o Łazienki Królewskie. 
Powitały nas pawie, które nawzajem głośno się 
nawoływały. W małej kawiarence wypiliśmy 
popołudniową kawę. Zmęczeni, ale szczęśliwi, 
dotarliśmy do hoteliku „Twins 2”. Od samego 
wejścia przywitał nas Romek Czarnecki z żoną 
Dorotą. Ich radosny uśmiech spędził chmurę 
z moich lic. W pokoju hotelowym, czekała na 
mnie, powróciwszy ze spotkania z koleżanką 
z Warszawy, Mirka. Jeszcze tylko prysznic i – 
sen. 

Już prawie zasypiałam, kiedy obudził mnie 
znajomy śpiew zza ściany. „Miłość ci wszystko 
wybaczy...” – śpiewała Basia Zapotoczna, trenu-
jąc jutrzejszy występ w „Hybrydach”. Tak, tak... 
„Mężuś mi wszystko wybaczy, rogi, alkohol 
i seks...” to moja kabaretowa piosenka. Tyle tyl-
ko zanuciłam i nie wiem kiedy zasnęłam. Śnił 
mi się dom w Zielonej Górze, dwa moje pieski 
i niedokończona sałatka...

Nazajutrz mieliśmy okazję obejrzeć „Lata 
dwudzieste, lata trzydzieste”, pod kierunkiem 
Oli Matusiak. Widok był imponujący. Na scenę 
w „Hybrydach” weszło niesamowite towarzy-
stwo ubrane tak, że głowa mała, w stylu z lat 
dwudziestych i trzydziestych. Basia Ciorga, 
Basia Zapotoczna i cały zespół dawał „czadu” ile 
wlezie. Marysia Majchrzak, przebrana za damę 
z początku dwudziestego wieku, jakby wyjęta 
z żurnala tamtych czasów. Tomasz Bukry, wy-
glądał tak, że musiała zrobić sobie z nim zdjęcie. 
Ola , „robiąca” za damę tamtych lat, stanęła – jak 
zawsze zresztą – na wysokości zadania. Słowem 
„powalili wszystkich na kolana”. Działo się.

Szkoda, że przy wyczytywaniu „pierwszych 
piór” polskiej poezji i literatury, zabrakło 

w kolekcji nazwisk „Konarska” i „Jarosz- 
-Rabiej”. Za to sukces odnieśli: Marysia Kozak, 
Witek Stankiewicz, czy Kaziu Dziadosz i inni. 
Basia skrzętnie wydedukowała, że zawsze nie 
można stać na piedestale. Teraz czas na innych. 
Pewnie, że czas na innych. No ale Baśka! My 
i tak jesteśmy najlepsze, no nie? Aby do na-
stępnego razu. Tegoroczną „odrzutkę” przeży-
jemy, bo przecież to jedyne wyjście z sytuacji. 
Tymczasem już zaczynam wymyślać nowe 
opowiadanko na przyszły rok. Może się uda? 
Poczekamy, zobaczymy.

W każdym razie, po powrocie z Juwenaliów 
mam taki mętlik w głowie, że hej...

NA PoWązkACH, fot. BogumIłA HyLA-dąBEk
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Barbara Konarska

Chór „MODERATO”  
koncertuje dla nas od piętnastu lat

Jubileusze są miłą okazją do uczestnictwa 
w wydarzeniach, które – oprócz ciepłych słów 
pod adresem jubilatów – przynoszą niecodzien-
ne emocje i wrażenia artystyczne. Taki odbiór 
zapewnił słuchaczom, którzy 12 maja tłumnie 
wypełnili salę Lubuskiego Teatru, koncert 
chóru Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku „MODERATO”. Wydarzenie objął patro-
natem Prezydent Miasta Zielona Góra, Janusz 
Kubicki, a sfinansować je w dużej części pozwo-
liła pomoc Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu, 
Oddział w Zielonej Górze, za co wdzięczność 
winniśmy dyrektorowi, Sławomirowi Kudeli.

Przed piętnastu laty w ZUTW zebrali się lu-
dzie, dla których posługiwanie się najstarszym 
instrumentem świata – głosem – jest umiejęt-
nością, która ułatwia poczucie sensu życia i jego 
piękna. Śpiew bowiem jest wpisany w ludzkie 
serce. Podobno śpiewem, jak gdzieś przeczy-
tałam, można tchnąć życie tam, gdzie panuje 
śmierć. „A że trafili na profesor Janinę Nowak, 
pierwszego dyrygenta, musiało się udać” – 
mówiła prowadząca koncert Teresa Pawlak. 

Kolejnym dyrygentem był Daniel Grupa, który 
kontynuował dzieło swojej poprzedniczki, by 
w 2002 roku przekazać pałeczkę ojcu – Ber-
nardowi Grupie, który odtąd nieprzerwanie 
prowadzi zespół, jako jego niekwestionowany 
maestro.

Poniedziałkowy koncert rozpoczęli jednak 
inni wykonawcy. Publiczności zaprezento-
wały się: Maria Madej, Dominika Hoffman 
i Marta Żeleźna ze Studia Piosenki „ERA-
TO”, którego kierownikiem artystycznym jest 
Krzysztof Mroziński, a zespół działa pod egidą 
Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Obdarzone 
dużym talentem wokalnym młodziutkie dziew-
czyny pięknie interpretowały poetyckie prze-
słanie wykonywanych utworów. Po nich sceną 
zawładnęła Aleksandra Matusiak. Niezwykle 
ciepło przedstawiła ją Teresa Pawlak: 

„Od najmłodszych lat śpiewa, gra i uczy gry 
na gitarze, prowadzi muzykoterapię, słowem – 
błyszczy wrodzoną charyzmą, pomagającą jej 
zjednać sobie rzesze ludzi, fanów i przyjaciół. 
To tylko kilka z wielu walorów, by polubić, 
a nawet pokochać Olę Matusiak”. Zaśpiewała 
trzy piosenki: „Przebaczę Ci”, „ Augustowskie 
noce” i „Kabaret”, za wykonanie którego na 
Juwenaliach III Wieku w 2010 roku zdobyła 
Grand Prix. W Warszawie publiczność reago-
wała owacją, tak też było w Lubuskim Teatrze.



37INSPIRACJE  / Z życia ZUTW – jubileusze i nie tylko

Po występach gości na scenie pojawił się, 
przywitany burzą oklasków, chór „MODERA-
TO”. Jego historię, z konieczności skrótowo 
przedstawioną, poznaliśmy już wcześniej, 
dzięki sympatycznej prezentacji Teresy Pawlak. 
Dopełniły ją słowa listu Prezes ZUTW, Zofii Ba-
naszak, nieobecnej ciałem, ale – jak zapewniała 
prowadząca – obecnej „całym swoim duchem”. 
W liście znalazły się takie fakty, jak uświet-
nianie uroczystości naszego UTW, nagrody 
i wyróżnienia na Juwenaliach III Wieku, kon-
certy zagraniczne. Piękne życzenia przekazała 
dyrektorka ZOK, Agata Miedzińska, a także 
delegaci chóru „CANTABILE” z Sulechowa, 
którego założycielem i jedynym dyrygentem 
jest od ponad trzydziestu lat ten sam maes-
tro – Bernard Grupa. Mówili o wspólnych, zbyt 
rzadkich koncertach, mniej o uświetnianiu 
koncertów naszego chóru przez solistki z Su-
lechowa, a w koncercie jubileuszowym, oprócz 
Krystyny Castelain, która od kilku lat wystę-
puje z naszym chórem (o niej członkowie „Can-
tabile” powiedzieli: „uważamy, że jest nasza!”), 
były jeszcze dwie panie z Sulechowa: Karolina 
Szerwińska i Anna Gmiąt. Poza nimi w duecie 
z Karoliną Szerwińską wystąpiła członkini 

„MODERATO” Barbara Kobiernik. Był także, 
grający na trąbce, Wiesław Żurawski, syn pań-
stwa Żurawskich, członków naszego chóru „MO-
DERATO” od początku jego istnienia. W grupie 
tych, najstarszych stażem, są jeszcze: Barbara 
Maśko, Genowefa Bieda, Joanna Toczewska, 
Wacława Zapotoczna, Stanisława Bryła, Irena 
Klin, Leopold Dunajewski, Stanisław Dziadura.

Koncert został pomyślany i wykonany per-
fekcyjnie. Początkowo był muzyczną wędrówką 
przez kilka krajów europejskich i polskich re-
gionów, słuchaliśmy bowiem również utworów 
ludowych zaśpiewanych z właściwym tym pio-
senkom temperamentem, a także pieśni o cha-
rakterze religijnym: hieratycznego w formie, 
modlitewnego utworu z kręgu muzyki cerkiew-
nej oraz słynnej, melodyjnej pieśni „Ave Maria”, 
z którą się zwykło utożsamiać nazwisko kom-
pozytora włoskiego baroku Giulia Cacciniego 
(w rzeczywistości skomponował ją radziecki 
gitarzysta i lutnista Władimir Wawiłow w roku 
1970). Część druga miała charakter bardziej 
rozrywkowy. Znakomitym pomysłem, posze-
rzającym wrażenia muzyczne, było powierzenie 
dużej roli Wiesławowi Żurawskiemu. Wystąpił 
wraz z Bernardem Grupą, towarzyszącym 
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danuta Miłosz i dorota Łukaszewicz

7 czerwca 2014 r. Klub „Wierni Kwiatom” obcho-
dził 20-lecie działalności. Uroczystości zostały 
zorganizowane w gościnnym ROD „35-lecia”, 
gdzie Danuta Miłosz powitała serdecznie panią 
prezes ZUTW, Zofi ę Banaszak, panią prezes 
ROD „35-lecia”, Joannę Mikołajczyk oraz go-
spodarza obiektu, pana Jana Wiatrowskiego. 
Zarząd ROD „35-lecia” przekazał członkom 
klubu sympatyczny list, w którym czytamy: 
Przed laty wybraliście dla swojego klubu na-
zwę – „Wierni kwiatom”. To nazwa wdzięczna, 
ale i wiele mówiąca. Kwiaty wywołują uśmiech, 
ubarwiają życie i czynią je radośniejszym. Mają 
swoją symbolikę. Mogą dać poczucie szczęścia 
i zbliżają ludzi. Wasz klub jest najlepszym tego 
przykładem.

Po części ofi cjalnej przyszedł czas na poczę-
stunek, tańce, sesje fotografi czne. Było bardzo 

chórowi na fortepianie, w licznych akompa-
niamentach, ale również jako solista, zbierając 
rzęsiste oklaski. Publiczność zażądała bisu, na 
co przystał z poczuciem humoru i wdziękiem 
scenicznym. Chór śpiewał z akompaniamentem, 
śpiewał a cappella, był również, we fragmentach 
wykonywanych pieśni i piosenek, zespołem 
akompaniującym solistkom. A solistki pokazały 
klasę! Było lirycznie, nostalgicznie, po fran-
cusku, a także z ogromnym temperamentem, 
którym wykazała się w piosence „Kto ma tyle 
wdzięku co ja?” Anna Gmiąt. Piękny koncert!

Na zakończenie członkowie chóru podzię-
kowali dyrygentowi za cierpliwość i długolet-
nią pracę, która przyniosła tak dobre efekty. 
Okolicznościowy wiersz i wspólnie odśpiewane 
„Sto lat” były wyrazem także naszej, słu-
chaczy koncertów chóru „MODERATO”, 
wdzięczności. WSzyStkIE zdJęCIA HANNA NoWICkA

miło i radośnie... Do zobaczenia na kolejnym 
jubileuszu.

Nie mógł być z nami założyciel i wieloletni 
kierownik Klubu, Marian Wawrzyn, który 
przekazał na piśmie wiele ciepłych słów skie-
rowanych do klubowiczów wraz z życzeniami 
radosnej pracy. Na drugi dzień kilkoro klubowi-
czów odwiedziło Mariana Wawrzyna dzieląc się 
z nim radością, przekazując fotografi e, drobne 
prezenty i słowa podziękowania.

Jubileusz 20-lecia Klubu „Wierni Kwiatom”Jubileusz 20-lecia Klubu „Wierni Kwiatom”

dANutA mIłoSz I doRotA łukASzEWICz, 
fot. kRyStyNA JAWoRSkA
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List Mariana Wawrzyna

Szanowni Państwo, w bieżącym roku klub 
WIERNI KWIATOM obchodzi dwudziesto-
lecie działalności. Wszystko zaczęło wiosną 
1994 roku, kiedy to tu obecna Prezes naszego 
uniwersytetu zagadnęła mnie, jako słuchacza 
z 13. numerem legitymacji, abym się aktywnie 
włączył w nurt pracy uniwersytetu. A ja jej na 
to: – Pani Zosiu (tak nazywaliśmy wówczas 
„perełkę” naszego uniwersytetu), co ja potrafię 
jako żołnierz: maszerować, strzelać, malować 
znakami taktycznymi mapy strategiczne, znam 
się trochę na socjologii i psychologii wojskowej. 
Prywatnie interesuje mnie literatura, przyroda, 
geografia, turystyka, polityka i religioznaw-
stwo. Trochę dużo jak na jednego żołnierza. 

Ponieważ miałem działkę ogrodową, przy 
następnym spotkaniu zaproponowałem pani 
Zosi utworzenie klubu „Wierni Kwiatom”. To 
była jeszcze jedna moja pasja. Na pierwszym 
spotkaniu czternastu osób opracowano program 

działalności klubu do końca roku 1994 oraz „wy-
brano” jednogłośnie kierownika klubu, którym 
zostałem ja – Marian Wawrzyn.

Jest powiedzenie, że muzyka i kwiaty „łączą 
ludzi i łagodzą obyczaje”. Kwiaty towarzyszą 
człowiekowi od narodzin aż do schyłku jego ży-
cia. Kwiaty uwielbiali wielcy i znani tego świa-
ta: Honoriusz Balzak zawsze zawoził Ewelinie 
Hańskiej bukiet kwiatów z ukrytym w nim 
flakonem przednich francuskich perfum. Napo-
leon zawsze przynosił bukiecik bratków na grób 
Józefiny. Izabela Czartoryska napisała: „z lilią 
obchodź się jak z dziewicą, ani ją zbytnio strój, 
ani zbytnio rozbieraj, bo ona sama w sobie jest 
piękna”. Maria Dąbrowska, kiedy otrzymywała 
kwiaty na spotkaniach autorskich, zawsze za-
nosiła je do kościoła, Mieczysława Ćwiklińska 
otrzymane kwiaty sprzedawała drugiego dnia 
na bazarze, a pieniądze przekazywała dzieciom 
w sierocińcu. Kardynał August Hlond kochał 
kwiaty i osobiście je sadził w ogrodzie przypała-
cowym. Zakochany w kwiatach domowych jest 

kLuB „WIERNI kWIAtom”, fot. doRotA łukASzEWICz
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Bogusław Kaczyński – posiada sporą kolekcję 
hipeastrum.

W ciągu dwudziestu lat w klubie zdarzyło 
się wiele; statystycznie było 486 różnych dzia-
łań, ważnych dla klubu. Najwięcej wysłuchano 
prelekcji o kwiatach, organizowano spotkania 
integracyjne słuchaczy. Proponowano wycieczki 
krajoznawczo-przyrodnicze, krajowe i zagra-
niczne, które obsługiwało biuro turystyczne 
„Turysta” pod fachowym kierownictwem pana 
Marka Nowaczyka i jego małżonki.

Wydarzenia klubowe są merytorycznie odno-
towywane w pięciotomowej kronice klubu, którą 
prowadzę osobiście. Ponadto mam dość pokaźną 
biblioteczkę książek i czasopism o kwiatach 
oraz ręcznie pisanych notatek, z których można 
skompletować kilka książek o tematyce kwia-
towej. Jestem w posiadaniu czterech albumów 
fotografii – zdjęć kwiatów. W wielu przypad-
kach zdjęcia te były mi potrzebne jako materiał 
poglądowy w czasie prelekcji.

To, że przez 20 lat prowadziłem klub „Wierni 
Kwiatom”, zawdzięczam tu obecnym sympaty-
kom, którzy zechcieli aktywnie uczestniczyć 
w działalności Klubu. W dniu tego kwiatowego 
jubileuszu składam wszystkim wielkie podzię-
kowanie i wyrażam wdzięczność za wspaniałe 
doznania, za radość dla oczu i ducha, a pani 
dr Danucie Wierzchołowskiej kłaniam się za 
wspaniałe wykłady o tematyce kwiatowej.

Od Klubu ślę władzom uniwersytetu po-
dziękowanie za opiekę i wspomaganie nas na 
co dzień, zwłaszcza przez panią Prezes, mgr 
Zofię Banaszak, „perełkę” naszego uniwersy-
tetu. Wyrazy dużej wdzięczności przynosimy 
władzom Ogrodu Rodzinnego 35-lecia: pani 
prezes, mgr Joannie Mikołajczak oraz koledze 
Janowi Wiatrowskiemu, wiceprezesowi ogrodu. 

Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Od ponad 
roku mój stan kondycji fizycznej pogarsza się. 
Pałeczkę w Klubie przejęła nasza koleżanka 
Danuta Miłosz. Wraz z Dorotą Łukaszewicz 
kontynuują tradycje Klubu. Cieszę się, że Klub 

jest w tak dobrych rękach, o czym świadczy 
dzisiejsza jubileuszowa uroczystość. W oczeki-
waniu na szampana wznieśmy toast słowami 
Pierre’a de Ronsarda: „Rozrzućmy róże, przy 
winie róże rozrzućmy, niech wonność i napój 
płynie”. 

Nadal jestem słuchaczem naszego Uniwer-
sytetu oraz sympatykiem Klubu „WIERNI 
KWIATOM”. Od czasu do czasu wspomnijcie 
Państwo, że był taki żołnierz, który karabin 
zamienił na kwiaty. Do zobaczenia!

 ppłk w stanie spoczynku,  
mgr Marian Wawrzyn

2006-03-20 otWARCIE WyStAWy fotogRAfII IRySóW 

JózEfA koNCEWICzA, od LEWEJ: JózEf koNCEWICz, mA-

RIAN WAWRzyN, zdzISłAWA kALWA, mARIA BRoNCzAk

2012 R. – mARIAN WAWRzyN NA CzELE EkIPy uPIękSzA-

JąCEJ tRAWNIk oBok SIEdzIBy zutW

PRzyJACIELE z „WIERNyCH kWIAtom” z WIzytą u kRy-

StyNy I RySzARdA gRyCóW, fot. doRotA łukASzEWICz
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Barbara Konarska

Marian Wawrzyn i Klub „Wierni 
kwiatom” w oczach admiratorki

Liderzy klubów to zazwyczaj ludzie o silnej 
osobowości, z wyraźnie wytyczonymi ce-

lami i konsekwencją w działaniu. Kluby tak 
prowadzone jawią się jako dzieło na wskroś 
autorskie, a ich sukces, mierzony latami świet-
nej pracy, to efekt skupienia wokół lidera osób 

podzielających jego fascynacje. Są w ZUTW tacy 
ludzie, a jednym z nich jest Marian Wawrzyn. 

Napisał kiedyś o sobie: Przyrodę, ogrody 
i kwiaty kochałem od dziecka. Obserwowałem 
miłość do kwiatów u swojej matki, która zawsze 
miała piękny ogród. Czym innym jednak była 
uprawa roślin na działce, czym innym zaś – 
zgoda na prowadzenie klubu, która 20 lat temu 
postawiła wyzwanie przed nim – wojakiem, jak 
mawiał o sobie. Musiał zdobyć dużą wiedzę, 
żeby kompetentnie prowadzić prelekcje, propo-
nować wycieczki, po prostu – prowadzić klub. 
Czytał, zapisywał i robił wspaniały użytek ze 
zdobytej wiedzy. 

Przed siedmiu laty, z okazji jubileuszu 
15-lecia ZUTW, wyszedł specjalny numer 
„Inspiracji”1, w którym prezentowane były 
wszystkie kluby. Marian Wawrzyn na prośbę 
redakcji napisał artykuł o działalności „Wier-
nych Kwiatom”. Warto przypomnieć niektóre 
fragmenty tego artykułu, wiele osób bowiem 
nie było wówczas członkami ZUTW i ta piękna 
historia nie jest im znana. Zaciekawionych od-
syłamy do „Inspiracji”, gdzie mogą się zapoznać 
z całym artykułem. Informacje w nim zawarte 
miały swoje źródło w starannie prowadzonej 
kronice. 

Przeglądając kronikę z lat 1994-2003, wy-
notowałam sobie trzydzieści tytułów zajęć – 
wykładów i wycieczek. Mówią one niezwykle 
dużo o rzeczywistym ciężarze gatunkowym 
zadań podejmowanych przez klub, na które 
składały się elementy wiedzy przyrodniczej, 
zwłaszcza – ogrodniczej (tytułów wykładów 
związanych z uprawą konkretnych kwiatów 
niemal nie przytaczam, a było ich wiele), ale 
także umiejętność korzystania z atrakcji, ja-
kie niesie przebywanie w otoczeniu przyrody. 
Wybrałam takie tematy zajęć i wykładów, 
które mogą zainteresować każdego człowieka 
kochającego przyrodę, nie tylko działkowca czy 
posiadacza przydomowego ogrodu:

1  Nr 5(21) maj 2007.

REJS gALARAmI Po odRzE W dNIu kuPAły, kRyStyNA 

JAWoRSkA, fot. doRotA łukASzEWICz

REJS gALARAmI Po odRzE W dNIu kuPAły, doRotA 

łukASzEWICz, fot. kRyStyNA JAWoRSkA

REJS gALARAmI Po odRzE W dNIu kuPAły; WANdA 

I mARIAN ŻuRAWSCy, fot. kRyStyNA JAWoRSkA
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„Szukamy oznak wiosny”, „Barwy lata w na-
szych ogrodach”, „Leśny spacer po grzyby i wrzo-
sy”, „Mieszkamy wśród kwiatów”, „Kwitnący 
balkon cały rok”, „Tajemniczy świat kaktusów 
i sukulentów”, „Nieznany świat legend o kwia-
tach”, „Winobranie na plantacji winogron”, „Og-
nisko andrzejkowe sympatyków kwiatów”, „Goź-
dziki powracają do łask”, „Wycieczka w Tatry 
i Pieniny”, „Winorośl – owoce i przetwory z wi-
nogron”, „Pieczenie ziemniaka”, „Dzikie krzewy 
o jadalnych owocach”, „Chrońmy te rośliny – za-
grożone skarby ziemi”, „Kwiaty i owoce roślin 
niebezpieczne dla zdrowia po spożyciu”, „Drze-
wa wspomagające twoją energię”, „Spotkanie na 
kwitnącej działce”, „Zioła świętojańskiej nocy”, 
„Rośliny kwiatowe zimą”, „Zapomniane rośliny 
doniczkowe”, „Majówka kwiatowa w Brzeźnicy”, 
„Święto niezapominajki”, „Kwiaty w malarstwie 
europejskim”, „Wpływ kolorów kwiatów na na-
sze samopoczucie”, „Wycieczka do Odolanowa 
i Kalisza”, „Stroiki wielkanocne”, „Wycieczka 
edukacyjna do Wrocławia, Książa i Wojsławic”, 
„Ogrody wodne”. 

Kolejne lata, jakie minęły od 2007 roku, za-
pisały nowe, wspaniałe karty w dziejach klubu. 
Niektóre wątki pojawiały się w „Inspiracjach”, 
jak artykuły Mariana Wawrzyna: „Lilie – ary-
stokratki kwiatowe”, „Niebo w gębie”, „Kwiaty 
w rękach znanych osób” czy wspomnienia balu 

pióra Ani Blachy (Marian nam wykupił – we 
Wrzosie – kosmiczny bal, stan nieważkości 
zafundował, niczym lot Apolla). Marianowi 
zawsze zależało na współdziałaniu z innymi 
członkami ZUTW-owskiej wspólnoty, co za-
owocowało m.in. ogłoszeniem konkursów fo-
tografi cznych, których tematem były najpierw 
kwiaty dziko rosnące, a w kolejnym roku – 
kwiaty hodowane. Osiemnastolecie „Wiernych 
kwiatom” klub uczcił zaproszeniem słuchaczy 
ZUTW do Sali Dębowej na wykład dr Danuty 
Wierchołowskiej, zatytułowany „Kwiaty w lite-
raturze i poezji polskiej”. Dekoracją sceny były 
bukiety kwiatów, którymi – w postaci małych, 
pachnących wiązanek – obdarowani zostali wy-
chodzący z sali słuchacze, bo – jak powiedział 
Marian Wawrzyn – 15 maja wypada Święto 
Niezapominajki. Kiedy w ZUTW narodziła się 
myśl utworzenia kwietnika przed wejściem do 
naszej siedziby, Marian od razu pokierował pra-
cami. Wielu z nas uczestniczyło w wycieczkach 
krajoznawczo – przyrodniczych, organizowa-
nych przez klub. W 2004 roku, dzięki „Wier-
nym Kwiatom”, byłam po raz pierwszy w życiu 
w Puszczy Białowieskiej, a w 2005 – w Parku 
Narodowym „Ujście Warty”…

Wiemy dobrze, że wraz z upływem lat po-
garszający się stan zdrowia sprawia, iż zaczyna 
brakować sił do tak intensywnej, jak kiedyś, 

działalności. Nic dziwnego więc, że Ma-
rian, jak przed rokiem Rysiu Krassowski 
czy Ola Hedzielska i Ania Kozłowska, prze-
kazał „pałeczkę” młodszym entuzjastom 
pracy na rzecz wspólnoty. W nas pozostała 
serdeczna wdzięczność za wszystko, czym 
nas obdarował nasz wspaniały kolega Ma-
rian Wawrzyn. Jest też w nas radość, że 
Danuta Miłosz i Dorota Łukaszewicz, któ-
re podjęły się prowadzenia klubu, z taką 
energią, kompetencją i zaangażowaniem 
prowadzą jego działalność. Oby kolejne lata 
przyniosły wiele satysfakcji tym, którzy 
kochają kwiaty i są im wierni!REJS gALARAmI Po odRzE W dNIu kuPAły, fot. kRyStyNA JAWoRSkA
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Marian Warzyn

Pokochać kwiaty
(fragmenty)

Obcowanie z pięknem przyrody i chęć dziele-
nia się z innymi tym pięknem, stały się inspi-
racją dla mojej aktywności w Zielonogórskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

W drugim roku działalności ZUTW za-
interesowanie wielu osób kwiatami zrodziło 
myśl utworzenia zespołu miłośników kwiatów. 
W dniu 22. lutego 1994 roku, na jednym ze 
spotkań słuchaczy, w obecności pani prezes 
Zofi i Banaszak i członka Zarządu – mgr Janiny 
Łozińskiej oraz słuchaczy: Krystyny Długosz, 
Haliny Banach, Floriana Szymczaka i wyżej 
podpisanego, postanowiono powołać klub pod 
nazwą „Wierni Kwiatom”, którego kierownictwo 
mi zaproponowano. Propozycja została przyjęta 
przez obie strony. I tak to się zaczęło. (…)

Ustalono, że przynależność do klubu jest cał-
kowicie dobrowolna, bez zobowiązań i rozliczeń. 
Warunek jest jednak jeden: trzeba być wrażli-
wym na piękno natury, uroki kwitnących roślin, 
trzeba kochać kwiaty i być im wiernym. (…)

Organizowaliśmy wędrówki piesze wśród pól 
i łąk, z odpoczynkiem przy ognisku; wycieczki 
przyrodniczo – kwiatowe; spotkania integracyj-
ne sympatyków klubu na działkach, w ogrodach 
przydomowych, w plenerze. Pozyskiwaliśmy 
do współpracy inne kluby i zespoły, dla dobra 
naszego Uniwersytetu. (…)

Pierwsze spotkanie klubu „Wierni kwiatom” 
miało miejsce 15 marca 1994 roku. Tema-
tem było „Przedwiośnie kwitnącej przyrody”. 
Obecnych było 19 osób. Prelekcja rozpoczynała 
się słowami: „Gdy tylko promienie wiosen-
nego słońca zaczną silniej ogrzewać ziemię, 
wśród topniejącego śniegu zaczynają pojawiać 
się pierwsze, zapowiadające wiosnę, bardzo 
delikatne i subtelne w swej urodzie kwiaty. 

Najwcześniejszymi jej zwiastunami są: przebi-
śniegi, śnieżyce wiosenne, śnieżyczki, cebulice 
syberyjskie. W lasach i zaroślach zakwitają: 
przylaszczki, zawilce gajowe, podbiały. W tym 
samym czasie kwitną leszczyny, wawrzynki – 
wilcze łyko, wierzby, oczary”. (…) 

Sympatycy kwiatów po raz pierwszy spotkali 
się przy ognisku w gajówce na Jędrzychowie 8 
października 1994 roku. W scenerii złotej jesie-
ni zebrało się 26 osób, połączonych niezwykłą 

Rok 1994

Rok 1995, zESPół ANNy CIAłoWICz RECytuJE WIERSzE 
o kWIAtACH

Rok 1996
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magią ognia. Były śpiewy zapomnianych 
już melodii i piosenek, wykonywanych 
przez Zespół Śpiewnika Uniwersyteckie-
go pod batutą Janki Głucheckiej. Wspo-
minano odległe już, jesienne ogniska na 
Polesiu, w Wielkopolsce i czar snującej się 
nici babiego lata. Pozostał niezapomniany 
smak przypiekanej na ognisku kiełbaski 
oraz herbaty lipowej, przygotowanej przez 
żonę gajowego. A wszystko to dzięki pomy-
słowości i pracowitości kolegów: Floriana, 
Andrzeja, Jurka i Mariana. Dzielni pano-
wie w wieku podyskotekowym naznosili 
z lasu drewna, ułożyli je w stos, a panie 
Romualda Dobrzyńska i Ola Zjawin, jako 
doświadczone w rozpalaniu ognisk har-
cerskich, od pierwszej zapałki wznieciły 
ogień. Impreza trwała do… ostatniego 
autobusu MPK. (…)

Niepowtarzalnym przeżyciem dla słu-
chaczy ZUTW był zorganizowany w 1995 
roku, wspólnie z Zespołem Żywego Słowa, 
wieczór poezji pt.: „Kwiaty w poezji mło-
dopolskiej – legendy o kwiatach”. Była to 
prawdziwa uczta duchowa dla tych, którzy 
kochają i poezję i kwiaty. Panie z zespołu, 
wspaniale przygotowane przez opiekunkę, 
Anię Ciałowicz, przepięknie recytując 
poezję poetów młodopolskich o kwiatach, 
rozbudziły w słuchaczach miłość do kwia-
tów polnych i innych, modnych w tamtej 
epoce. (…)

Rok 1997

Rok 1997

Rok 1999 Rok 1999
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Kronika Klubu „Wierni kwiatom”
(fragmenty z lat 1994-2003)

18.12.1995 r.
Kluby i zespoły działające przy UTW w grud-
niu postanowiły zorganizować wystawę uniwer-
sytecką „Zimy czar”. W organizację wystawy 
aktywnie włączył się klub „Wierni Kwiatom”. 
Panie porobiły bardzo interesujące w formie 
i kolorach stroiki wigilijne i – pod sprawną 
ręką pani Janiny Łozińskiej – kompozycje 
zasuszonych kwiatów. Włączono się do wysta-
wy fotograficznej „Zimowy pejzaż przyrody”. 
Na wystawie pokazano bogatą kolekcję klubu 
tkaniny artystycznej „Gobelin”, tematycznie 
związaną z zimą, a wspaniałe pejzaże zimo-
we wystawiła grupa artystów z „Warsztatów 
plastycznych”. Wystawa cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem nie tylko słuchaczy, ale i osób 
niezwiązanych z Uniwersytetem.

19.04.1997 r.
Dzień był słoneczny, niemal upalny. Na wcześ-
niej zapowiadane ognisko „wiosenne” Przybyło 
ponad 40 osób, jak zwykle – większość pań, 
które przybyły pieszo trasą od przystanku na 
pętli MZK Jędrzychów do gajówki. Rozpalenia 
ogniska dokonała pani Romualda Dobrzyńska, 
oczywiście od jednej zapałki. Wszyscy bili brawo 
na cześć wznieconego ognia, symbolu życia. 
Po spożyciu pieczonych kiełbasek część osób 
udała się na przyległą łąkę w poszukiwaniu 
wiosennych kwiatów. Znaleziono: knieć błotną, 
stokrotki, mniszki, podbiały, kwitnące bazie 
wierzby i leszczyny. Gospodyni gajówki poczę-
stowała nas gorącą herbatą z leśnych owoców 
i źródlanej wody. Ognisko zgaszono dopiero 
późnym wieczorem, przed ostatnim autobusem 
do Zielonej Góry.

26.05.1997 r.
Wykład na temat „Drzewa wspomagające twoją 
energię”.

Rok 2002

Rok 2010

dzIEń koBIEt 2012

Rok 2010
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Czołem dotykamy kory, rękami obejmujemy 
drzewo na wysokości głowy. Przytulamy się 
całym tułowiem do drzewa. Wystarczy wiedzieć, 
o co prosić. Przed pobraniem energii od drzewa 
trzeba ustalić strony świata. Od północy kora 
jest ciemniejsza, bardziej wilgotna i porośnięta 
mchem. Od południa gałęzie są dłuższe, a zie-
leń bledsza. Stajemy i przytulamy się do drzewa 
od strony południowej, gdy jesteśmy zmęczeni, 
zestresowani, kiedy potrzebujemy energii. Od 
strony północnej – kiedy mamy za dużo energii, 
jesteśmy nadpobudliwi, znerwicowani i potrze-
bujemy uspokojenia. Rośliny mają najwięcej 
energii rano. Wtedy pole magnetyczne jest naj-
silniejsze. Większość roślin ma jony dodatnie, 
a człowiek – ujemne.

23.06.1997 r.
Na spotkaniu w dniu 5 czerwca 1997 r., przy 
omawianiu tematu „Kwiaty naszych pól i łąk”, 
słuchacze postanowili spotkać się na kwitnącej, 
naturalnej łące. Dość trudno było w pobliżu 
Zielonej Góry znaleźć taką łąkę. Znaleziono 
ją w enklawie leśnej. Przy słonecznej pogodzie 
grupa dziewiętnastu osób dotarła pieszo, leś-
nymi dróżkami do celu, na przepiękną, kwit-
nąca łąkę. Po rozgoszczeniu się bezpośrednio 
na soczystej zielonej trawie, Marian Wawrzyn 
prowadził zgadywankę z nazw poszczególnych 
kwiatów i traw, rosnących na łące. Bardzo do-
brą znajomością wykazały się panie Daniela 
Ratajczak i Natalia Miszta. Panie i panowie 
długo spacerowali boso po żywym zielonym 
dywanie. Grupa rozśpiewana, zadowolona, 
późnym wieczorem powróciła do Zielonej Góry.

24. 05. 1999 r.
Wykład na temat „Brzoza – drzewo niezwykłe”.
W tradycyjnej kulturze ludowej brzoza była 
drzewem niezwykle pożytecznym. Od wieków 
wykorzystywano brzozową korę do zapalania 
ognisk, co ułatwiały zawarte w niej olejki 
eteryczne. Brzozowych szczap używano jako 

łuczywa do oświetlania wnętrz. Z brzozy wy-
konywano szereg przedmiotów do codziennego 
użytku. Na terenie Polski, zanim pojawiło się 
chrześcijaństwo, brzoza była symbolem wiosny 
i budzącego się życia. W przedchrześcijań-
skich wierzeniach Słowian brzoza miała ścisły 
związek ze świętem zmarłych. Wierzono, że 
wcielała się w nią zmarła młoda dziewczyna 
i niewinnie zabity człowiek, a zamiast soków 
krążyła w brzozie krew nieżyjącej osoby. Dlate-
go niechętnie ścinano to drzewo, a jeżeli zaszła 
taka konieczność, przepraszano ją i proszono 
o wybaczenie. Brzozowe krzyże mają swą genezę 
w tym słowiańskim wierzeniu.

16. 10. 1999 r. – Ognisko „Babiego lata”
Choć o widok pajęczyny „babiego lata” trudniej, 
grupa słuchaczy klubu „Wierni kwiatom” po-
stanowiła wyruszyć za miasto w poszukiwaniu 
przygody z jego udziałem. Wyjechaliśmy w oko-
lice Krępy, na pole zaprzyjaźnionego pana. Tam 
na kartoflisku rozpalono ognisko z odpadów 
łętów ziemniaczanych i drewna. Kiedy nazbie-
rała się spora sterta żaru i popiołu, wrzucono 
do ogniska dużą ilość ziemniaków. Gdy nabrały 
chrupiącej skórki, żonglując gorącymi ziemnia-
kami, jedliśmy do woli, z przyniesionym przez 
gospodarza masłem własnej roboty. Pyszne to 
było! Pogoda była słoneczna, ale babiego lata 
nie spotkaliśmy. Natomiast mieliśmy szansę 
oglądania przelotu kluczy dzikich gęsi i żurawi, 
które leciały na południowy zachód. To była 
niezapomniana jesienna wyprawa. 

13.11.2000 r.
Wykład „Zimowity kwitną jesienią, a owocują 
wiosną”
W Polsce są jeszcze naturalne miejsca, gdzie 
jesienią wystrzelają z ziemi pęki lila-różowych 
kwiatów, przypominających wiosenne krokusy. 
Są to zimowity. Kto po raz pierwszy zobaczy 
zimowitową łąkę w Beskidach i Bieszczadach, 
odnosi wrażenie, że znalazł się w ludowej baśni, 
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w której bracia miesiące zamienili się miejsca-
mi i nagle, zamiast października, nastał kwie-
cień. Złudzenie wzmacniają zrudziałe trawy 
i zeschłe badyle, zupełnie jak na przedwiośniu. 
Poczucie rzeczywistości wraca po chwili, gdy 
wzrok nasz zatrzyma się na ulistnionych, jesien-
nie zabarwionych drzewach. Kwiaty zimowitów 
są większe od krokusów i mają zabarwienie 
lila-różowe. Zachowanie zimowitów jest dziwne 
i przekorne. Gdy rusza wegetacja wiosną, z zie-
mi wyrastają tylko liście, a wśród nich jajowate 
owoce z ciemnobrunatnymi nasionami. Jest 
to swoisty fenomen. Zimowity, mimo późnego 
kwitnienia, są zapylane przez owady, takie 
jak trzmiele. Zapłodnione zalążnie nie prze-
marzają, a czekają wiosny, by wydać nasiona, 
Są to kwiaty bulwiaste, o specyficznych ma- 
nierach.

27.07 2002 r.
Spotkanie na działce u Mariana
Autobusy miejskie przywiozły grupę sympa-
tyków klubu „Wierni kwiatom” do Ogrodu 
działkowego w Wilkanowie. Wcześniej cały 
tydzień Marian przygotowywał teren działki 
do wizyty gości. Pozostawił tylko w rogach 
ogrodu pokrzywę, jako ziele ekologiczne i od-
straszające różne niepożądane owady. Również 
kot działkowy, czarny Borys, cały tydzień mył 
się na powitanie gości. Na trawniku buszowały 
winniczki, a piękna ropucha siedziała w ster-
cie kamyków. Jeż Jerzy siedział skulony pod 
płotem w stercie gałęzi do jesiennego palenia. 
W takim towarzystwie mieszkańców działki 
Marian przywitał gości rozpalonym, grillem, 
herbatą, winem gronowym własnej roboty oraz 
pomidorami i ogórkami spod folii. Goście mieli 
możliwość skosztowania owoców jagodowych, 
wiśni, czereśni, brzoskwiń, jabłek i wczesnych 
gruszek. To wszystko wylądowało na stołach. 
Goście jedli, pili zimną wodę z kranu dział-
kowego, najlepszą w okolicy. Bawiono się do 
ostatniego autobusu.

Jadwiga Szuba

Jubileuszowy wernisaż  
Zespołu Plastycznego „Alla Prima”

Zespół plastyczny ALLA PRIMA obchodzi 
w bieżącym roku pięciolecie działalności i z tej 
okazji zaprezentowaliśmy 4 kwietnia 2014 r. 
nasze prace na wystawie pt. „WIARA I ŻYCIE”. 
Otwarcia wystawy dokonał artysta plastyk Zbi-
gniew Szymoniak, prowadzący zespół od 2009 
roku. Wysoko ocenił prezentowane prace i umie-
jętności zespołu. Szczególnie wyróżnił Ulę Ka-
mińską i Krysię Kuczyńską, które swoją pasją 
i zaangażowaniem motywują resztę grupy do 
podnoszenia swoich kompetencji artystycznych.

Serdeczne życzenia z okazji jubileuszu 
i słowa uznania przekazała pani prezes Zo-
fia Banaszak, gratulując panu Zbigniewowi 
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Szymoniakowi i całemu zespołowi. Uroczystość 
uświetnili swoją obecnością, składając życzenia, 
przedstawiciele grup plastycznych działających 
w ZUTW: „Kontrapost”, „Pastele” i „Termopile” 
oraz klubu fotografi cznego „FotoX”.

Po uroczystości jubileuszowej, dziękując 
wszystkim przybyłym gościom, wsparci olbrzy-
mią dawką życzliwości, rozpoczniemy pracę 
nad nowymi obrazami. Niektórzy myślą, że aby 
osiągnąć sukces, trzeba wstawać rano… Otóż 
nie – trzeba wstawać w dobrym humorze i iść 
przez życie z wiarą w swoje możliwości. Czego 
sobie i wszystkim życzymy.

WSzyStkIE zdJęCIA fot. StANISłAW mAtuSzEWSkI

zESPół PLAStyCzNy „ALLA PRImA”

zofIA BANASzAk, zBIgNIEW SzymoNIAk, 
JAdWIgA SzuBA NA WERNISAŻu zESPołu 

„ALLA PRImA”

gRAtuLACJE SkłAdA JAdWIgA koPIJ od LEWEJ: uRSzuLA kAmIńSkA, kRyStyNA 
kuCzyńSkA, EWA SękoWSkA

oBRAz BoŻENy mACEWICz oBRAz kRyStyNy kuCzyńSkIEJ oBRAz zdzISłAWy kALWyoBRAz BoŻENy mACEWICz oBRAz kRyStyNy kuCzyńSkIEJ oBRAz zdzISłAWy kALWy
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Jadwiga Korcz-Dziadosz

Wystawa jubileuszowa 
grupy plastycznej „KONTRAPOST”

„Pędzel i pióro to dwa znamiona, przez które 
sztuka najsilniej działa” – napisała Narcyza 
Żmichowska, a Symonides, starożytny grecki 
poeta powiedział kiedyś, że „malarstwo jest 
milczącą poezją, a poezja milczącym malar-
stwem”. Twórczość naszych kolegów z zespołu 
malarskiego KONTRAPOST zdaje się potwier-
dzać te stwierdzenia.

W czwartkowe popołudnie 15 maja 2014 r. 
bardzo liczna grupa autorów ponad 70 obra-
zów, ich przyjaciół i znajomych, spotkała się 
w salonie wystawowym Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, 
by wziąć udział w wernisażu wystawy 
zorganizowanej z okazji 20-lecia działal-
ności grupy KONTRAPOST. Wystawa 
pod znamiennym tytułem CZAS SPEŁ-
NIANIA MARZEŃ, której kuratorem jest 
Leopold Kolbiarz – artysta plastyk, na co 
dzień mentor wspierający i inspirujący 
działania artystyczne członków Zespołu 
zaskakuje różnorodnością zastosowanych 
technik malarskich, dojrzałością wyrazu 
i poezją obrazu. 

We wstępie do okolicznościowego folde-
ru, wydanego z okazji jubileuszu, prezes 
Zofia Banaszak napisała: Historia zespołu 
„Kontrapost” splata się nierozerwalnie 
z ZUTW, jest doskonałą egzemplifikacją 
idei, że młodym artystą można zostać na 
każdym etapie życia. Przez dwie dekady 
mocno zaznaczaliście Państwo swój udział 
w szerokim obiegu sztuki nieprofesjonal-
nej; zdobywając wiele nagród i wyróżnień 
w lokalnych i regionalnych konkursach 
i przeglądach, przyczyniając się do sze-
rokiej, publicznej promocji działalności 
naszego Uniwersytetu.

okłAdkA kAtALogu

LEoPoLd koLBIARz PRzyJmuJE gRAtuLACJE od JAdWIgI koRCz-dzIAdoSz
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Barbara Konarska

Czas spełniania marzeń
Maluj. W tym jest zbawienie.

Paul Cézanne

Przed dwudziestu laty w zielonogórskim UTW 
rozpoczęły pracę „Warsztaty plastyczne”. W mło-
dziutkim jeszcze stażem uniwersytecie spotkała 
się grupa ludzi, którzy myśleli, że potrafiliby 
malować, gdyby ktoś im pokazał, jak to robić. 
Jadwiga Kopij, która była wśród nich, zwróciła 
się do swojego kolegi Leopolda Kolbiarza z proś-
bą o pomoc. Podczas uroczystego wernisażu 
Poldek wspominał tamto zaproszenie i zwierzył 
się, iż wówczas wcale się nie spodziewał, jak 
ważna – dla niego osobiście – była decyzja o roz-
poczęciu pracy z amatorami. Wręcz przeciwnie, 
odniósł się do niej dość lekko, jak do krótko-
trwałej przygody, która z upływem czasu coraz 
bardziej go wciągała, głównie z powodu wielkiej 
determinacji członków grupy. Oni naprawdę 
chcieli malować! Zajęcia warsztatowe, wspólne 
plenery, coraz liczniejsze i coraz lepsze arty-
stycznie wystawy pogłębiały wzajemne związki 
mistrza i uczniów. Miał wokół siebie dość silne 
indywidualności, ale także ludzi niepewnych 
własnego talentu, których trzeba było ośmie-
lać, wskazując – drobne początkowo – sukcesy. 
Wspomagali go organizacyjnie członkowie grupy, 
którzy podejmowali się roli jej kierowników. Pod-
czas wernisażu mówiła o nich Jadwiga Kopij, 
a byli to, poza nią: Krystyna Matuszewska, 
Henryk Matuszczak, Anna Szorek, Elżbieta 
Nalepa, Regina Woźniak i Helena Lebiecka. 

Ostatni okres w życiu „Kontrapostu” za-
znaczył się w kalendarzach ZUTW i kilku 
innych miejsc w Zielonej Górze licznymi wy-
stawami. Były to nie tylko wystawy zbiorowe; 
artystyczna dojrzałość malarzy wyrażała się 
także w odwadze zmierzenia się z opinią pub-
liczną poprzez wystawy indywidualne. I były 

to przedsięwzięcia udane. Leopold Kolbiarz 
podczas wernisażu wyraźnie stwierdził, że jego 
podopieczni przekroczyli już próg amatorstwa, 
a ich malarstwo jest w dużej mierze profesjo-
nalne. Ta ocena nie ogranicza się do opano-
wania technik malarskich, co było w historii 
grupy wyzwaniem lat wcześniejszych. Od dość 
dawna malarze z „Kontrapostu” rozwijają twór-
czą wyobraźnię, która pozwala wyrażać świat 
w sposób zindywidualizowany, oddziałujący na 
emocje osób, które oczekują silnych, inspirują-
cych wrażeń. Bywalcy wystaw malarskich mają 
już swoich ulubieńców i z ciekawością konfron-
tują się z kolejnymi obrazami. Kiedy zaś coś ich 
zachwyci, z roziskrzonymi oczami gratulują 
koleżankom i kolegom ciekawych prac. 

Ściany mojego mieszkania zdobią prace 
ofiarowane mi przez koleżanki z ZUTW. Każda 
z nich, to historia ważnych rozmów, historia 
pięknych związków koleżeńskich. Kiedy na nie 
spoglądam, czuję w sobie ciepło, jak wtedy, gdy 

JAdWIgA koPIJ W otoCzENIu PAń – kIERoWNIkóW  
gRuPy „koNtRAPoSt”

gRAtuLACJE SkłAdA mIRoSłAW muSIAł z zIELoNogóR-
SkIEgo ośRodkA kuLtuRy
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dotykam dłoni przyjaciela. Nie wszystkie obrazy, 
które chciałabym mieć, mieć mogę. Dlatego je-
stem wdzięczna za pomysł wydania ładnego ka-
talogu, gdzie odnajduję prace, jakie mnie kiedyś 
zafascynowały. „Inspiracje”, poza okładką, są 
czarno-białe i nigdy w pełni nie oddadzą dzieła 
malarza. A tu jest kolor! Katalog zawiera też 
syntetycznie napisaną historię „Kontrapostu”. 
Nie ma tam nic o zmaganiach z nieposłusz-
ną perspektywą, o poszukiwaniu sposobów 
na oddanie pędzlem światła, które przenika, 
podkreśla, wydobywa, zmusza patrzącego do 
natężenia uwagi. Nie ma wielu innych trudno-
ści, ale i małych zwycięstw, kiedy wreszcie gest 
dłoni jest pełny i piękny, a w oczach rozbawionej 
dziewczynki zabłysły figlarne ogniki. Byłaby to 
zupełnie inna, ale i niekończąca się opowieść – 
o dylematach artysty, który za każdym razem, 
gdy staje przed białym płótnem, nie jest pewien, 
czy zamierzona praca przyniesie satysfakcję. 

Część malarzy swoje wystawy nazywała 
po prostu: Portrety, Kwiaty, Moje malarstwo. 
Tytuły niektórych wystaw indywidualnych 
zapowiadają przygodę wręcz duchową („Na 
płótnie duszy” – wspólna wystawa Marii Ku-
leszyńskiej-Kozak i Longiny Pyrzanowskiej), 
są manifestem twórczej drogi seniorki („Życie 

moje kolorami jesieni się zaczyna” – Krystyny 
Matuszewskiej) lub informacją o spełnieniu 
(„Spełnione marzenia” Marii Jabłeki i wysta-
wa o takim samym tytule Reginy Woźniak). 
Barbara Dzięcielewska jedną ze swoich wystaw 
zatytułowała „Bo to życie to bal nad bale”, da-
jąc tym wyraz radości, jaką czerpie ze swojego 
malarstwa. Przyznam – uwiodły mnie te tytuły. 
Taki też tytuł nadano jubileuszowej wystawie. 

Wystawa nas nie zawiodła. Widać było, że 
zarówno członkowie grupy, jak i ich nauczyciel 
dobrze wiedzieli, które prace trzeba pokazać, 
które należą do wyjątkowo udanych. Jestem 
bywalczynią wystaw „Kontrapostu”, wiele 
eksponowanych obrazów widziałam, a jednak 
niektóre z nich przemówiły do mnie na nowo, 
potrąciły w duszy jakąś nieprzewidywaną 
strunę wzruszenia pięknem lub zamyślenia nad 
przesłaniem w obrazie zawartym. Wernisaż 
sprawił mi radość z przebywania wśród osób, 
które tak pięknie świętują dwudziestoletnią 
pracę artystyczną, jaką podjęli, będąc już se-
niorami. Zbawienna rola twórczej pasji w życiu 
jest dla wielu z nas, słuchaczy ZUTW, oczywi-
stością. Życzę wszystkim koleżankom i kolegom 
z grupy plastycznej „Kontrapost” wielu jeszcze 
świetnych obrazów, które i nam ubarwią życie.

CzłoNkoWIE „koNtRAPoStu” I PRzyJACIELE

WSzyStkIE zdJęCIA 
StANISłAW mAtuSzEWSkI
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Alicja Błażyńska

Lubimy jubileusze
Właściwie wszyscy. No może z wyjątkiem pań 
między 30 a 70 rokiem życia. Młodsze narze-
kają, że są już stare. Starsze z kolei czują się 
dużo młodsze, niż wskazuje metryka i nie chcą 
wierzyć w kalendarz. Ale w ten jeden, jedyny 
dzień, dzień obchodów – wszyscy zamykamy 
oczy i otwieramy serca na uściski i gratulacje. 
Bywają jednak takie twory, takie grupy, które 
potrafią celebrować nie dzień, nie oktawę, nawet 
nie kwartał, ale okrągły rok swoje święto. I tak 
właśnie sprawa się ma z Klubem Fotograficz-
nym FOTOOKO, któremu w tym roku upływa 
20 lat prężnej działalności. I choć dopiero mamy 
maj, to od niemal pół roku słyszałam tu i ów-
dzie o rocznicowych spotkaniach, wystawach, 
fetach, podsumowaniach i różnych imprezach 
wpisujących się w ten jubileusz. Trochę się 
w tym wszystkim pogubiłam, ale sądzę, że 
w środę 13 maja udało mi się sięgnąć tego mo-
mentu najważniejszego – Dnia Wielkiej Gali!

Sala Dębowa „Norwida” wypełniona była 
po brzegi, dodatkowe krzesła ustawione przy 
bocznych ścianach dały szansę tym, którzy 
przyszli nieco później, ale wcale nie po czasie. 
Bo ta widownia niezwykle jest zdyscyplinowana 
i życzliwa. Cały spektakl został tak przemyślnie 

ułożony, by napięcie rosło coraz bardziej, by nie 
pozwalać siedzącym na przedwczesne wyjście. 
Wiadomo wszak, że odczytywanie listów gra-
tulacyjnych i pochwalne przemowy na cześć, 
bukiety, całusy, czy mały lansik przedwy-
borczy i przedplebiscytowy niektórych... nie 
poniosą imprezy. Dla mnie jednak te momenty 
stały się znakomitą okazją do wsłuchiwania 
się w celne komentarze siedzącej obok mnie 
Barbary Konarskiej i podglądania zachowania 
prowadzących, czyli Ewy Kwaśniewicz i Roma-
na Czarneckiego, którzy lekko i z wdziękiem 
moderowali to spotkanie. Ale nade wszystko do 
obserwacji bohaterów wieczoru, czyli do podpa-
trywania rzeszy całej fotografów rejestrujących 
wydarzenie – bo koniec końców to Oni byli na 
tej sali najważniejsi, to dla nich przyszliśmy, 
to dzięki nim jesteśmy gdzieś tam zatrzymani 
w kadrze. Dzięki ich obrazom nasza pamięć 
zyskuje szerszy wymiar, a na dodatek możemy 
zobaczyć coś, co bywa na co dzień znakomicie 
skrywane. Smutne, zaskoczone, a nawet groźne 
spojrzenia jednych, jasne, życzliwe i bezgranicz-
nie oddane spojrzenia innych. To ciekawe – bez 
zdjęć pewnych emocji nigdy bym nie dostrzegła.

Na szczęście oficjałki nie zniszczyły tempa 
wieczoru. Nie trwały zbyt długo i o zabranie 
głosu poproszono trzech panów, a właściwie 
TRZECH TENORÓW. Bo jak inaczej ich na-
zwać, by oddać i jedność, i indywidualność. 
Zbigniew Rajche, Bolesław Polarczyk i Paweł 
Janczaruk – to nie tylko podpory, ale wręcz 
legendy FOTOOKA. Wszyscy ich szanują, lubią 
i cenią. Trzy postacie, trzy różne drogi poszuki-
wań w fotografii, ale też społecznicy połączeni 
pasją w działalności na szerszym gruncie. Na 
gruncie tworzenia pewnej wspólnoty, która dla 
wielu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
stała się platformą spotkań i realizacji marzeń 
z młodych lat, gdy fotografowanie było swego 
rodzaju magią dostępną tylko dla nielicznych. 

Jako pierwszą usłyszeliśmy wypowiedź Pa-
wła Janczaruka, który jak zawsze z pasją mówił 
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o ludziach i fotografii. Z tego monologu 
najbardziej utkwiło mi w pamięci ostatnie 
zdanie, kiedy zacytował Jerzego Piętaka: 
„Jeżeli chcesz mieć dobrą fotografię – to ją 
sobie zrób”. Zrób – łatwo powiedzieć, Pawle, 
trudniej wykonać – pomyślałam z żalem. 
Ale zaraz potem dopadła mnie refleksja, że 
prawdopodobnie członkowie FOTOOKA nie 
mają z tym żadnych problemów. 

Następnie głos zabrał skromny, pięknie 
zaciągający kresowo pan Zbigniew Rajche. 
Opowiadał o początkach klubu, o kolegach, 
którzy rozpoczynali tę pracę razem z nim. 
Cały był przejęty i lekko stremowany, jakiś 
taki kruchy i chyba nie do końca czuł się 
dobrze na tej scenie. Patrzyłam na niego 
z życzliwością i myślami byłam już gdzieś 
blisko przyszłorocznej wystawy, o której 
rozmawialiśmy tuż przed Galą. Będą to 
zdjęcia Zielonej Góry jego autorstwa z lat 
pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, sie-
demdziesiątych. Czyli jego, ale też i mojej 
młodości. 

Jako Trzeci Tenor wystąpił Bolesław 
Polarczyk, od wielu laty kierownik klubu 
i sprawcza dusza umiejąca pogodzić róż-
norodne charaktery, liczącego już dziś 40 
osób FOTOOKA, klubu bardzo sfeminizo-
wanego, co pewnie jest szczególnym wy-
zwaniem dla lidera grupy. Aby zarządzać 
takim zbiorem ludzi trzeba mieć szczególne 
predyspozycje, a przy tym posiadać umie-
jętność doprowadzania do konsensusów. 
Nie znam osobiście pana Polarczyka, ale 
sądzę, że niezwykłej łagodności musi być 
to człowiek, skoro klub trwa i ma się do-
brze – organizuje jakieś cudne wyprawy, 
realizuje coraz to nowe wystawy i ciągle 
czegoś nowego poszukuje. Pisząc ten tekst, 
jestem też trochę zainspirowana liderem 
tej grupy, bowiem słucham koncertu pod 
batutą André Rieu, który pan Bolek często 
udostępnia na swoim profilu Facebooku. 

PAWEł JANCzARuk, zBIgNIEW RAJCHE I BoLESłAW PoLARCzyk NA tLE 
zdJęć CzłoNkóW kLuBu fotooko, fot. kRyStyNA fILmANoWICz

BoLESłAW PoLARCzyk, fot. BogumIłA HyLA-dąBEk

StEfAN SzCzęSNy gRAtuLuJE WyStęPu mIRCE BRANICkIEJ-PoLARCzyk, 
fot. BoLESłAW PoLARCzyk
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Pomiędzy wypowiedziami „fotookowskich” 
Tenorów pojawiały się kwiaty i deklamowane 
były wiersze o nich, pisane przez kolegów. Na 
gorąco aranżowane były także inne dowody 
sympatii jak wspólne zdjęcia, oklaski, a nawet 
okrzyki z sali i dla jednego słodkiego chłopa-
ka... czekoladki. Widać było, że są kochani, że 
większość siedzących podchodzi do nich życz-
liwie i z sercem. Jednak nie byłoby tej historii 
bez jeszcze jednej osoby. Nie było jej na scenie, 
bo jak zwykle z aparatem w ręku śmigała 
z kąta w kąt i czujnie dokumentowała całe to 
wydarzenie. Prowadzący spotkanie nie zapo-
mnieli o niej i jako zapowiedź został odczytany 
poemat Lidii Engel, którego podmiotem lirycz-
nym była właśnie Ona – Bogusia Hyla-Dąbek. 
Nie sposób nie znać Bogusi. Jest jak przeciąg. 
Pojawia się w każdym miejscu, a nawet jeżeli 
jej nie widać, to zawsze gdzieś słychać donośny 
głos z charakterystyczną nauczycielską chryp-
ką. Naturę ma pogodną, życzliwą i na dodatek 
jest niezwykle pracowita. Jeżeli robi zdjęcia – 
to właśnie one jako pierwsze pojawiają się do 
wglądu czy na FB, czy na stronie ZUTW. Two-
rzy też prezentacje, a nawet małe filmiki. Nie 
wiem, kiedy to robi. Podejrzewam, że nocami, 
bo gdy zdarzy mi się bezsenność i snuję się po 
Internecie jak dusza zabłąkana, to często znaj-
duję zielone światełko przy jej czacie. Dziękując 
za wyróżnienie Bogusia natychmiast oddała 
otrzymane wyrazy życzliwości kolegom i kole-
żankom z klubu. Taka postać, taki styl – tylko 
podpatrywać i powielać. 

To miłe popołudnie jednak nie zakończyło 
się na oficjalnych uroczystościach, fetują-
cych rocznicę. Nasi gospodarze zadbali także 
o uatrakcyjnienie spotkania występami, któ-
re rozgrzały publiczność, a niektórych – jak 
mnie – przyprawiły o łzy śmiechu. Kabaret 
„Monte Verde” wystawił swoją najsilniej-
szą reprezentację. Najpierw zgrabny kuplet 
pt. „Żegnajcie przyjemności” wyśpiewała 
Mirka Branicka-Polarczyk, potem Bożena 

Rudkiewicz przedstawiła zabawny monolog, 
mówiący o pewnej pani pełnej animuszu i chę-
ci do amorów jeszcze. Był też występ formacji 
wokalno-estradowej „Akolada”, który zapropo-
nował zestaw piosenek sentymentalnych z lat 
dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku, 
wciągając nas we wspomnienia i lekki stan 
rozmarzenia. Niezapomnianych jednak emocji 
dostarczył „Teatr Tańca 50+”, który wtargnął 
na scenę jako szał biało-czarnych kropeczek 
Zwirowało nam w oczach od tych satynowych 
spódnic, od świetnych rytmów i zgrabnych 
nóg. Dziewczyny znakomicie się poruszały na 
niewielkiej przecież przestrzeni. Salwy śmie-
chu wywoływał jedyny mężczyzna w grupie 
ucharakteryzowany na Elvisa, który co prawda 
machał rękoma jak witkami na wietrze, jednak 
i tak był najcieplejszym obiektem westchnień 
widowni. Mnie szczególnie podobał się taniec 
Zosi Dobrzyńskiej. Dawno już nie widziałam 
takiego wdzięku, takiej swobody i wyczucia 
rytmu. Przy czym wprowadzała ciało w ruch 
niezwykle dyskretnie, przez co jeszcze bardziej 
wzmacniał się przekaz tego wodzenia na poku-
szenie. Niby powściągliwie, ale ile w tym było 
podtekstów. Prawdziwie francuski szyk. Oh là 
là!!! Jeszcze w oczach nam wirowało, gdy rozpo-
czął się następny monolog. Tym razem Roman 
Czarnecki wcielił się w postać zwiedzającego 
muzeum. Znakomity tekst w znakomitym wy-
konaniu. Roman to zwierzę sceniczne, uwielbia 
stać w światłach reflektorów, uwielbia błyszczeć 
i kocha ten pomruk aprobaty pań na widowni. 
Dlatego wybacza mu się wpadki. Wpadki? Właś-
ciwie do tej pory nie wiem, bo aktor tak nami 
zamanipulował, że do końca nie byliśmy pewni, 
czy gra, czy naprawdę nie pamięta testu. Pozo-
stało mi w pamięci natrętnie zadawane ze sceny 
pytanie, po którym kuliłam się na krześle: „Czy 
jest tu ktoś z muzeum”? Było nas kilkoro, ale 
nikt z nas się nie odważył i nie podniósł ręki. 
Ten pan na estradzie wydawał się naprawdę 
nieprzewidywalny.
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EWA kWAśNIEWICzI RomAN CzARNECkI PRoWAdzą 
JuBILEuSzoWą gALę, fot. JANINA komoRoWSkA

tEAtR tAńCA 50+, fot. BogumIłA HyLA-dąBEk

BoŻENA RudkIEWICz W moNoLogu kABAREtoWym,  
fot. HANNA NoWICkA

zESPół AkoLAdA, fot. BogumIłA HyLA-dąBEk

PAWEł mAtyASIk gRAtuLuJE WyStęPu tANCERzom,  
fot. HANNA NoWICkA

RomAN CzARNECkI W moNoLogu kABAREtoWym,  
fot. ANdRzEJ kozAk
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zofia Banaszak

Przemyślenia na temat fotografii

Fotografować to znaczy wstrzymać oddech,  
uruchamiając wszystkie nasze zdolności  

w obliczu ulotnej rzeczywistości.
Henri Cartier-Bresson

Przez minione 20 lat zaszczytem było dla 
mnie bycie z Państwem i Waszą fotogra-

fią. Dzisiaj wiem, że najczęściej wypowiedzią 
Waszych przeżyć, myśli i uczuć jest zdjęcie, bo 
przecież jednym zdjęciem można więcej przeka-
zać niż tysiącem słów. Jest to próba przekazania 
piękna, często bardzo subtelnego, subiektywnie 
postrzeganego. Czasami jest przekornym poka-
zaniem niedoskonałości w tym, co powinno być 
świetne. Pokazujecie Państwo w swych fotogra-
ficznych ujęciach to, co Was ujmuje i zachwyca, 
to, co w danej chwili uważacie za ciekawe, 
atrakcyjne oraz to, co Was śmieszy.

Nie zmieniajcie się, nie ograniczajcie się 
do monotematycznej formy wypowiedzi foto-
graficznej. Podziwiam tych, którzy potrzebu-
ją zmian, bo taką mają niepokorną naturę, 
która nie pozwala na ograniczenie do jednego 
tematu, to nie ich styl tworzenia. Czasami są 
to zdjęcia reporterskie, innym razem ta sama 
osoba pokazuje przyrodę, architekturę, pejzaż. 
Myślę, że jednak jest jakaś wspólna cecha tych 
twórczych fotograficznych działań – wiecie, jak 
w danym momencie pokazać to, co widzicie, no 
i co czujecie.

Życzę Państwu, aby pokazać w fotografii 
podczas kolejnych odsłon to samo inaczej, pró-
bować poszukiwań innego sposobu patrzenia 
na ten sam temat, albo zobaczenia, co natura 
rzeczy chce Wam następnym razem pokazać 

w danym temacie, jeśli taka możliwość będzie 
Wam dana.

Czy warto szukać swojego miejsca w foto-
grafii? Próbujcie, jednakże szczęściem Waszym 
niech będzie, że fotografia Was znalazła i wyko-
rzystała , czasami niepokorny, charakter wielu 
z Państwa, domagając się, by za jego pośred-
nictwem pokazać to, co widzicie i jak widzicie. 
Z ufnością dziecka bawcie się fotografią i niech 
ona służy wyłącznie dobru i uciesze każdego 
z Państwa i wszystkich dookoła.

Znalazłam kilka myśli o fotografii – niech 
będą przekazem na przyszłość:

Myśl o zdjęciu zawsze przed jego zrobie-
niem i po. Nigdy w trakcie. Sekretem 
jest czas. Nie musisz działać szybko. 
Fotografowany model musi zapomnieć 
o tobie, a gdy już to się stanie, musisz 
działać bardzo szybko.

Henri Cartier-Bresson

Większość ludzi próbuje zawrzeć w foto-
grafii zbyt wiele elementów. Jeżeli robisz 
zdjęcie dziecka bawiącego się na łące, 
fotografuj dziecko, a nie drzewa, dom 
i wszystko co jest w zasięgu wzroku. 
Fotografia jest w rzeczywistości pewną 
deklaracją i im bardziej jest przejrzysta 
tym jest lepsza.

Eliot Elisofon 

Przedmiotem fotografii nie są fotografo-
wane rzeczy, lecz to, jak one wyglądają 
po sfotografowaniu. 

Garry Winogrand

Od Redakcji: „Przemyślenia na temat fotografii” stanowią część listu gratulacyjnego pani prezes 
zutW z okazji jubileuszu 20-lecia klubu fotooko.



57Z życia ZUTW – jubileusze i nie tylkoINSPIRACJE  /

Bożena Rudkiewicz 

Śpiewnie, tanecznie, 
radośnie – o koncercie wiosennym

29 kwietnia, w przeddzień majowego weekendu, 
w Sali Dębowej odbył się występ, który w pro-
gramie nazwano: „Koncert wiosenny, taniec 
radości”. I nazwa ta idealnie pasowała do tego, 
co usłyszeliśmy i zobaczyliśmy na scenie.

Jako pierwszy zaprezentował się „Śpiewnik 
Uniwersytecki”, który przedstawił piosenki 
naszej młodości. Były więc przeboje Reny Rol-
skiej, Janusza Gniatkowskiego, Mieczysława 
Wojnickiego, Nataszy Zylskiej i Marii Koterb-
skiej. Prowadząca Śpiewnik i ten występ Mirka 
Branicka-Polarczyk, przybliżyła sylwetki tych 
piosenkarzy oraz zdradziła miłosne perypetie 
swojej dalekiej krewnej, bez pamięci zako-
chanej w bardzo przystojnym M. Wojnickim. 
Piosenki przygotowane przez zespół porwały 
widownię, która również śpiewała, klaskała, 
i kołysała się w rytm melodii. Pięknym, głośno 
oklaskiwanym uzupełnieniem występu Śpiew-
nika był swobodny, radosny taniec dwóch Zoś: 
Biniewskiej-Dobrzyńskiej i Ślipko, Bożenny 
Strączyńskiej i Staszka Lewandowskiego. Bra-
wo za pomysł i wykonanie!!!

Barwny, jak zawsze, Tomek Bukry wier-
szem – ostrzeżeniem przed mężczyzną zajął nas 
w przerwie przed kolejnym występem.

Grupa „Radość tańczenia” pod wodzą Oli 
Matusiak przedstawiła dwa energetyzujące 
tańce – jeden ze wstążkami, drugi z żółto-zielo-
nymi pomponami. Nasze koleżanki i kolega (je-
den) przy żwawej muzyce, niczym profesjonalne 
cheerleaderki skakały, machały pomponami i co 
chwilę nagradzane były rzęsistymi oklaskami.

Na wiosenny koncert złożył się też występ 
Grupy Wokalno-Estradowej także pod kierun-
kiem Oli Matusiak. Przygotowali oni program 
„Lata dwudzieste, lata trzydzieste”. Oklaskiwa-
nymi przez publiczność solistami byli: Barbara 
Ciorga-Kwiecień, Barbara Kobiernik, Witold 
Stankiewicz i oczywiście Ola Matusiak. Klimat 
tamtych lat pokazali nie tylko w piosenkach ale 
także strojami w stylu retro, nawiązującymi do 
mody przedwojennej Polski. I tym razem wi-
downia chętnie włączyła się w śpiew znanych, 
dawnych przebojów.

Na koncercie bawiliśmy się świetnie, a to 
przede wszystkim zasługa wykonawców, którzy 
z dużą swobodą, wdziękiem i radością prezento-
wali przygotowane piosenki i tańce. Widać, że 
i oni znajdują radość w tym, co robią. I znowu 
nasuwa się refl eksja – nasz uniwersytet daje 
naprawdę dużo możliwości, by w nim spełniać 
swe marzenia, dobrze się czuć i bawić. Wszak 
już Janusz Korczak powiedział: „Nie wstydźcie 
się marzeń”!!! 
PS. Olu! Oto moje propozycje nazwy Twojej gru-
py wokalnej: „Ola – band”, „A – molki”, „A – mor-
ki” i „Wdzięczna Grupa Retro”. 

„śPIEWNIk uNIWERSytECkI”

tEAtR tAńCA 50+

tEAtR tAńCA 50+

zESPół AkoLAdA

WSzyStkIE zdJęCIA 
BogumIłA HyLA-dąBEk
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Jadwiga Korcz-Dziadosz

Regionalne forum inicjatyw 
pozarządowych 
w województwie lubuskim

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Ogól-
nopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 
oraz Sieć SPLOT zaprosiła przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, 
społeczników oraz wszystkich, którzy chcą decy-
dować o roli organizacji pozarządowych w roz-
woju kraju, na forum, które odbyło się w dniach 
13-14 czerwca 2014r. w Zielonej Górze .

Podczas Forum podsumowano projekt „go 
NGO!” oraz odbyła się uroczysta gala wręczenia 
certyfi katów organizacjom, które jako pierwsze 
poddały się procesowi wdrażania standardów 
w województwie lubuskim i zakończyły ten pro-
ces sukcesem. Wśród 13 organizacji, które uzy-
skały Certyfi kat przyznany przez Lubuską Sieć 
Współpracy znajduje się również Zielonogórski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Certyfikaty 
i stosowne statuetki wręczał dyrektor Colle-
gium Polonicum dr Krzysztof Wojciechowski. 
Celem certyfi kacji jest: 

– wyróżnienie organizacji, które działają 
w sposób ciągły i starają się podwyższać jakość 
oferowanych usług 

– zapewnienie przejrzystości i czytelności 
w działaniach organizacji pozarządowych w re-
gionie.

Zdobyty Certyfi kat jest dla nas zarówno 
zobowiązaniem, jak i ułatwieniem w naszej 
wieloletniej działalności.

Jadwiga Korcz-Dziadosz

Zakończenie 
roku akademickiego 2013/2014

25 czerwca 2014 roku w Sali Kolumnowej 
Urzędu Marszałkowskiego odbyło się uroczyste 
zakończenie roku akademickiego 2013/2014.

Pani prezes Zofi a Banaszak uroczyście powi-
tała panią Marszałek Województwa Lubuskiego 
Elżbietę Polak, członka Zarządu Województwa 
pana Romualda Krenia, Prezydenta Miasta 
Zielona Góra pana Janusza Kubickiego, dy-
rektorkę Zielonogórskiego Ośrodka Kultury 
panią Agatę Miedzińską i wszystkich obecnych 
słuchaczy ZUTW. 

Do słuchaczy zwróciła się pani Marszałek 
Elżbieta Polak:

– To jest najpiękniejszy i najbardziej koloro-
wy uniwersytet. Życzę wszystkim uśmiechu na 
wakacje i nie tylko oraz nieustającego optymi-
zmu, bo Lubuskie potrzebuje ludzi wierzących 
w jego sukces – mówiła marszałek Elżbieta Po-
lak. – To Wy jesteście największymi optymista-
mi w regionie lubuskim, macie taki potencjał, 
który promieniuje na cały region – mówiła. – 
Wiem, że wśród Was są ludzie, którzy byli przy 
narodzinach naszej wolnej ojczyzny. Dzisiaj też 
chciałabym podziękować za to wielkie dzieło, za 
tę piękną historię rewolucji społecznej. Można 

fot. kRyStyNA fILmANoWICz
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powiedzieć, że jesteśmy transformersami, lide-
rami wolności. Wiele się działo przez ten czas. 
Pierwsze wolne wybory, później w 1997 uchwa-
lono konstytucję, a w 1998 powstał nasz region. 
Weszliśmy do NATO i Unii Europejskiej, stali-
śmy się jej zieloną wyspą. Sukcesów było wiele. 
Ale przed nami kolejne wyzwania. Chcemy, aby 
region był silny. Chcemy być w regionie szczęś-
liwi i Wy macie w tym swój udział1.

Prezydent Janusz Kubicki powiedział: – 
Mam wrażenie, że niedawno było rozpoczęcie 
roku akademickiego, a już minął rok i mamy 
zakończenie. (...) Dziękuję wam za pozytywną 
energię, którą nas zarażacie i życzę słonecz-
nych, słodkich wakacji. Do życzeń dołączył ol-
brzymi tort okolicznościowy i lampkę szampana 
dla każdego! Dziękujemy!!!

W programie uroczystości zaplanowano 
Juwenaliowe Reminiscencje pod hasłem: 
PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ. Było zatem 
wiele przeżyć, trochę refleksji z minionego roku, 
mnóstwo wspólnej zabawy i radości. 

Rozstrzygnięcie konkursu na PIĘKNO 
W MUSZLI UKRYTE podniosło nastroje 
i przyjęte zostało z życzliwością.

Jury: Grażyna Gajna, Katarzyna Szy-
mańska plastyczki Z Wojewódzkiej I Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Im. C. K. Norwida nagro-
dziło następujące osoby:

Kategoria: Biżuteria 
I Nagroda – Barbara Miller
II Nagroda – Teresa Żak
III Nagroda – Henryka Patocka
Wyróżnienia: Anna Wozińska, Mirosława Pia-
cko, Roma Sobolewska, Wanda Maciejewska, 
Stefania Kozak

Kategoria: Kompozycje Użytkowe
I Nagroda – Mirosława Bogdan
II Nagroda – Jadwiga Szuba
III Nagroda – Krystyna Jaworska

1 http://lubuskie.pl/news/15360/27/Studenci-UTW-
zakonczyli-rok-akademicki/

PRzEmAWIA mARSzAłEk ELŻBIEtA PoLAk, W głęBI zofIA BA-
NASzAk I BoŻENA RudkIEWICz, fot. kRyStyNA fILmANoWICz

zofIA BANASzAk z PREzydENtEm JANuSzEm kuBICkIm,  
fot. kRyStyNA JAWoRSkA

fot. kRyStyNA fILmANoWICz

SALA RozBAWIoNA WyStęPEm kABAREtu, 
fot. kRyStyNA fILmANoWICz
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Barbara Konarska

Spotkania  
z Eugeniuszem Kurzawą

„Obrazki prowincjonalne prozą” Eugeniusza 
Kurzawy ukazały się w sześćdziesiątą rocz-
nicę jego urodzin. Oksymoron był zaproszony 
na bardzo sympatyczne spotkanie z tej okazji 
w Karczmie Taberskiej (w Janowcu k. Babimo-
stu), 5 stycznia 2014 r. Podczas urodzinowego 
spotkania mogliśmy stać się nabywcami tej 
książki. „Obrazki…” nie pretendują do miana 
wyczerpującej autobiografii. Kurzawa podkre-
ślał, że sięgnął do swoich notatek, drukowanych 
i niedrukowanych wspomnień, wywiadu, jaki 
przeprowadziła z nim Beata Patrycja Klary 
i z tego wszystkiego wyłoniła się książka, napi-
sana przede wszystkim z myślą o córce, by coś 
z jego życia mogła zrozumieć. Jest w książce 
wręcz taka refleksja:

Jak to teraz wytłumaczyć córce? Telefony, 
telewizory, ludzie, ulice, świat, ba, wielki świat. 
Stolica. Loty samolotem, uściski dwóch prezy-
dentów. Zawód. Prestiż ponoć, pozycja ponoć. 
Śmiech. Bzdura… To przecież nie na miarę tego 
chłopca z Rynku, ze szkoły nr 1 na ul. Wolsztyń-
skiej. Kopiącego piłkę w małym parku. Przecież 
poza te granice nie sięga świat. A wyobraźnia? 
Nie ma prawa się rozpędzić. Zamyka się w lo-
kalnych obrzeżach.

Wielu ludzi pióra prowadzi zapiski, gromadzi 
dokumenty, pisze, pisze… Potem to wykorzystu-
ją na różne sposoby. Nie zawsze jednak zgro-
madzone fragmenty przybierają taką postać. 
Myślę, że niebłahym impulsem, który skłonił pi-
sarza do zmierzenia się z własnym życiem, była 
wcześniejsza jego książka, „Andrzej K. Waśkie-
wicz – miejsca opuszczone”. W maju 2011 r. A.K. 
Waśkiewicz, zainspirowany przez Eugeniusza 
Kurzawę, odbył wraz z rodziną i przyjaciółmi 
podróż do miejsc zapamiętanych z dzieciństwa, 
spędzonego na Ziemi Lubuskiej. Książka to 

Wyróżnienia: Teresa Najman, Beata Wołyniec, 
Zofia Isańska, Mirosława Piacko, Elżbieta Mu-
szyńska, Maria Czerniawko, Stefania Kozak

Pani prezes Zofia Banaszak podziękowała 
wszystkim kierownikom klubów, zespołów, grup 
zainteresowań działających w naszym uniwer-
sytecie oraz wszystkim tym, którzy aktywnie 
uczestniczą w jego życiu, wręczając każdemu 
obecnemu kwiatek, jako symboliczną nagrodę. 

Serdeczne życzenia pogodnych wakacji 
i prośba, żeby nie zapominać o ZUTW i jego 
gościnnych progach, również w czasie wolnym 
od zajęć, zakończyły uroczystość w Sali Mar-
szałkowskiej.

BARBARA mILLER I JEJ NAgRodzoNA BIŻutERIA, 
fot. kRyStyNA JAWoRSkA
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zapis tej podróży, wzbogacony o ciekawe zdjęcia 
towarzyszki podróży sentymentalnej Mirosła-
wy Szott, oryginalne utwory wspomnieniowe 
A.K. Waśkiewicza oraz odbitki dokumentów 
i zdjęcia pochodzące z archi-
wum rodzinnego. Dobierając 
wiersze zmarłego przyjaciela 
do odczytania na spotka-
niu promocyjnym, Kurzawa 
zauważył z pewnością, że 
nie tylko puentują one od-
nalezione podczas podróży 
wątki dzieciństwa, ale że 
owe dziecięce przeżycia były 
istotnym impulsem twórczym, 
z którego lubusko-gdański 
poeta wywiódł swoje widzenie 
świata. Eugeniusz Kurzawa 
też kiedyś stwierdził: życie jest 
tylko pomysłem/na wiersz/nic 
więcej... 

Promocja w Karczmie Ta-
berskiej była niejako prywatna, a w każdym 
razie – nie zielonogórska. Pisarz, który już kil-
kakrotnie spotykał się z nami w Oksymoronie 
i w swoim Ogrodzie Sztuk, zapragnął, by spot-
kanie promocyjne zorganizować u nas. Stało 
się tak, zgodnie z jego życzeniem. 19 marca 
2014 roku odbyła się w Oksymoronie promocja 
książki „Obrazki prowincjonalne prozą”. Kilka 
osób zapoznało się z nią wcześniej. 

„Co się stało z moim światem?” – tym pyta-
niem autor kończy książkę. To pytanie nurtuje 
także nas, słuchaczy ZUTW. Niejednokrotnie 
przetrząsamy metaforyczne szuflady, z których 

wyłaniają się wspomnienio-
we obrazki. Wracamy do nich 
w zadumie, poszukując mo-
mentów zwrotnych w życiu, 
które wytyczyły jego drogę 
i zastanawiamy się, dokąd 
nas ona doprowadziła. 

W „Obrazkach…” są też 
takie momenty. Kiedy mło-
dy Eugeniusz nie zdobył 
indeksu we Wrocławiu, 
uznał, że musi iść do pracy, 
najlepiej na kolei. Po lektu-
rze „ITD”, którego numer 
przypadkowo wpadł mu 
w ręce i gdzie przeczytał, 
że są wolne miejsca na 
WSP w Zielonej Górze, 

złożył tam papiery. I – jak pisze – pewnie ten 
moment ukierunkował mnie na całe życie. 
Z niego wszystko potem wynikło. Impuls także 
sprawił, że po studiach wyjechał do Suwałk. 
Rodzinny Zbąszyń i Suwałki to dwa różne 
światy, odległość dzielącą te miasta na mapie 
Polski trzeba widzieć nie tylko w kilometrach, 
ale w doznaniu inności kulturowej. Wyprawę na 
północny wschód (Suwałki, a potem Białystok 
i jedenastoletni tam pobyt) można porównać do 
znanych z literatury (i – jak się okazuje – z ży-
cia) podróży inicjacyjnych. To obszar rozwoju 
osobistego, dojrzewania, przekraczania granic. 
Czyżby zatem wszystko co istotne w moim roz-
woju artystycznym, intelektualnym miało źródło 
na wschodzie? – pyta w książce autor, gdyż 
z pewną goryczą przyznaje, że później już nigdy 
nie towarzyszyło mu tak intensywne poczucie 
doniosłości tego, w czym uczestniczy. Pisze 
o tym w zamieszczonym w książce wierszu

BARBARA koNARSkA PRoWAdzI SPotkANIE z EugE-
NIuSzEm kuRzAWą, fot. mARIA gRECkA

fot. mARIA gRECkA
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Okymoronowe rozmowy z autorem o książce 
tak bogatej w tematy do przemyśleń, były na-
cechowane dużym zaangażowaniem, a chwila-
mi bardzo emocjonalne. Danuta Wesołowska 
pokusiła się o ułożenie „Alfabetu Eugeniusza 
Kurzawy” na podstawie promowanej książki. 
Spodobała się i była ciekawym prezentem dla 
autora.

Alfabet Eugeniusza Kurzawy

A – jak Andrzej K. Waśkiewicz. Był jak krzesło, 
na którym siedziałem. Nadawaliśmy na 
wspólnych falach przez 37 lat.

A – jak Andrzej Strumiłło. Gdy się siedzi obok 
Strumiłły, to człowiek czuje, że musi coś 
robić, tworzyć. Płyną do ciebie fl uidy. Tań-
czą myśli, chce się pisać, działać, przesta-
wiać bryłę świata. Brak takich w Zielonej 
Górze…

A – jak Aleksandra, moja córka, dla której 
uporządkuję domowe archiwum.

B – jak Białystok, miasto nieustannego ładowa-
nia akumulatorów. Lata 1986-1991.

B – jak bunt przeciwko przemijaniu.
C – jak czas uciekający. Dlatego piszę, aby go 

zatrzymać. Czas to rozpad.
D – jak determinizm. Jest TAK w moim życiu, 

bo tak musiało być.
D – jak dylematy. Mam ich mnóstwo, mnóstwo, 

mnóstwo.
E – jak epizod koreański. Trzy tygodnie egzo-

tyki i szoku.
G – jak „Goniec kresowy”, niemal epopeja. 

Istotna część mojego życia.
I – jak inspiracja. W moim przypadku było nią 

m.in. rodzinne miasteczko, Zbąszyń. Poza 
tym czyha na mnie wiele inspiracji.

I – jak Irena Misztal, emerytowana nauczyciel-
ka z Ełku, która zadebiutowała w wieku 79 
lat w moim „Kurierze Podlaskim”. Córka 
polskiej szlachcianki i carskiego ofi cera. To 
materiał na kilka książek!

I – jak… I wciąż nie wiem, gdzie jestem.
I – jak idealna ojczyzna. Istnieje, czy nie?
K – jak Kresy Wschodnie – Suwałki, Białystok, 

Wilno. To moja wielka miłość. Wytworzyły 
we mnie poczucie obowiązku moralnego, 
bycia po stronie słabszych.

K – jak korzenie. Powrót do nich jest dla mnie 
bolesny.

Eugeniusz Kurzawa

***
zwyczajnie wkurza mnie świat, który unieważnił
tyle niepowtarzalnych fragmentów mojego życia
na przykład pożółkłe zdjęcia dzieciństwa które
są jedynym cennym dla mnie zapisem sytuacji
ja z mamą na wiejskim podwórku w kamieńcu
tymczasem dziś gdy zalewają mnie obrazki
z telefonu komputera migawki z kosmosu
nawet nie chce się pstryknąć zdjęcia
w ważnym momencie bo i po co
i czy ta chwila jest naprawdę ważna
lub czasopisma i książki na półkach
przecież się tylko kurzą na co je trzymać
w domu skoro mam google i inne takie

EugENIuSz kuRzAWA W SWoIm ogRodzIE Sztuk, 
fot. EWA kWAśNIEWICz
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K – jak kapitalizm, nasz polski. – Błagam, nie 
proście o komentarz.

L – jak Lidia, moja żona. To brzmi dumnie!
M – jak misja poety. Wciąż w nią wierzę. 
M – jak „Metafizyka prowincji”, autorstwa Jana 

Kamińskiego, białostoczanina. Gorąco 
polecam.

N – jak naprawianie świata. Wciąż to robię, jak 
mogę i umiem.

N – jak Norwid. Znów może umrzeć w przytuł-
ku. Tym razem w wolnej Polsce…

N – jak… nie wrosłem w Zachód w latach 
siedemdziesiątych, czułem wciąż pewną 
obcość tych ziem…

O – jak Ojczyzna, mała ojczyzna. Mój Zbąszyń, 
który jednocześnie mnie odpycha. 

O – jak obrzeża, pogranicza, kresy. To moje 
życiowe miejsca.

P – jak poprawność polityczna. Króluje wszę-
dzie. W Zielonej Górze bardzo namacalnie.

P – jak prowincjonalny pisarz, poeta, dzienni-
karz. To ja.

R – jak rezygnacja. „Oksymoron” błaga: – Tylko 
nie to!

Ś – jak ślad, który chcę zostawić.
Ś – jak świat. Co się stało z moim światem?
T – jak tradycja. Nie istniała w mojej rodzinie, 

na co wskazuje ubóstwo faktów, dokumen-
tów, ustnych przekazów.

W – jak Wschód, a z nim wielokulturowość. To lu-
bię. A w Wilnie mogę oprowadzać wycieczki.

W – jak Wilkanów, a w nim dom i ogród. Oswojo-
ny „na wcale”, jak mówią na Suwalszczyźnie.

Z – jak Zbąszyń, miasto rodzinne, miasto ko-
rzeni. Moja mała ojczyzna.

Z – jak Zielona Góra, moja i nie moja bajka. 
Miasto rozładowywania akumulatorów. 
Brak charyzmy.

Z – jak Związek Literatów Polskich. Prezesuję 
w Lubuskiem. Za Iwaszkiewicza – to był 
Związek!

Ułożyła: Danuta Wesołowska

SPotkANIE u EugENIuSzA kuRzAWy, fot. RomAN CzARNECkI

SPotkANIE u EugENIuSzA kuRzAWy, fot. RomAN CzARNECkI

EugENIuSz kuRzAWA PodPISuJE kSIąŻkę, fot. mARIA gRECkA

CzłoNkoWIE okSymoRoNu NA SPotkANIu,  
fot. mARIA gRECkA
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Po spotkaniu Eugeniusz Kurzawa przysłał 
podziękowanie takiej treści: Dziękuję raz jesz-
cze, po ochłonięciu, za urocze i sympatyczne 
spotkanie w Waszej siedzibie. Nigdzie nie ma 
takich spotkań jak u Was. Zaproponował wios-
ną spotkanie w Ogrodzie Sztuk. To spotkanie 
doszło do skutku 21 czerwca. Wymyśliliśmy, że 
u pp. Kurzawów zakończymy rok akademicki 
w „Oksymoronie”. 

O Ogrodzie Sztuk wszyscy mówią, że to 
miejsce magiczne. Twórcza energia emanuje 
z tak wielu elementów przestrzeni życiowej, 
jaką sobie państwo Kurzawowie zorganizowali 
w Wilkanowie, iż nie sposób krótko ich wymie-
nić. Wszechobecność sztuki – tak odbieram ich 
dom. Pomysł ogrodu, może niezupełnie takiego, 
jak kamienne ogrody zen, ale takiego, gdzie 

OgRóD SZTUK

fot. EWA kWAśNIEWICz

fot. RomAN CzARNECkI

fot. EWA kWAśNIEWICz
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Barbara Konarska

Święty Kevin i Irlandia

Wiosną, na zajęciach Oksymoronu, prze-
czytałam fragment książki „Słuch abso-

lutny”, będącej zapisem rozmowy Jerzego Illga 
z prof. Andrzejem Szczeklikiem. Znalazłam 
tam piękną opowieść o inspiracjach. Kiedy 
Seamus Heaney otrzymał nagrodę Nobla, Pro-
fesor kupił tomik jego wierszy i… zakochał 
się w tej poezji. Wkrótce potem wybrał się do 
zaprzyjaźnionego górala – rzeźbiarza, u które-
go zobaczył rzeźbę przypominającą mu jeden 
z wierszy irlandzkiego poety. Okazało się, że 
rzeźbiarz usłyszał ten wiersz przez radio, a choć 
nie znał nazwiska autora, tak go przejął obraz 
nakreślony poetyckim słowem, iż powstała 
rzeźba. Chodziło o wiersz „Święty Kevin i kos”. 
Poeta przytacza w nim treść legendy, według 
której pustelnik żyjący w ciasnej celi, chcąc 
wyprostować ramiona, jedno wystawił za okno, 
a wtedy kos uwił w nim gniazdo i święty świa-
dom swego włączenia w sieć wiecznego życia, 
Odczuwa litość: teraz musi trzymać rękę,/ Jak 
gałąź, tygodniami, czy słońce, czy słota,/ Aż 
młode się wyklują, opierzą, odfruną. Wiersz 
piękny, a święty jest postacią autentyczną, żył 
w latach ok. 498-618 w opactwie Glendalough. 

Halinka Sędzińska napisała do mnie, że po 
powrocie do domu przeczytała powtórnie ten 

można pukać do drzwi kamienia, robi na mnie 
zawsze wielkie wrażenie. Zakochana w skal-
nych ścieżkach na górskich szlakach, czuję 
wdzięczność patrząc na układane z pietyzmem 
okruchy kamiennych świadków historii ziemi. 
Tym razem, na powitanie, Eugeniusz zapo-
wiedział konkurs, polegający na odnalezieniu 
w różnych punktach ogrodu symboli – chodziło 
przede wszystkim o układy kamieni, ale także 
kawałków drewna. Znaleziono ich całkiem 
sporo. Nagrodę – album szkiców Andrzeja 
Strumiłły – trzeba było losować. Szczęściarą 
okazała się Ania Blacha.

Gospodarz zaproponował nam niezwykle 
ciekawą opowieść o książkach, wydawanych 
przez pasjonatów w czasach, kiedy jeszcze 
nie było takich możliwości poligraficznych, 
brakowało papieru, a wszechobecną cenzurę 
usiłowano obchodzić na różne sposoby. Piękne 
tomy świetnej poezji, ilustrowanej równie zna-
komitymi zdjęciami, to wydawnictwa niemal 
w typie samizdatów, bo np. drukowano je na 
papierze pakowym, a zdjęcia wklejano ręcznie 
w każdym egzemplarzu. Tylko pozazdrościć 
takich zbiorów! Pozostała w nas wdzięczność 
za umożliwienie poznania ich, dotknięcia i za-
chwycenia się. 

Dostałam mailem podziękowanie od Euge-
niusza. Napisał, że spotkania z nami bardzo 
go podnoszą na duchu, bo nie ma w sobie tej 
radości życia co Oksymoron. Wręcz zazdroszczę 
Wam. I cieszę się, że raz, dwa razy w roku mogę 
się ciut podleczyć, naładować. Zawsze po Wa-
szym wyjeździe mam poczucie niedosytu, braku 
czegoś. Jakieś niespełnienie. Myślę, że można 
by jeszcze o tym, o owym pogadać, uruchomić 
pokłady optymizmu, pokłady twórczego myśle-
nia. Zawsze wydaje mi się, że jesteście za krótko 
(…). A ja już myślę nad programem spotkania 
na jesień. Zapraszam oczywiście serdecznie. 

Jak bardzo takie słowa cieszą. To my dziękuj-
my serdecznie za twórczą inspirację, jaką jest 
każdorazowe spotkanie z Tobą, Eugeniuszu!
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i jeszcze inne wiersze nieżyjącego Noblisty. 
Pewnie to poezja sprawiła że znów poczułam 
„odlot” w stronę Irlandii, w której zakochałam 
się od pierwszego tam pobytu, a każdy następ-
ny pobyt to uczucie pogłębiał. Tamta przyroda 
i jakaś magia płynąca ze starych rozwalających 
się kamiennych budowli, których nikt nie nisz-
czy, sprawia, że tworzy się tam niepowtarzalny 
klimat tajemniczości i duchowości. A wiatr ir-
landzki napełnia płuca zdrowym powietrzem... 
Przesłała mi też zdjęcia z miejsca w Glenda-
lough gdzie toczyło się życie św. Kevina.

Niedawno w Irlandii przebywał Ryszard 
Anacki i – oczywiście – fotografował. Różne 
miejsca, ale wiele zdjęć też przedstawia ka-
mienne stare budowle. Cudo! A wśród zdjęć – 
Ganeśa, hinduski bóg, który usuwa wszelkie 
przeszkody i zapewnia powodzenie w najróż-
niejszych przedsięwzięciach i jest patronem 
podróżników, a także inne rzeźby, wyraźnie po-
chodzące z Indii. Zapytałam o to. Rysiu napisał: 

Fotografi e hinduskich bóstw o które pyta-
łaś to dość ciekawy temat. Niemiec urodzony 
w okolicach Wrocławia, po wojnie, jako dziecię 
jeszcze, wyemigrował z rodzicami do Niemiec, 
a później po różnych perypetiach znalazł sie 
w Indiach. Tam spędził większość lat swojego 
życia i już jako emeryt, osiedlił się w Irlandii. 
Tęsknota za Indiami, w których spędził połowę 

fot. HALINA SędzIńSkA

fot. RySzARd ANACkI

fot. RySzARd ANACkI
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życia, a chyba było mu tam dobrze, spowodowa-
ła , że postanowił przenieść kawałek Indii do 
Irlandii. Kupił kilkuhektarową działkę i urzą-
dził na niej park z trasami spacerowymi gdzie 
podczas mojego spaceru te właśnie fotografi e 
powstały. Trasy nie są wyznaczane przypad-
kowo (zmieniane są co jakiś czas), tworzą jakąś 
historię ilustrowaną buddyjskimi mądrymi 
sentencjami i postaciami bóstw. Przy parku 
właściciel prowadzi sklepik z hinduską biżu-
terią, buddyjskimi rytualnymi przedmiotami, 
posążkami Buddy itp. przedmiotami. Wstęp „sa-
moobsługowy” kosztuje chyba 5 euro wrzucane 
przez odwiedzających do otworu w „sławojce”, 
która stoi przy bramie wejściowej. 

Irlandia naprawdę warta jest odwiedzenia, 
to piękny kraj o wspaniałych zabytkach. Wstęp 
do Galerii Narodowej i Muzeum Historii Na-
turalnej w Dublinie jest bezpłatny, a obejrzeć 
można kolekcje zapierające dech w piersiach! 
Przyjaźni Irlandczycy, świetny Guinness z na-
lewaka, wszędzie Polacy i polskie sklepy... 

Opisałam skrótowo, jak tworzą się łańcusz-
ki różnorodnych inspiracji. Szczerze mówiąc 
każda taka maleńka historia nas wzbogaca, 
rodzi tęsknotę, by wejść głębiej w dotknięte 
zaledwie tematy. Mnie zaczął się marzyć wyjazd 
do Irlandii, a przecież dobrze jest mieć ma-
rzenia.

fot. HALINA SędzIńSkA

fot. RySzARd ANACkI

fot. RySzARd ANACkI
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Jadwiga Korcz-Dziadosz

Refleksje po Nocy  
Cygańskiej  
w Muzeum Ziemi Lubuskiej

Różne są powody, z których cieszymy się 
i jesteśmy szczęśliwi: obok bardzo prywat-
nych, czasem intymnych przyczyn są i takie, 
o których można (i trzeba) powiedzieć głośno. 
Zatem jestem szczęśliwa iż dożyłam czasów 
w których mogę uczestniczyć, a nawet współ-
działać w imprezie kulturalnej, jaką jest NOC 
MUZEÓW. Jest to dla mnie osobiste przeżycie, 
bowiem z naszym Muzeum Ziemi Lubuskiej 
jestem związana właściwie od dzieciństwa; było 
to miejsce krótkiej pracy mojej Mamy, później 
dłuższej Taty, było też przygodą harcerską, gdy 

w 1959 roku w Makusynach organizowaliśmy 
wystawę MUZEUM OSOBLIWOŚCI. 

Jest i teraz dla ZUTW placówką, w której 
często bywamy, korzystając z szerokiej propo-
zycji uczestnictwa w wykładach, spotkaniach, 
koncertach organizowanych w MZL. 

Jakże cieszy świadomość kompletnej zmiany 
charakteru tych placówek – od zamkniętych, 
koncentrujących się na ochronie i naukowym 
opracowywaniu pamiątek z przeszłości, do 
otwartych, przyjaznych placówek, oferujących 
kulturalną przygodę z najwyższej półki. Takie 
zdarzenie miało miejsce 17 maja 2014r. 

Europejska Noc Muzeów jest jedną z form 
uczczenia (uchwalonego przez Międzynarodo-
wą Radę Muzeów w 1977 r. i przypadającego 
w maju Międzynarodowego Dnia Muzeów) 
święta muzealników, muzeów i zwiedzających. 
Głównym celem Nocy Muzeów jest utworzenie 
płaszczyzny spotkania dla muzeów oraz publicz-
ności. Podczas tej niepowtarzalnej nocy muzea 
udostępniają swoje zbiory bezpłatnie, przygoto-
wują również wiele atrakcji dla zwiedzających. 
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Z roku na rok do organizacji tego wydarzenia 
przystępuje coraz więcej instytucji.

W tym roku Muzeum Ziemi Lubuskiej 
w Zielonej Górze po raz kolejny zaprosiło zie-
lonogórzan, i nie tylko, do wspólnego święto-
wania. Tym razem była to CYGAŃSKA NOC 
W MUZEUM. 

Istnieje wiele stereotypów na temat Romów, 
większość nie stawia ich w najlepszym świetle. 
Cygańska Noc w Muzeum Ziemi Lubuskiej to 
idealna okazja, aby odświeżyć swoje spojrzenie 
i wyzbyć się kilku uprzedzeń. To prawda, nie 
byłam i ja wolna od stereotypowego spojrzenia 
na Cyganów; w pierwszym momencie, gdy 
usłyszałam z ust dyrektora Andrzeja Toczew-
skiego, jakie wydarzenie nas czeka, sądziłam, 
że... żartuje. Gdy okazało się, że mówi prawdę 
byłam zdziwiona. A fakty i mity na temat Cy-
ganów, ich dawny styl życia oraz obecne funk-
cjonowanie w społeczeństwie, często niełatwe 
i pozbawione sprawiedliwej oceny, wymagają 
od człowieka zastanowienia i zmiany. Impreza 
w Muzeum Ziemi Lubuskiej dostarczyła mi 
materiału do wielu przemyśleń.

Artystyczna strona romskiej historii upły-
nęła pod muzycznym znakiem tradycyjnych 
melodii cygańskich. Wystąpił Sandro i jego 
gwiazdy, Vanessa i Sorba, – znakomici!!! Oprócz 
tego można się było przekonać, w jaki sposób 
muzyka romska inspirowała słynnych kompo-
zytorów: Imre Kalmana, Johanna Straussa czy 
Montiego.

Podczas tej niezwykłej nocy można było też 
pobawić się na warsztatach plastycznych, jak 
zawsze profesjonalnie przygotowanych przez 
Krystynę Betiuk, biorąc czynny udział w zaba-
wie pt: „Wymyślę wzór na chuście w cygańskim 
guście”. Oczywiście nie mogłam odmówić sobie 
tej przyjemności i wykonana prze ze mnie chu-
steczka wisi wyeksponowana w mojej kuchni, 
bawiąc niesłychanie moje wnuki!

Oprócz tego na odwiedzających czekały także 
inne atrakcje, np. wystawy oraz wykład Leszka 
Bończuka o Papuszy, jej twórczości i drama-
tycznym życiu.

Troszkę imprezę popsuła deszczowa pogoda; 
szczególnie na początku, podczas happeningu 
przed gmachem Muzeum w wykonaniu Teatru 
Terminus a Quo, z tego też powodu nieco mniej 
niż w ubiegłych latach gości przewinęło się 
przez sale muzealne. Nie było tłumów, zatem 
łatwiejsza była praca wolontariuszy i pracowni-
ków muzeum. Z ZUTW, oprócz mnie, z radością 
w tym zdarzeniu wzięli udział: Ewa Kurek, 
Roman Czarnecki, Dorota Czarnecka, Danuta 
Książkiewicz, Maria Wróblewska, Ewa Pa-
włowska, Janina Trybulska, Marek Kozłowski, 
Maria Grecka, Krystyna Gryc, Elżbieta Win-
toniak, Wiesława Czaja, Mirosława Antonie-
wicz, Maria Jankowska, Zygmunt Jankowski, 
Danuta Miłosz, Wacława Zapotoczna i Anna 
Maciejak. Dziękuję koleżankom i kolegom, mam 
nadzieję, że spotkamy się podczas kolejnej Nocy 
w przyszłym roku.
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Adriana Witkowska

Obrazy  
malowane sercem
Piękny, bezchmurny, marcowy dzień zawitał 
wraz z przybyłymi gośćmi na wystawę obrazów 
twórców klubu „Termopile”. Światło słonecz-
ne zaglądające do sali, uśmiechnięte twarze 
twórców oraz gości – atmosfera radosna, pełna 
sympatii dla aktorów tego spektaklu. Wszyst-
kie elementy współgrały, by podkreślić walory 
obrazów. Wyrazy podziwu i uznania dla efek-
tów trudu autorów, pięknymi słowy wyrażone 

przez panią prezes Zofię Banaszak, dopełniły 
kolorowy obraz spotkania z twórczością słucha-
czy. Mogłam się nasycić nie tylko wrażeniami 
artystycznymi, ale i życzliwą atmosferą, towa-
rzyszącą temu spotkaniu. 

Wystawa prac to szczególny moment, pod-
sumowujący pewien okres tworzenia w życiu 
artystów – malarzy ważny niczym ostatni 
akt sztuki teatralnej. Emocje widoczne były 
w rozmowach toczonych w kuluarach wystawy, 
gdy dzieliliśmy się wrażeniami. W albumie 
powystawowym, który ukazał się w Internecie, 
Hanka Nowicka uchwyciła te rozmowy dosko-
nale. Tematem wystawy była „Opowieść o praw-
dziwej kobiecie”. Wiele obrazów, a każdy z nich 
jak sugeruje Barbara Cap, autorka kilku prac, 

fot. mARIA gRECkA fot. mARIA gRECkA
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jest osobistym przeżyciem. Pani Barbara mówi: 
„Namalowałam mężczyznę, bo takiego właśnie 
sobie zażyczyłam”. Jaka to świetna riposta na 
pytanie, dlaczego namalowała mężczyznę? A no 
dlatego! Ciekawe obrazy jej autorstwa, z po-
granicza antyku i średniowiecza: „Zdobienie 
bramy”, „Kariatyda” oraz „Motyw zdobniczy 
elewacji” to obrazy malowane w plenerze, nie 
w ciszy atelier. 

Przy samym wejściu na ekspozycję, ciekawe 
dla mnie ze względu na oszczędność wyrazu 
(a jaki efekt!) trzy obrazy Wiesława Kopca; „Je-
sień nad Odrą”, „Listopad”, „Jesienne mgły”. Jest 
to sekwencja kwiatów rzuconych u podstawy 
krajobrazu jesieni. Dalej obrazy pani Wandzi 
Szybowskiej – „Postać we mgle” – wysublimo-
wany nastrój zamyślenia kobiety zapatrzonej 
w swoje życie. Następnie „Trzy kwiaty” tej 
samej autorki – georginie w tajemniczej otocz-
ce subtelnych kolorów. Piękny obraz, który 
chciałabym mieć! Mówi Wandzia: „Pan Zby-
szek Szymoniak kierujący naszym zespołem 
i malowaniem pozwala nam na dużą dowolność 
w podejmowaniu tematów, a na końcu jednym 
muśnięciem pędzla dodaje kolorytu i wyrazu 
naszym pracom. Po prostu – mistrz! 

Jeszcze dalej – obrazy Anny Blachy. Stoję 
przed nimi ze Zdzisią Kalwą, która mówi: 
„Ania przyszła do mnie kilka lat temu z małym 
obrazkiem i pytaniem, czy ma szansę nauczyć 
się malowania? Zapewniłam ją, że tak, a teraz 
popatrz, jaki zrobiła postęp! Imponuje mi pra-
cowitością”. Jej obrazy to: „Zmysłowość”, „Tan-
cerka” – wizerunek nagiej tancerki w tańcu 
z szarfą, zmysłowy obraz kobiety. Jeszcze dwa 
obrazy Wiesława Kopca: „Komercyjne kwiaty” – 
czerwone goździki usytuowane na białym tle... 
Coś bardzo polskiego, jednocześnie skromnego, 
ale przemawiającego do wyobraźni. Jak dobrze, 
że tyle obrazów udekorowało choć na „chwilę” 
ściany klubu. Jak wiele dało satysfakcji arty-
stom i zwiedzającym wystawę teraz już wiem. 
Cieszy fakt, że obrazy nie zostały w domach, 
tylko nas zachwyciły!

RySzARd ANACkI PRzy SWoICH oBRAzACH,  
fot. mARIA gRECkA

ANNA BLACHA PRzy SWoICH oBRAzACH,  
fot. RySzARd ANACkI

BARBARA CAP PRzy SWoICH oBRAzACH,  
fot. RySzARd ANACkI
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Zbigniew Rajche

Pożegnanie

W jednym z numerów „Inspiracji” w 2012 
roku w artykule „Przyjaźń twórcza” 

napisałem o Kazimierzu Nowiku, że we wszyst-
kich naszych poczynaniach fotograficznych, tak 
w Lubuskim Towarzystwie Fotograficznym, jak 
i klubie w ZUTW, Kazik zawsze był o przynaj-
mniej dwie długości przede mną. Cóż, od listo-
pada 2013 roku Nowik jest przede mną już nie 
o dwie, a o nieskończoną ilość długości… Właś-
nie w listopadzie zmarł po ukończeniu 90 lat  
życia.

Przed dwoma miesiącami Klub Fotooko 
postanowił zorganizować wystawę fotogra-
ficzną swego wieloletniego członka i jednego 
z założycieli klubu. Wykorzystaliśmy do tego 
kilkadziesiąt zdjęć ze zbioru przekazanego nam 
przez wdowę po Kaziu, panią Annę Nowik. 
W doborze i zorganizowaniu ekspozycji pomógł 
nam nasz cicerone po fotografii Paweł Jancza-
ruk. Wybraliśmy oczywiście ulubioną dziedzinę 
fotografii , architekturę, a konkretnie Londyn. 
Kazik jeździł tam od czasu do czasu do swoich, 
mieszkających tam, córek. Dużo wtedy zwiedzał 
i fotografował. Wracał często po kilka razy do 
tych samych miejsc, co w fotografii architektury 

jest bardzo ważne, zwłaszcza ze względu na 
kierunki oświetlenia..

Nowik był nie tylko świetnym fachowcem, 
ale przede wszystkim artystą. Dlatego te 
czarno-białe, tak zwane analogowe obrazy, to 
prawdziwe perełki. Naprawdę trzeba być bar-
dzo dobrym znawcą sztuki, aby na ogromnych 
bryłach gotyckich budowli, przeładowanych 
rzeźbionymi detalami wyeksponować te naj-
ważniejsze fragmenty.

Oglądając tę wystawę można prześledzić 
wędrówki Kazia. Oto spod ciężkiej gotyckiej 
katedry wychodzimy na ruchliwą ulicę, zatło-
czoną przechodniami i samochodami. Dostoj-
ny pomnik jakiegoś wodza albo lorda i znów 
skwer ze współczesnym tłumem. A wszystko 
to eleganckie, dopracowane do najdrobniejszego 
szczegółu. Swoje zdjęcia Kazik opracowywał 
sam, dosłownie: od naciśnięcia migawki aż do 
suszarki. Tak się wtedy pracowało. Nie było 
jeszcze „biegania po majlach”…

Bardzo się cieszę, że ja, jego przyjaciel, wraz 
z kolegami mogę dziś pożegnać Kazia, który 
teraz z portretu otwierającego wystawę patrzy 
na nas z tym swoim lekkim, pogodnym uśmie-
chem, jakby mówił: „widzę, koledzy, że dajecie 
sobie świetnie radę i beze mnie”.

Kto wie, może kiedyś spotkamy się z Kaziem 
na jakimś bezkresnym, kosmicznym plenerze 
i wtedy dogonię mego przyjaciela o te różniące 
nas długości? Niezbadane są…

PANI NoWIkoWA I zofIA BANASzAk, fot. BEAtA WołyNIEC PANI NoWIkoWA, W kLuBIE fotooko, fot. mARIA gRECkA
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Od Redakcji: Ekspozy-
cję można było oglą-
dać w siedzibie zutW 
od 4 marca 2014 roku 
przez blisko dwa mie-
siące.

fot. kAzImIERz NoWIk
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Halina Maszner

Praga w obiektywach  
Klubu Fotograficznego FOTO X

Piękno rzeczy śmiertelnych mija,  
lecz piękno sztuki nie 

(Leonardo da Vinci)

„Praga dniem i nocą” to tytuł wystawy po-
plenerowej której otwarcie odbyło się w Sali 
Klubowej ZUTW w piątek, 11 kwietnia 014r. 
W przeddzień, czyli w czwartek, Salę Klubo-
wą, gdzie zajęcia kończyli radośnie zamyśleni 
słuchacze seminarium z literatury dr Danuty 
Wierzchołowskiej, wypełnił niespodziewanie 
wesoły gwar. To członkowie Klubu Foto X 
przyszli przygotować plansze. Już od drzwi 
wszyscy razem i pojedynczo zapraszali nas na 
piątkowy wernisaż. Takiej burzy serdeczności 
trudno się oprzeć. Postanowiłam więc być na tej 
imprezie, otrzymawszy od Staszka eleganckie 
zaproszenie. Super! 

Klub FOTOX to zgrana grupa, która potrafi 
łączyć wiedzę i artyzm fotografii z przyjem-
nością wspólnotowości, zabawy, zwiedzania 
ciekawych miejsc. Wystawa – zachwycające 
piękno architektury zatrzymane w kadrze – 
jest efektem trzydniowego wyjazdu do Pragi. 
To już kolejna wystawa tego Klubu, pokazująca 
piękno architektury, odnajdywane w różnych 
miejscach, także poza granicami Polski. Pa-
weł Janczaruk, artysta fotograf powiedział, 
że dzięki takim fotografiom możemy przypo-
mnieć sobie miejsca, gdzie byliśmy lub poznać  
nowe. 

Ze ścian uśmiechała się do nas „Złota Praga” 
na wielkoformatowych zdjęciach, stoły usta-
wiono tak jakby stanowiły drogocenne ramy 
namalowanego obrazu, na którym przewijają się 
uśmiechnięte twarze eleganckich gości, wiosen-
ne kwiaty, błyskają aparaty fotograficzne. Na 

stołach ogrom delicji. Dumne, smukłe, zapra-
szające kielichy z winem, sokami. Czekoladki 
i nęcące różne ciasta własnego wypieku, co 
także podkreślało serdeczność tej zbiorowości. 
Super oprawa. 

Porównanie z obrazami nasunęło mi się, 
ponieważ o fotografiach mówili ciekawie artyści 
malarze. Leopold Kolbiarz wyraził uznanie dla 
twórców zdjęć, podkreślając ciekawe podejście 
osób fotografujących do tematu, wybór mniej 
opatrzonych miejsc, dodał ponadto, że Praga 
jest bardzo trudna do malowania. Zbigniew 
Szymoniak podkreślił perfekcyjne kadrowanie 
fotografii, dodał, że w wybór obrazu powinien 
być podyktowany zafascynowaniem, co widać 
w tych zdjęciach. Barbara Konarska wyra-
ziła uznanie dla odwagi, jaką wykazali się 
uczestnicy pleneru fotograficznego w Pradze, 
jej fotografowanie jest wyzwaniem, ponieważ 

PLAkAt WyStAWy
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jest już ogromnie dużo świetnych albumów 
z tego miasta. Gratulacje od Klubu FOTOOKO 
składali Bolo Polarczyk i Bogusia Hyla-Dąbek.

Uroczystość rozpoczął szef Klubu Foto X, 
Stanisław Matuszewski, prosząc wraz z Alek-
sandrą Dittrich panią Zofię Banaszak, prezes 
ZUTW, o otwarcie wystawy. Nie szczędząc 
słów uznania klubowiczom pani Prezes obda-
rowała Olę i Staszka wiosennymi kwiatkami 

w ślicznych pojemniczkach. Gratulowała także 
tym osobom, których zdjęcia nie zmieściły się 
na wystawie. Staszek opowiedział o kulisach 
pleneru. Trzydniowa wycieczka to romantycz-
ne noclegi na statku, fotografowanie Pragi 
nocą, a trudy podróży wynagradzają liczne 
fascynacje. Staszek podkreślił, że plenerowym 

wyjazdom zespołu towarzyszy wesołość, 
a serdeczne współgranie, które jest bardzo 
ważne, przewija się w tej grupie w różnych 
gestach. Staszek obdarował kwiatkiem Krysię 
Wierzbicką, która pojechała, przełamawszy 
nieśmiałość, a jej zdjęcie zostało zakwalifiko-
wane na wystawę. Pięknie dziękowała też za 
możliwość uczestniczenia w wyprawie Marysia  
Jankowska. 

W imieniu Klubu Ola Dittrich podziękowa-
ła Staszkowi Matuszewskiemu za organizację 
wyprawy do Pragi, obdarowując go gustownym 
stroikiem.

Uczestnictwo w tej uroczystości było dla 
mnie ogromną przyjemnością, dającą różnorod-
ność wrażeń i refleksji. Gratuluję!

WSzyStkIE zdJęCIA JAdWIgA SzuBA

ALEkSANdRA dIttRICH, StANISłAW mAtuSzEWSkI I zofIA 
BANASzAk

StANISłAW mAtuSzEWSkI I BoLESłAW PoLARCzyk

StANISłAW mAtuSzEWSkI I BogumIłA HyLA-dąBEkPuBLICzNość WERNISAŻu
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Jadwiga Szuba

Wystawa Foto X  
w Muzeum Ziemi Lubuskiej

18 czerwca 2014 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 
zostały otwarte dwie wystawy. Z Wołynia do Zielonej Góry 
to wystawa pana Tadeusza Marcinkowskiego (prezentowana 
w ramach cyklu – My zielonogórzanie, nasz lubuski dom). Pan 
Tadeusz Marcinkowski pokazał ogromną kolekcjonerską pasję. 
Zbiory fotografii, dokumentów, prasy książek, opisy zdarzeń 
i ludzi związanych z Wołyniem, które nam udostępnił, są 
imponujące. 

Druga wystawa – Jesień w Czeskiej Szwajcarii – to 
poplenerowa prezentacja zdjęć członków Klubu Fotograficzne-
go FOTO X działającego przy Zielonogórskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Wystawa składa się z 36 barwnych fotografii 
wykonanych podczas kilkudniowego pleneru w 2013 r. w Parku 
Narodowym Czeska Szwajcaria, który jest unikalnym re-
gionem na skalę europejską. Uczestnicy pleneru uwiecznili na 
swoich fotografiach ciekawe formy skalne i krajobrazy ukształ-
towane przez naturę, w pięknej kolorowej jesiennej szacie. 

Dyrektor Muzeum, dr Andrzej Toczewski, dokonał otwarcia 
uroczystości, którą uświetnili licznie zebrani goście: Zarząd 
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie 
Klubu FOTO X, znajomi i przyjaciele. Stanisław Matuszewski 
wręczył kwiaty, dziękując dyrektorowi i kuratorkom wystawy – 

pani Zofii Zalewskiej 
i pani Urszuli Rogow-
skiej. Po części oficjal-
nej goście udali się na 
zwiedzanie wystaw, 
gdzie przy lampce wina 
można było porozma-
wiać zarówno z panem 
Tadeuszem Marcin-
kowskim jak i z człon-
kami Klubu FOTO X. 
Wystawa Jesień w Cze-
skiej Szwajcarii czynna 
była do 13 lipca 2014 r.

PLAkAt WyStAWy

StANISłAW mAtuSzEWSkI I dyREktoR  
ANdRzEJ toCzEWSkI

StANISłAW mAtuSzEWSkI I ALEkSANdRA 
dIttRICH

tERESA ŻAk PRzy SWoICH zdJęCIACH

fot. z ARCHIWum kLuBu fotoX
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Halina Maszner

Wystawa  
fotografii Barbary Konarskiej  
„Kolorowe jeziora ciszy”

„Galeria na Ptasiej”, 27 marca 2014 roku. Wer-
nisaż czy finisaż? Wystawa była eksponowana 
od początku marca i miała jeszcze „powisieć” 
do połowy kwietnia. Sporo osób już ją widziało. 
Spotkanie z autorką zdjęć, Barbarą Konarską, 
w tak nieoczywistym terminie wynikło z przy-
czyn zdrowotnych. 

Prezentowane na wystawie fotografie po-
wstały w roku 2013, podczas dwóch pobytów 
na Łuku Mużakowa, gdzie znajduje się ścież-
ka geoturystyczna prowadząca przez obszar 
dawnej kopalni „Babina”. Zbiorniki poeks-
ploatacyjne utworzyły ciekawy ciąg jeziorek. 
W wielu z nich barwa wody przybiera kolor 
rdzawo-pomarańczowy, co związane jest z wy-
stępowaniem bakterii żelazolubnych oraz różne 
odcienie zieleni i błękitu, co wynika z barwy 
iłów, występujących na dnie. Woda jest bardzo 
kwaśna, przez co pozbawiona życia. Stąd cisza, 
tak niezwykła w krajobrazie jeziornym. Jest 
on natomiast wręcz malarski, a cisza sprzyja 
kontemplacji. Prowokuje też do zastanowienia 
się, jak można zranionej ziemi przywrócić utra-
cone piękno.

Z ramienia biblioteki wystawę otworzyła 
pani Elżbieta Hopej, następnie prowadzenie 
przejęli Ewa Kwaśniewicz i Bogdan Springer, 
prowadzący Galerię. Barbara mówiła o zafascy-
nowaniu tym pokopalnianym terenem, podzię-
kowała też Ewie i Bogdanowi za pomoc w rea-
lizacji wystawy. Ewa Kwaśniewicz przeczytała 
dwa wiersze Basi Konarskiej oraz wiersz Lidki 
Engel napisany po obejrzeniu wystawy, Halina 
Maszner przeczytała wiersz napisany dla Basi 
przez Teresę Wielińską z Klubu „Oksymoron”. 
Bogdan Springer upięknił uroczystość śpiewa-
nymi wierszami. 

fot. ANdRzEJ kozAk

BARBARA koNARSkA I HALINA mASzNER,  
fot. ANdRzEJ kozAk

BARBARA koNARSkA, EWA kWAśNIEWICz  
I BogdAN SPRINgER, fot. ANdRzEJ kozAk

BARBARA koNARSkA, EWA kWAśNIEWICz I ELŻBIE-
tA dąBRoWSkA-ŻuRAWIk, fot. ANdRzEJ kozAk
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Jadwiga Lidia Engel

Wyrobiska

 Z wystawy zdjęć Basi Konarskiej

Okaleczona kilofami ziemia cierpi
Woła o pomoc
Litościwe niebo obmywa rany
Życiodajna woda ochładza ból
Zabliźnia przepaść 
Niebo przegląda się w lustrach
Które stworzyło
Słońce maluje tafl e półcieniami kolorów
Teraz
Blizny zamknięte w ramach fotografi i
Budzą zachwyt

Od Redakcji: W kameralnym gronie, 16 czerwca 2014 r. w Polsko-Niemieckim Centrum Promocji 
i Informacji turystycznej spotkaliśmy się na wernisażu drugiej odsłony wystawy fotografi cznej 
„kolorowe jeziora ciszy”. Była skromniejsza, bo znalazło się na niej 14 zdjęć, za to miejsce – zie-
lonogórski ratusz, gdzie kilkoro fotografów z klubu „fotooko” prezentowało już wystawy indy-
widualne – gwarantowało dobrą ekspozycję i dawało szansę na jej obejrzenie wielu ludziom. 
kuratorem wystawy był Paweł Janczaruk. Na dwa dni przed otwarciem okazało się, że sala 
ekspozycyjna decyzją urzędu miasta zmieniła przeznaczenie – jest tam teraz biuro „karty senio-
ra”. zdjęcia zaprezentowano więc w głównej sali Centrum Promocji i Informacji turystycznej, 
a każdy, kto tam był wie, że ani oświetlenie nie jest właściwe, ani przestrzeń przystosowana do 
tego typu ekspozycji. zawsze przyjazne utW-owskim fotografom Centrum nie będzie już mogło 
nas (i innych osób wystawiających fotografi e czy obrazy) gościć…

Niezwykle interesująco o zjawiskach fotogra-
fowanego terenu opowiedziała obecnym Elżbieta 
Żurawik. Wspomniała też pierwsze wyprawy na 
teren pokopalniany, który wówczas przypomi-
nał, jak mówiła, krajobraz księżycowy – mar-
twy, zaniedbany, smutny. Kiedy, po wysłuchaniu 
ciekawej opowieści Eli Żurawik wpatrywałam 
się w zdjęcia Barbary, nasunęła mi się refl eksja, 
jak potężna, władcza i niezależna jest natura. 
Potrafi  tworzyć piękno, ale i grozę. Potrafi  two-
rzyć raje dla ptaków, ale też miejsca, gdzie swój 
cud tworzenia wyraża inaczej – ciszą. Takie 
niezwykłe miejsce wypatrzyła Basia i podzie-
liła się opowieścią i zdjęciami. Kwiaty, gratu-
lacje i rozmowy przy słodkościach zakończyły 
przyjemny wieczór, który mieliśmy z inspiracji 
Barbary Konarskiej. Dziękujemy Ci Basiu.

PAWEł JANCzARuk 
omAWIA WyStAWę 
W CENtRum INfoR-
mACJI, fot. BoLE-
SłAW PoLARCzyk

BARBARA koNARSkA 
I BoLESłAW PoLAR-

Czyk, fot. BEAtA 
WołyNIEC

BARBARA koNARSkA 
I mIRoSłAWA BRANI-

CkA-PoLARCzyk, 
fot. BEAtA WołyNIEC

BARBARA koNARSkA 
I RomAN CzAR-
NECkI, fot. BEAtA 
WołyNIEC
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„Jesień w chmurach”

W poprzednim numerze „Inspiracji” rela-
cjonowaliśmy realizację projektu „Jesień 

w chmurach”, który zorganizował ZUTW wspól-
nie z Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Lubuskiego. Ideą projektu była promocja 
lotniczego połączenia z Warszawą. Słuchacze 
naszego UTW mogli skorzystać z bezpłatnego 
przelotu, w zamian zobowiązali się spopulary-
zować stolicę i jej atrakcje na piśmie i w foto-
grafii. Fotografie wzięły udział w konkursie. 
Ogłoszenie jego wyników miało miejsce podczas 
wernisażu wystawy pokonkursowej, który od-
był się w Urzędzie Marszałkowskim 21 mar-
ca 2014 r. Bogdan Nowak, Wicemarszałek 
Województwa Lubuskiego, który uczestniczył 
w uroczystym wręczeniu nagród, powiedział 
w swoim wystąpieniu: „Znaczenie symboliczne 
ma fakt, że wystawa „Jesień w chmurach” jest 
uroczyście inaugurowana w pierwszych dniach 
wiosny. Prace eksponowane na wystawie świad-
czą o tym, że uczestnicy konkursu to ludzie, 
którzy w jesieni życia mają ciągle w sercach 
i umysłach wiosnę”.

Fotografie oceniało Jury konkursowe w skła-
dzie: Paweł Janczaruk – przewodniczący, 
Elżbieta Józefowicz – członek, Mirosław Gan-
carz – członek, Zbigniew Szymoniak – członek. 

Przyznane nagrody:
I miejsce – Bogumiła Hyla-Dąbek – „Spot-

kanie z Fryderykiem”
II miejsce – Krystyna Jaworska – „Warszawa 

Centralna”
III miejsce – Stanisław Matuszewski – „War-

szawa nocą”
Równorzędne wyróżnienia:

Maria Bronczak – „Pamiętamy” 
Barbara i Janusz Millerowie – „Rozświet-
lona metropolia”
Urszula Szczap – „Spacer Traktem Królew-
skim”

Gratulujemy!
Red.

PLAkAt WyStAWy

oRgANIzAtoRzy koNkuRSu I WyStAWy, 

fot. BoLESłAW PoLARCzyk

SzCzęśLIWA LAuREAtkA I NAgRody,  

BogumIłA HyLA-dąBEk, fot. BoLESłAW 

PoLARCzyk

oRgANIzAtoRzy I LAuREACI,  
fot. JERzy StASzEWSkI
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Przyroda  
pogranicza i okolic
8 czerwca 2014 r., podczas Festiwalu Nauki Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, przed zielonogór-
skim ratuszem odbyło się rozstrzygnięcie Kon-
kursu zorganizowanego przez Wydział Nauk 
Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
To już drugi konkurs, ogłoszony przez Wy-
dział Nauk Biologicznych, w którym braliśmy 
udział; tym razem odnieśliśmy wielki sukces. 
Wśród biorących udział w konkursie była gru-
pa słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z Klubu Fotograficznego „FO-
TOOKO” i oni właśnie zdobyli główne nagrody, 
przyznane przez jury pod przewodnictwem dr 
Krystyny Walińskiej:

Laureatami I miejsca zostali ex aequo:
Krystyna Filmanowicz za zdjęcia zatytuło-
wane: „Łuk Mużakowski – Kolorowe jeziorka” 
i „Teplice nad Metuji – skalne miasto” oraz

WyStAWA NA dEPtAku, 
fot. kRyStyNA fILmANoWICz

kRyStyNA fILmANoWICz odBIERA NAgRodę

BoLESłAW PoLARCzyk odBIERA NAgRodę z Rąk 
kRyStyNy WALIńSkIEJ

BogumIłA HyLA-dąBEk odBIERA NAgRodę z Rąk 
kRyStyNy WALIńSkIEJ

NAgRodzoNE zdJęCIE 
kRyStyNy fILmANoWICz
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Bolesław Polarczyk

Konkurs Fotografi czny 
Lubuskich UTW rozstrzygnięty

Konkurs Fotograficzny Lubuskich UTW 
ogłosił Zielonogórski Uniwersytet Trzecie-

go Wieku, a pomysłodawcą był klub FOTOOKO, 
pragnąc tym lubuskim akcentem zakończyć rok 
jubileuszu XX-lecia. Komisarzem konkursu był 
Andrzej Kozak. 

Odzew był duży. Nadesłano 312 fotografi i 
wykonanych przez 36 autorów z Sulechowa, 
Szprotawy, Świebodzina, Zbąszynka i Zielo-
nej Góry. Jury pod przewodnictwem Pawła 
Janczaruka ogłosiło wyniki. I miejsce zdobyła 
Elżbieta Józefowicz za zestaw „Połów”, II miej-
sce przypadło Janinie Komorowskiej za zestaw 
„Kosmetyka szklanych domów”, na III miejscu 
znalazła się Alicja Zięta za prace „Praskie 
noce” i „Nocne SPA w Pradze” (wszystkie osoby 
z ZUTW). Wyróżniono też trzy osoby: Krystynę 
Skurzyńską za fotografi ę „Obserwator okolicy” 
i Teresę Konarczak za fotografi ę „Deszcz liści” 
z UTW w Świebodzinie, oraz Marię Licimińską 
za fotografi ę „Młynówka” (UTW w Szprotawie). 
Około 70 zdjęć zostało zakwalifi kowanych na 
wystawę w holu WiMBP. 

Bolesław Polarczyk za zdjęcia zatytułowane: 
„Kromlau – Park rododendronów” i „Ujście 
Warty – łabędzie”.

II miejsce zdobyli ex aequo: 
Halina Dorniak-Szczęsna za zdjęcie zatytu-
łowane „Wyprawa” i 
Bogusława Hyla-Dąbek za zdjęcie zatytuło-
wane „Szadź na lubuskiej drodze”.

III miejsce zdobył Włodzimierz Włodar-
czak za zdjęcie zatytułowane „Portret kruka”, 
a wyróżnienie Stefan Szczęsny za zdjęcie 
zatytułowane „Poranne mgły”.

Temat konkursu – przyroda pogranicza 
i okolic – okazał się bardzo atrakcyjny. Na 
zdjęciach pokazano nie tylko tematy z Ziemi 
Lubuskiej, równie chętnie nasi fotografowie 
odwiedzali Kromlau w Niemczech czy Teplice 
nad Metuji w Czechach. Zdjęcia zgłoszone do 
konkursu można było przez jakiś czas oglądać 
w Palmiarni, na Dni Nauki ekspozycja wywę-
drowała na zielonogórski Rynek. Zaintereso-
wanie było duże. 

Red.

WyRóŻNIoNA fotogRAfIA tERESy koNARCzAk
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Organizatorem wystawy i fundatorem na-
gród był Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Wystawa okazała się godnym zwieńcze-
niem jubileuszu. Bardzo liczne grupy słuchaczy 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku przybyły ze 
Świebodzina i Szprotawy. Spotkaliśmy się też 
z fotografami z Sulechowa. Goście przybyli 
na otwarcie z dużym zainteresowaniem oglą-
dali wyeksponowane fotografie, komentując 
poszczególne zdjęcia. Autorzy zdjęć, zwłaszcza 
przyjezdni, z których pracami my z ZUTW 
zetknęliśmy się po raz pierwszy, byli wypyty-
wani przez naszych kolegów o staż w sekcjach  
fotograficznych, opowiadali o swoich in-
spiracjach, przyjmowali z radością wyrazy  
uznania.

Wystawie towarzyszył katalog, którego druk 
zapewniła Drukarnia ALL-Service z ul. Dą-
browskiego 63 w Zielonej Górze. Serdecznie 
dziękujemy za prezent! Po otwarciu wystawy 
i rozdaniu nagród w Sali Dębowej wystąpił 
Chór Szprotawskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku pod dyrekcją Izabeli Habich. Ten prezent 
również okazał się strzałem w dziesiątkę – chór 
bardzo spodobał się publiczności, która gorąco 
go oklaskiwała i żądała bisów.

Po występie wróciliśmy do holu WiMBP, 
gdzie czas spędziliśmy na przyjacielskich roz-
mowach. Pomysł corocznych wystaw fotograficz-
nych, na których fotografujący seniorzy będą 
prezentowali swoje prace, spotkał się z aplau-
zem. Toczyły się również rozmowy o dalszym 
pogłębianiu współpracy między lubuskimi 
UTW, nie tylko w dziedzinie fotografii. 

Sekcja fotograficzna „FOTOPSTRYK” ze 
Świebodzina napisała w naszej kronice: Je-
steśmy szczęśliwi, dodaliście nam skrzydeł. 
Ten wpis jest najlepszym dowodem na to, że... 
warto było!

Imprezę prowadził Bolesław Polarczyk, 
a Zarząd ZUTW reprezentowała Jadwiga 
Korcz-Dziadosz. Wystrój i pomoc w organizacji 
zawdzięczamy Zespołowi „Asystent” z szefową 
Marią Wróblewską.

PLAkAt WyStAWy,  
fot. BogumIłA HyLA-dąBEk

PAWEł JANCzARuk, BARBARA PANEk, BoLE-
SłAW PoLARCzyk I JAdWIgA koRCz-dzIA-
doSz, fot. BogumIłA HyLA-dąBEk

SzCzęśLIWA LAuREAtkA II NAgRody, JANINA 
komoRoWSkA, fot. BogumIłA HyLA-dąBEk

LAuREAtkA III NAgRody ALICJA zIętA, 
fot. BogumIłA HyLA-dąBEk

PuBLICzNość, fot. BogumIłA HyLA-dąBEkWyStęP CHóRu zE SzPRotAWy,  
fot. BoLESłAW PoLARCzyk
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Elżbieta Plucińska

Stowarzyszenie  
Uniwersytetu Trzeciego  
Wieku w Szprotawie

Szprotawa to niewielkie, senne miasteczko, 
które zachowało jeszcze ślady dawnej świetności. 
Przepiękny trzynastowieczny kościół, resztki 
murów miejskich, baszta. Na Rynku podziwiać 
można pomnik upamiętniający spotkanie Otto-
na III z Bolesławem Chrobrym. Ze Szprotawy 
pochodził wielki uczony – paleobotanik Johann 
Heinrich Göppert. Dziś o Szprotawie mówią 
niektórzy, że jest miastem emerytów i stwier-
dzenie to zawiera z pewnością sporo prawdy. 

Na przykładzie takich miasteczek jak Szpro-
tawa (a jest ich w Polsce zapewne wiele) naj-
lepiej widać cienie i blaski emeryckiego życia. 
Emerytura jest najczęściej z tak zwanego „sta-
rego portfela”, propozycje zagospodarowania 
czasu wolnego (a tego emeryt ma w nadmiarze) 
skromne. Czyli dla ciała niewiele, o duchu nie 
wspominając. Jeśli pozostaniesz, emerycie, 
biernym seniorem, zamkniesz się w czterech 
ścianach własnego mieszkania słuchając nie-
równego rytmu własnego serca i trzeszczenia 
kolan, to jesień twojego życia bynajmniej nie 
będzie złotą jesienią. 

Ten przydługi nieco wstęp służyć miał 
przedstawieniu genezy naszego Szprotawskiego 
UTW. Szprotawa miasto emerytów – pewnie 
tak. Młodzież nie ma tu specjalnych perspek-
tyw. Ale emeryci mogą przecież być czynni, 
twórczy, kreatywni. Był luty 2007 roku. Za-
czynaliśmy jako sekcja Szprotawskiego Domu 
Kultury. Początki jak zawsze trudne; pomagał 
optymizm. Brak umiejętności rekompensował 
zapał i wiara, że wszystko musi się udać. 
Miesiące od lutego do czerwca 2007 roku były 
dla UTW rokiem zerowym. Jednak już w paź-
dzierniku inaugurowaliśmy „prawdziwy” rok 
akademicki. Prawie setka słuchaczy, zarząd, 

SESJA PoRtREtoWA 4 mARCA 2010

WyCIECzkA EdukACyJNA 13 mAJA 2010

WyStAWA fotogRAfICzNA PRzEd RAtuSzEm 4 WRzEśNIA 2011

RAJd RoWERoWy 26 mAJA 2012
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miesięczne harmonogramy pracy. Merytorycz-
ną opieką objęła nas Łużycka Wyższa Szkoła 
Humanistyczna.

Większą część zajęć dla słuchaczy musie-
liśmy organizować własnymi siłami. Powstał 
Klub Podróżnika, potem Koło Fotograficzne. 
Cieszyły nas wspólne spotkania przy herbatce – 
była więc „Herbatka z humorem” i „O miłości 
przy herbatce”. Były wieczory poezji, połączone 
z występami uczniów Szkoły Muzycznej. Zapo-
czątkowało to działanie „Teatru Słowa”. Dużą 
popularnością cieszą się do dziś spotkania 
z Ireną Kwiatek w ramach „Dekalogu warto-
ści”. Staramy się, by prócz rozrywki, słuchacze 
UTW mieli możność wysłuchania wykładów 
naukowych, których tematy obejmują zagad-
nienia z literatury, historii, pedagogiki, języko-
znawstwa, a także historii sztuki, architektury, 
ekonomii, socjologii. 

Za nami już kilka pięknych, październiko-
wych inauguracji, czerwcowych wzruszających 
spotkań, kończących każdy rok akademicki. 
Przed nami zawsze nadzieja, że następny 
rok będzie jeszcze lepszy, ciekawszy, bogatszy 
w przeżycia. Najwidoczniej ta wiara pomaga, 
bo mamy sukcesy. Sukcesem są na pewno zre-
alizowane pomyślnie projekty. Mamy za sobą 
realizację trzech projektów unijnych, trzech 
finansowanych przez Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności oraz dwu z Urzędu 
Miasta na realizację zadań własnych Gminy. 
Dzięki projektom nasi słuchacze mogli brać 
udział w ciekawych warsztatach, uczestniczyć 
w wycieczkach i spotkaniach. 

Nie każdy przygotowywany przez nas projekt 
otrzymuje tak potrzebne nam granty. Są także 
porażki, tym smutniejsze, gdy brakuje zaledwie 
kilku punktów do pozytywnej oceny projektu. 
A potrzeby UTW są ogromne. Nasz chór akade-
micki – wielka duma i nadzieja – UTW pracuje 
ciągle jeszcze społecznie. Nie mamy środków, 
aby finansować dyrygenta, akompaniatora, 
przejazdy zespołu, gdy wypada koncert w innej 

miejscowości. Przydałoby się dofinansowanie 
lektoratów języków obcych (niemiecki, angiel-
ski), a także zajęć sportowych, np. wyjazdów 
na basen. Marzymy o zajęciach tanecznych; 
niestety nie stać nas na instruktora. Wycieczka 
do Krakowa, którą mamy od dłuższego czasu 
w planach, finansowana wyłącznie przez słu-
chaczy, jest dla nas nieosiągalna.

Decyzja przekształcenia Szprotawskiego 
UTW z sekcji Szprotawskiego Domu Kultury 
w samodzielne stowarzyszenie dojrzewała 
długo. Rozważaliśmy wszystkie za i przeciw. 
Przeważyły argumenty decydujące o większej 
niezależności, o możliwościach pozyskiwania 
grantów w projektach kierowanych do stowa-
rzyszeń. Od grudnia 2013 roku jesteśmy już 
zarejestrowani w sądzie jako Stowarzyszenie 
Szprotawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. I znowu trudne początki, znowu nadzieja 
i momenty załamania. Jednak ciągle mamy 
nadzieję, że damy radę, że będziemy mieli 
jeszcze sukcesy. Mamy przecież tyle wspólnie 
wypracowanych niezłych metod pracy, mamy 
liczące się osiągnięcia. Mamy wreszcie wielu 
przyjaciół, wśród nich, nielicznych wprawdzie 
i nienajbogatszych, sponsorów. 

Dobrze układa nam się współpraca z na-
uczycielami i dyrekcją szprotawskich placówek 
oświatowych. Nasi słuchacze są aktywnymi 
członkami Dyskusyjnego Klubu Książki przy 
Bibliotece Publicznej w Szprotawie. Bierzemy 
też czynny udział w życiu społecznym i kul-
turalnym naszego miasta i gminy. Weszliśmy 
w skład powołanej przez Burmistrza Rady 
Pożytku Publicznego. Nasz Uniwersytet jest 
znaczącą dla miasta organizacja pozarządową.

Dla Szprotawskiego UTW sprawą najważ-
niejszą jest obecnie pozyskanie własnego lokum. 
Teoretycznie wszędzie jesteśmy mile widziani, 
wszyscy obiecują pomoc, ale… Nasze biuro to 
mała klitka, dokumentacja (a jest jej sporo) 
w różnych miejscach miasta, książki, kronika, 
pamiątki najczęściej przechowywane w pry-
watnych mieszkaniach. Ciągła prowizorka. Na 
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pewno jednak uda nam się szczęśliwie przejść 
ten trudny okres. 

Problemy? Cóż, kto ich nie ma?! Pragnę-
libyśmy większego zaangażowania, większej 
aktywności naszych członków. Owszem, jest 
wiele osób bardzo aktywnych, na które zawsze 
można liczyć. Ale są i tacy, którzy nastawiają 
się jedynie na to, aby brać. Pozostałości komu-
ny? Postawa „mnie się należy”? Z pewnością nie 
jest to problem jedynie Szprotawskiego UTW. 
Ciągle zastanawiamy się, jak zadziałać, aby zin-
tegrować uniwersytecką społeczność na tyle, by 
każdy czuł się odpowiedzialny za to, ile zyskuje, 
ale też ile z siebie daje. Aby nie zdarzały się sy-
tuacje, gdy – choćby po najlepiej zorganizowanej 
imprezie – pozostaje grono niezadowolonych, 
tych którzy nie kiwnęli nawet przysłowiowym 
palcem w bucie. A może by tak zorganizować 
na ten temat międzyuniwersyteckie (lubuskie) 
warsztaty z wymianą doświadczeń? Problem 
warty projektu.

W październiku powitamy nowy rok aka-
demicki 2014/2015. Odśpiewamy „Gaudea-
mus”, przyjmiemy życzenia. Pobłogosławią 
nas władze, jak zwykle doceniające rolę UTW. 
Zabierzemy się do pracy – jedni będą bardziej 
aktywni, drudzy mniej, a jeszcze inni zapłacą 
tylko składki i pofatygują się na zebranie. Cóż, 
życie! Proponuję, aby przyświecało nam hasło 
towarzyszące Polsko-Niemieckim Spotkaniom 
Seniorów (kwiecień-czerwiec 2014 r.): 

NIE STARZEJE SIĘ TEN,  
KTO NIE MA NA TO CZASU!

zdJęCIA zBIgNIEW SuCHECkI

koNfERENCJA utW 6 LIStoPAdA 2012

CzłoNkoWIE utW NA dNIACH SzPRotAWy 27 mAJA 2013

zAWody NoRdIC WALkINg 29 kWIEtNIA 2014

WędRóWkA 19 mAJA 2014
CHóR SzPRotAWSkIEgo utW
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krystyna Bałunda

Planeta mój dom

na mojej planecie ciągle wiosna rozkwita
cieplejszy wieje wiatr śpiewa skowronek nad nami
drzewa strzeliły pąkami wszystko kwitnie wkoło
w ciepłym strumieniu światła
rozdajesz siebie coraz więcej ciebie
w świetle życia płynie radosna planeta
cudownych istot – mój dom 

Spacer życia

Życie to jak spacer łodzią,
od wschodu do zachodu słońca.
W każdym porcie jego zegar odlicza 
nasze ziemskie dni. 
Czas dociąga łódź i mąci wody, 
a ty zastanawiasz się coraz częściej,
jak daleko trafi ły twoje żarliwe modlitwy
i przed jakie trony.
Przed zachodem rozpościera mgłę,
jak siwe włosy starca,
a łódź bezwolnie w nią wpływa
i nikt nie pyta, czy jesteś kapitanem,
czy pasażerem na gapę.

fot. EWA kWAśNIEWICz
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Anna Blacha

Prosiłem Boga o wodę/Dał mi ocean
Prosiłem Boga o kwiat/Dał mi ogród

Prosiłem Boga o drzewo/Dał mi las
Prosiłem Boga o przyjaciela/Dał mi Ciebie

(Jan Paweł II) 

Dziękuję

Dziękuję za dar drugiej osoby,
Za upominek otrzymany,
Za kwiaty, gałązkę głogu,
Mieniący tęczą płatek śniegu.

Dziękuję za noce i dni,
Za ramiona, w których się śni.
Jesteś wszędzie, jak Twój dar,
Chcę, czy nie, zawsze Cię mam. 

Jesteś pajęczynką, gwiazdą,
Darem nocy, świtu i dnia,
Oczekiwaniem, radością, mocą,
Pieśnią serca miłosną.

„Romeo i Julia ”

Miłość ich płonie 
gwiazdami na niebie
lub cichą poświatą 
w zorzy wieczornej 
otula szmaragdowo-
turkusowym woalem
Tańczą wieczorny taniec 
na granicy nieba i ziemi
prześwietleni zachodzącym 
słońcem w posiadanie biorą
przestrzeń i siebie
tam wysoko wśród 
księżyca blasku
nikt im młodzieńczego
uniesienia nie odbierze
Czasem spadną kroplami 
rannej rosy co błyszczy 
tęczą wśród traw
Motylom powierzą swój los

wśród kwiatów ich dom 
Zatrzymały Romea
igiełki pinii wysokiej
Julia zakwitła różami
rozdzieleni ścieżką ogrodu
wspominali swe dzieje
miłością szaloną owiane
Tylko wiatr słyszał 
na liściach słowa pisane
posłaniec niezawodny
połączył je z zielonymi szpilkami
Tak zakochani w ogrodowej
altanie opletli gałęzie kwiatami
Julii serce w pąkach zamknięte
znów jest w Romea objęciach
Z wiatrem niesieni w obłokach
za horyzontem spełnionych marzeń
pozostaną na wieki 
zawsze razem 

fot. EWA kWAśNIEWICz
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Od Redakcji: kazimierz dziadosz za obydwa wiersze otrzymał II nagrodę na Juwenaliach III Wieku

kazimierz Dziadosz 

*** 

W jakie ogrody mam Cię dziś wprowadzić
i jakie kwiaty postawić w wazonie,
byś powróciła w moje łąki marzeń,
by słońce było znów po naszej stronie?
W jakie ogrody,
jakie polne ścieżki
przejść znów musimy,
by odnaleźć siebie,
gdy ślady nasze obrosły w niepamięć,
a innej drogi już nie znam do Ciebie.
W jakie ogrody życie nas wprowadzi?

*** 

Czy odnajdziemy siebie – 
zagubieni w sobie,
jak ptaki rozpierzchłe, co w skrzydeł trzepocie
niosą nadzieję powrotu do gniazda…
Czy odnajdziemy siebie
i w naszym powrocie
przyświecać nam będzie
ta szczęśliwa gwiazda
Twych jasnych oczu, pogodnego serca?
Czy odnajdziemy siebie 
w splocie naszych dróg?

To serca pytanie, ta drogi niepewność,
jak boleść Twych łez, co duszę mą spala…
Czy zagubimy siebie w ikarowym locie?
Czy odnajdziemy w drodze na skrzydłach Dedala?
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Jadwiga Lidia Engel

Walc – marzenie

Nie zatańczymy już walca
ni ty ni ja
a walc wiruje
uwodzi zachęca
w naszych wspomnieniach
w naszej pamięci
ten taniec trwa

spójrz ta dziewczyna w białej sukience
utkanej z mgły
to jesteś ty
gdy unoszona w silnych ramionach
płyniesz przez noc
a walc melodią przypomina
minione czasy i tamten bal

nie wytańczonych walców
troszeczkę żal

Drzewo

Wzrastało latami
Konarami pieściło niebo
Wyrosło piękne potężne
Zielenią witało wiosnę
Koroną liści chroniło ptasie gniazda
Szelestem kołysało do snu pisklęta
Wędrowców darzyło cieniem

Jesienią zachwycało kolorami
Smutkiem witało zimę
Zasypiało samotne
Wiatr czasu rozwiał liście
Ptaki odleciały bezpowrotnie
Umierało powoli

Konając, ostatkami sił karmiło intruzów 
Na własną szkodę
Na pniu na gałęziach pozostały blizny
Towarzyszki kresu

Teraz czasami zagości zabłąkany ptak
Wiatr zagra nagimi konarami
Już tego nie czuje nie słyszy
Resztkami nagich ramion skarży się niebufot. IzABELA ENgEL
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katarzyna Jarosz-Rabiej

Foremka do pieczenia babki

 – rodzeństwu

Wczoraj w porze zachodu słońca 
Smakowałam babki
Upieczonej w starej powojennej foremce
Pamiątce po naszej Mamie
Moja siostra Danusia przechowuje ją
Niczym relikwie w nowoczesnym domu
Obdarzając uczuciem miłości
Foremka szczególnie pielęgnowana
Posiada zapieczone znaki naszego dzieciństwa
Gdyby się doskrobać do najstarszej warstwy
Usłyszeć by można 
Dziecięcy śmiech i młody głos Mamy
Potem są warstwy z przygotowań
Do chrzcin, komunii, wesel, imienin...
Inna warstwa to święta wielkanocne z lat 
siedemdziesiątych
A potem już jedna po drugiej
Przez całe nasze wspólne życie z Mamą
Moja siostra przytula foremkę do serca
Słodkie łzy wzruszenia jak rodzynki 
Spływają po wydrążonych rowkach 
Na wspomnienie rodzinnego domu
Stara foremka do babki urosła do nieboskłonu

Nawet teraz

Odchodzisz tato
Jeszcze głuchy stukot piachu o trumnę
A słońce wyjrzy zza chmur
Jak na ironię losu
Już cię nie ma
A jeszcze tłum się nie rozszedł
Wpatrzony w drgnienie powiek żałobników
Taki młody ktoś żałośnie obwieścił
Mógł jeszcze…
Gdy tak stoję zbolała
Przypomina mi się skwarne lato
Ja i ty na jagodach w Świdnicy
A jagód nawet na lekarstwo
Posucha
Jemy chleb ze smalcem pod sosną
Potem wracamy bez niczego
Matka pierogów nie ulepi
Uśmiecham się do myśli
I jest ktoś w tej smutnej ceremonii
Kto nigdy nie wybaczy mi tego uśmiechu
Wyrodna córka powie spluwając pod moje nogi

fot. EWA kWAśNIEWICz
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fot. RySzARd ANACkI

Barbara Konarska

znicze

znicze pamięci jak rozbłyski
uśmiechu matki witającej dziecko
silnych ramion mężczyzny niosącego kobietę
złotorudego liścia opadającego na ścieżkę
bieli śniegu na przełęczy w słoneczny dzień 
grudniowy

w lęku by ból utraty nie budził upiorów
otwieram się na miłość chociaż wiem
znicz pamięci potrafi  rozpalić 
płomień nienawiści

Szcze ne wmerła?

To rozprawa z aniołami – aniołów mordy,
To pieśń żałobnikami pociekła.

(Jurij Andruchowycz – „Rzeź ptaków”)

szli młodzi i dojrzali nieśmiali i butni
na protest na spotkanie na wiec 
dla dwunastu gwiazd na lazurze
dla godności braterstwa
dla siebie
z pieśni kurhanów i dumy kozackiej 
zdrady ryskiej i wielkiego głodu
z marzenia o samostijnej i fałszywych 
sojuszy 
zbrodni wołyńskich i trudu pokajania
na Majdanie stanął naród 
Szcze ne wmerła Ukrajiny i sława, i wola

wokół nich się toczyło życie salonowe
smukłe dłonie klaskały odmrożonym
gazety piały z zachwytu

kule w głowach Niebiańskiej Sotni
krwią zbryzgane koszule i hymny
obcy w progach i gorycz bezsiły
tej wiosny zasiały lęk

a w salonach o plony się martwią
w gabinetach biznes liczy straty
wielogłowa polityczna hydra 
z nienawiścią umysły pustoszy 

coraz ciszej brzmią słowa 
Szcze nam, bratnia mołodiji 
usmichnetsia dola
w aureoli złotych gwiazd dwunastu
trwa zabijanie nadziei
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Maria Kuleszyńska-Kozak

Skarga 

Byłam posłuszna
gdy zabezpieczałeś mnie przed ludźmi
gdy niedobre duchy 
wymykały się spod kontroli wszechświata
gdy zasłona codziennych win 
opadała ukazując zwiędłą twarz

Byłam posłuszna
gdy zawierałeś ze mną układ
o przestrzeganiu przepisów
podniebnych dróg

Zgadzałam się gdy podsyłałeś anioły
by wskazywały prawość myśli
dlaczego zatem wciąż skazujesz mnie
na prostowanie ścieżek

Kloszard 

Na ławeczce miejskiego parku
otulony cieniem
stary kloszard
odsiaduje wyrok życia
W poszarpanej kieszeni
przechowuje jeszcze zapach 
przaśnego chleba
Nie pamięta ciepłych dłoni matki
i dobrych oczu ojca
Czas wyrzeźbił
bruzdy na twarzy
Ludzie mijają go w milczeniu

Mały chłopiec z tornistrem 
wiedzy na plecach 
zatrzymuje się podaje niedojedzoną 
w szkole kromkę chleba

Stary człowiek uśmiecha się

fot. BARBARA koNARSkA

Od Redakcji: maria kuleszyńska-kozak 
za obydwa wiersze otrzymała II nagro-
dę na Juwenaliach III Wieku
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Ewa Kwaśniewicz

***

Przysiąść na chwilę przed
Podróżą pochować domowe
Zmartwienia w szufl adach
Kurz minionych dni
Zamieść pod dywan
Zapakować marzenia
Nie brać rozczarowań
Ze szczęśliwym sercem
Z radosną głową
Wyruszyć w przyszłość

Rozmowa

Witaj Księżycu
Tak dawno Cię nie widziałam
W mieście gęsto stojących
Domów twój blask z trudem
Przedziera się do oczu
Jadąc samochodem
Ledwo dostrzegam jak samotnie
Dryfujesz po niebie
Patrząc zza chmur
Na miasto
Może tak jak ja
Tęsknisz za łąką i polami
Ty wkrótce potoczysz się dalej
Nad las pełen ptaków
Skąd widać cię lepiej
I gwiazdy tam jaśniej świecą
A ja otulona spalinami
Warkotem samochodów
Przytłoczona wielkością domów
Zostanę tu samotna
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Helena Majorczyk

wszystko przemija

letnia pogoda ciepłem otula ciało
jesień igra z wiatrem
zasłania obłokami słońce
strąca liście z drzew
kolorami mami niebo
wrzosowe serce
położę na grobie

fot. EWA kWAśNIEWICz
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fot. kRyStyNA NAWRoCkA

krystyna Nawrocka

Smutek 

 Za czym te oczy patrzą
Zapadłe w mgłę łez
Co goni smutek ust
Czyżby kamieniem miłość
 
Ktoś do niej woła
Po co?

Chce ramiona objąć
Coś złapać w nie pragnie
Lecz ręce zdumione
Opadają smutne

Dookoła cisza
Zamknięte serce
Schowane na dnie
Zerwał się wiatr oczyścić myśli

Jesienią pachnie słońce 

NIC NIC

Kiedy potrzebne mi słowa
Ty mówisz nic nic
Wtedy się chowam
Za gwiazdozbiory myśli
Kiedy się wkradam
W okno rozmów
Odbijasz w nim nic nic
I wibrujesz miłością
Kiedy bywasz migdałowy
Melancholia pocałunków
Spada na mnie głodną
I zapominasz że masz nic nic
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fot. BARBARA koNARSkAfot. BARBARA koNARSkA

Maria Orlicka

De profundis

Stworzyłeś nas, Panie, małych,
Na miarę mysią, nie Twoją.
Tak trudno wrosnąć w marmur,
Z pokorą brać swoje krzyże. 
Wciąż podnosimy głowy,
Gdy nas nadepnie niedola.
Tak trudno zaprzeć się siebie.
Wciąż to „człowiecze” jest dumne,
Nie chce się upokorzyć
I de profundis wciąż krzyczy:
Non serviam, Domine,
Non serviam!
Kiedy nas będziesz rozliczał
Za nasz byt poplątany,
Weź pod uwagę, że nie jesteśmy jednacy
I możliwości jest tyle, ile jest ludzi na świecie.
Nie ma jedynej miary, Ty o tym wiesz najlepiej,
Nie ma matrycy – nas tworzysz,
Jak czcionki Gutenberga.
Masz przecież zmysł humoru 
I miłosierdzie bez granic, więc się uśmiechnij nad nami
I nie gardź tym, co stworzyłeś.
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fot. EWA kWAśNIEWICz

Zbigniew Rajche

U K R A I N O !

Wasz Wielki Taras równy naszemu Adamowi
Nie tyko wzdychał tęsknymi dumkami:
„Dumy moi dumy
łycho meni z wamy
na szczo staly na paperi
summnymi riadamy (…)”
Ale też gromił na dnieprowym brzegu:
„Pochowajte ta wstawajże
Kajdany porwite
i wrażoju złoju krowlu
wolu okropite (…)*

Inne też wtedy były Majdany
nad którymi wciąż jeszcze unoszą się
cienie Bohdana i innych atamanów.
Dlaczego dziś szukacie wroga
pośród własnych braci?
Czy przez Dzikie Pola mało spłynęło
Kozaczej krwi?!
Ale też wrażej tatarskiej
i… naszej, „laskiej”?
Jasne duchy Tarasa i Adama boleją 
Nad losami naddnieprzańskiej krainy.

Wiec zaśpiewajcie dziś z powagą:
Szcze ne wmerla Ukraina
Szcze nam bratia molodyje
zaswitytsia dola”
ale nigdy już:
My hajdamaki, my wsi odnaki
My nenawydemo laskoho jarma”

28.03.2014

*cytaty z wierszy Tarasa Szewczenki

Za inność ?!

Ktoś tam zabija sąsiada
Bo gada innym językiem
Albo czci innego boga.
Kolor skóry i nadmierna skośność oczu
Jest tez powodem 
By poderżnąć gardło.
Innemu wadzi zasobniejsza chata,
Stan konta lub piękniejsza żona.
Więc trzask go po łbie
Nawet jeśli krewniak.

Dokąd zmierzamy?!

Czy tęskno nam do nowej
Epoki lodowcowej
Jaka nastąpi po eksplozji
Zapasów nuklearnych,
Które tak skrzętnie gromadzimy?
Czy kresem naszej ewolucji
Ma być jakaś czarna dziura
a potem kolejne miliardy lat oczekiwania
na wyklucie się następnej żywej komórki
która wyłoni się z wód Nowego Oceanu?!
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Bronisława Raszkiewicz

Księga pamięci

Otwieram księgę pamięci
Między kartkami zasuszony kwiat
Zapachniało przeszłością
To cząber zerwany w dzieciństwie
Z łąki nad rzeką Żejmianą
Przechował
Uśmiechniętą twarz matki
Dobre słowo ojca
Zapach gorzko-słodki
Coś nienazwanego
Jakby tęsknotę
Ostrożnie dotykam kwiatu
Kruszy się między palcami
Jak niedokończone słowo
W księdze pamięci 
Okruchy spadają na biały obrus

Dwa serca

Leżymy obok siebie
Jak dwa brzegi oceanu
Woda wzbiera
Wskakujemy w swoje łódeczki
Płyniemy patrząc w niebo
Z którego gwiazdy
Wysyłają żar miłości
Który rozpala 
Dwa serca

fot. BARBARA koNARSkA

fot. EWA kWAśNIEWICz
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Halina Sawa

cisza

jest spokój głuchy 
bezszelestny
bez szumu traw drzew i wiatru
zgrzytu piasku pod butami
uniesionych słów
głośnych radiowych nut 
jest spokój wyczekujący
jest spokój między nami

w dzbanuszku malowanym
róże przywiędłe 
leniwie pragną wody kropelki
i ciepła skrzydeł motyla
niosącego sennym spokojem 
sprawy owinięte w pętelkę

myślisz tak dobrze nam w tej ciszy
bajecznie bez granic,
szum traw drzew i wiatru nas omija
motyl swe pętelki u innych rozwija
jesteśmy przecież razem!
a jednak…
głuchy spokój wnętrze i myśli zabija

bezszelestna jaskółka
skrzydłem koła zatacza,
przygląda się lenistwu,
beztrosce chce pomóc
więc piękno życia 
maluje skrzydłem w purpurze 

czas napoić róże!
czas rozpętać wiatrowe burze!
czas na rozmowę szczerą,
czas na kieliszek likieru,
zabawę do rana, noc nieprzespaną
miłość bez granic, dobro innym dane,
nie marnuj ani chwili!

życie tylko raz podaje wszystko w bieli
bieli jedwabnej przejrzystej ,
patrz i słuchaj wykorzystaj do cna
bez granic sentymentów 
to wszystko dla ciebie
nie przegap tej chwili
głuchy spokojem człowieku!

Ty i Ja

Ty i Ja 
jesteśmy razem
nauczyłeś mnie żyć
w tym dziwnym świecie 
ziemia obraca się 
daje nam światło ciszę
uśmiech i nadzieję
noc jest daleko

Ty i Ja 
jesteśmy razem
patrzymy na świat 
słuchamy nieba przez okno 
nasz oddech
jak szum morza
ziemia obraca się z nami
także gdy jest mrok

oBRAz WIESłAWA koPCA
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Przed bramą ciszy

Przydarzyła nam się starość,
młodość latawcem uciekła,
przydarzył się stukot za głośny,
a serce duchem wciąż młode.

Coraz więcej zamieszania myśli,
że wkrótce
bo przecież nie wiecznie.

Co jeszcze dzień oczom odsłoni,
rozjaśni,
jaka łza do poduszki z jakiego powodu,
kogo z nas rozstanie zaboli przepastnie,
jaka konwersja
gdy zbraknie wyboru?

Halina Sędzińska

Zaduszkowa impresja

Poszybował mój listopad
nad kamienne pomniki
gdzie dola i niedola uśpiona

gdzie życzliwość moja
w całun westchnień spowita
unoszona migotaniem świec

tam minuta każda
w dziwną przestrzeń umyka
cichuteńko jedną struną dźwięczy

poszybował mój listopad
tam gdzie Bóg swe oczy ma
i wyciszył
ukołysał żal serdeczny
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Elżbieta Stalec

Nostalgia

W słotny jesienny dzień
Przyszła do mnie nostalgia
Przypomniała stare daty
Fotografi e przywołały dawne dni
Zatopiona w wspomnieniach
Spotykam wiosnę jesienią.

Zamyślenie

Już było wszystko
Dziękowałam przepraszałam i rozpaczałam
Jednak smutek i żal nie mija
Jak zgubić w przestrzeni ten nieznośny stan
Żal za tym co było a nie powtórzy się
Smutno że kolory mętnieją
życie i codzienność wartościuję rozsądkiem
a nałożony uśmiech na twarz ukrywa ciężar łez
szukając śmiechu i wesołości dziecięcej.
Zostało pragnienie za tym co niedostępne 
i nadzieja w przemijaniu
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Witold Stankiewicz

Uwolnij mnie…

Zamknij mnie w dłoni,
ochroń przed tym światem,
bym mógł spokojniej zasnąć dzisiaj,
nie będę się już przed tym bronił,
nie mam prócz ciebie nic,
poza tym
chcę być dla kogoś, jak talizman – 
jeden, jedyny symbol jego wiary,
jak konfesjonał cichych wyznań,
dla odpuszczenia win i kary.
Trzymaj mnie mocno , 
nie wypuszczaj,
przy sobie miej w każdej godzinie.
Niech pierzchnie ta samotność, pustka,
ciepło łagodnie we mnie spłynie.
Ogrzej mój smutek,
dodaj skrzydeł,
agresję naucz na nowo czułości,
spraw, by żal wreszcie spłoszył się, uciekł,
bądź zawsze przy mnie,
odrzuć wątpliwości.
Uwierz,
że umiem ponad wszystko kochać
lecz
i usunąć się też...
w oka mgnieniu.
Jej motyl 
w środku we mnie 
cichuteńko szlocha,
zakuty 
w lęku,
jak... w kamieniu.

Wiem, że czekasz

Wiem, że gdzieś jesteś i czekasz na mnie
licząc godziny, tak jak i ja.
Kawą odpędzasz niechęć poranną,
maski nakładasz, radosną grasz.
W noc płaczesz czasem cicho w poduszkę,
potem spuchnięte oczy masz.
Skrzętnie ukrywasz smutku okruszki.
Marząc, że przyjdę wygładzasz twarz.
Uwierz! Wciąż szukam cię wśród tysięcy.
Bądź więc cierpliwa! Przyjdzie nasz czas!
Rok może minie, kilka miesięcy,
zjawię się wkrótce! Z marzeń mnie znasz!
W tłumie cię ujrzę, z łez oczy otrę.
Nie używając zbędnych słów,
w sposób nieznany, jak z bajki książę,
przegonię chmury z twoich snów.
W ramiona wezmę, dłonie ogrzeję, 
a potem jednym, czułym gestem,
wyznam ci miła – nie trać nadziei,
już cię znalazłem, spójrz – oto… jestem!

Od Redakcji: Witold Stankiewicz za wiersz „uwolnij mnie” otrzymał III nagrodę na Juwenaliach III Wieku

fot. BARBARA koNARSkA
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fot. BARBARA koNARSkA

Marzena Tomczak

***

Zobaczyłam siebie na leśnej drodze 
Tańczę 
prawa ręka nad głową 
dłoń otwarta do nieba 
a na niej złote diamentowe jabłko 
jabłko wiruje 
sieje drogocenności 
pięknieję cała
świat dostaje kokardę z tęczy.
Moment mocy
Dotknięcie łaski 
Teraz
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zofi a Tumielewicz

Moja Ojczyzna

Moja Ojczyzna – Polska
to miejsce urodzenia,
gdzie korzenie głęboko wrośnięte,
tradycje i doświadczenie.

To kresy wschodnie,
przeze mnie niepoznane,
przepełnione tęsknotą, 
często wspominane.

Rodzinne moje miasto –
Dubno – obok Krzemieńca,
gdzie mama z ojcem, chorążym
mieszkała od chwili zamęścia.
Po wojnie – wędrowcy, osadnicy,
z losem historii związani,
w czterdziestym piątym przybyli
na Ziemie Odzyskane.

Po latach los dał mi szansę
zobaczyć miasto kochane,
ulicę Bajończyków, 
dziś inaczej nazwaną.

Serce z lekka zadrżało,
niepokojem przejęte,
drzwi stanęły otworem,
stała się rzecz niepojęta.

Gospodarze gestem
do stołu zapraszają,
o powojennych losach
chętnie opowiadają.

Oglądam wszystkie kąty,
werandę, słoneczne pokoje…
Tam w rogu stała kołyska, 
zaczęła się życia kolej.

Potem sad – drzewa owocowe
ręką ojca posadzone,
mają się dobrze, owocują,
wznoszą ku słońcu koronę.

Na odjezdne dostaję konfi tury
z wiśni, z ojcowego ogrodu.
To bezcenna pamiątka
z ukochanego wschodu.

Łzami żegnam cię, domku,
na pewno znów odwiedzę,
wezmę wnuka ze sobą, 
losy twe dalsze prześledzę.

fot. BARBARA koNARSkA
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danuta Wesołowska

Siostrze mojej, Ukrainie

Kobieto – Ukraino,
dla siebie tańcz!
choć w koło fałszywa orkiestra.
Miotana przez ból i wstyd, 
gniew i strach,
Ty – trwaj!

Wolność wypływa z wnętrza, jak ożywcza woda
z fontanny Bachczysaraju.

Bądź sobą, Ukraino, 
a nie wyrazem władzy, 
rozważne snuj marzenia.
Europy, o której śniłaś, 
nie ma.

Rosja, Europa, ropa i gaz,
Unia, pieniądze i USA.
I ból, i wstyd, i gniew i strach.
W tle oratorium i Jan Sebastian Bach.
Oto nasz świat…

Pamiętaj!
Tam na południu został KRYM…
Czarna rozdarta suknia 
pomiędzy Wschodem i Zachodem.

Tajemnicza, jak czerń, Ukraino, 
dla siebie tańcz!
Bo czeka MIŁOŚĆ wśród cyprysów 
i morze.
Na KRYMIE. fot. zBIgNIEW RAJCHE
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Teresa Wielińska

A czas się cofa i cofa!

Opowiem historię, a z życia wypływa, 
dotyczy najdroższej, na pewno – prawdziwa!
Świat jakby się kurczył, by przykro nie było?
Tak wiele w twym życiu na złe się zmieniło.
Pamiętasz, co dawne, a jest – zapomniane 
i nie wiesz, czym witał dzisiejszy poranek, 
co było na stole o porze śniadania, 
ani pierwszego, czy drugiego dania.
Kolacja już była? Coś głód „w dołku” czuję…
Słyszę – masz sklerozę, serdecznie współczuję.
Nie dopuszczasz myśli, że o ciebie chodzi, 
wciąż sądzisz i twierdzisz, że jesteśmy młodzi.
Do szkoły się spóźnisz, koleżanka czeka.
Myślisz intensywnie, ale myśl ucieka!
Najgorsze przed tobą. Wieczory i ranki – 
układanie klocków, no i wycinanki.
Zadajesz pytanie – gdzie moja skakanka, 
piłka kolorowa, tak zwana szmacianka?
Smutne na pewno te słowa udręki , 
wcale nie nadają się na tekst piosenki.
Alzheimer zapukał – osiedlił się w ciele, 
a planowałaś, ma miła, tak wiele!
Wytrwamy do końca i podam ci misia.
Chcę, żebyś spokojnie zasnęła mi dzisiaj, 
bo sen to zdrowie – wszyscy powiadają.
Czas i mnie odpocząć, bo dni wciąż smagają.
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fot. RySzARd ANACkI

Adriana Witkowska

***

Wena
Przychodzi nagle
Nieproszona
Jak rachunek
Do zapłacenia
Zanurzona w chwili
Utuli płaszczem myśli
Na długo
Zaskoczy spojrzeniem
Niemowlęcia
Akordem wciąż
Powracającej melodii
Urodą i zapachem
Konwalii w dłoni kwiaciarki
Cudem wciąż odradzającej się
Przyrody
Oczekuje uogólnień
Tym żądaniom muszę ulec
Ślepo jej posłuszna
Piszę wiersz
By po tylu emocjach
Schować go do szufl ady

Wyznanie komórki

Wołam, śpiewam
Rozkazuję
Używaj mnie!
Wiem wszystko
Mieszkam w tobie
W królestwie
Kodów i znaków
Czujesz mnie
Pod skórą
Jestem twoim
Sztucznym organem
Drugim sercem
Twą miłością
Heroiną
Zagubioną Atlantydą
Mówię stop naturze
Masz wiadomość
Odbierz-to ja
Twoja komórka!
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Elżbieta Plucińska

O, dzisiejsza muzo!

O zmierzch, kiedy drzewa wydłużają cienie,
Gdy złotooki kocur na łowy wyrusza,
Niemal w każdym poecie głos zabiera dusza
Opiewając wschód słońca, miłość lub cierpienie.

Siadam i muzę wzywam. Niechaj choć na mgnienie
Czoło moje muśnie, szepnie słowo, co wzrusza,
Albo temat podpowie, niech rozum porusza,
Łzy z oczu wyciśnie, natchnie czułym westchnieniem.

Ale muza gdzieś pierzchła. Może gdzieś się błąka
Głucha na skowyt serca przebitego strzałą.
Głupio sławić uczucia choćby i najszczersze,

Głupio pisać o sercu, zmierzchu lub skowronkach,
Egzystencja cię boli? Teraz to za mało.
O czym pisać wiersze? Enter… Enter… Enter…

Od Redakcji: prezentujemy dwa wiersze i prozę Elżbiety Plucińskiej z Szprotawskiego utW. Autor-
ka napisała o sobie: Mam 76 lat (oczywiście na tyle nie wyglądam, a co!!!). Wyuczony zawód 
belfer, animator kultury, również dziennikarz. Lubię podróże (generalnie jestem powsinoga). 
Wiersze piszę rzadko, sonet mi się udał (nawet Bralczyk uznał za niezły). Ja potraktowałam go 
raczej jak łamigłówkę, liczyłam na palcach sylaby i szalenie mnie cieszyło, że i rymy, i sylaby 
udało mi się dopasować.

Cóż ci wnuku pozostawię? 

Kim wybędziesz późny wnuku
Kiedy mój czas minie?
Co przechowasz? Co zapomnisz?
Co na zawsze zginie?

O co będziesz pytał wnuku,
A w co będziesz wątpił?
Co pominiesz? Co wyprzedzisz?
Za czym będziesz gonił?

Co dla ciebie będzie ważne?
A co nic nie warte?
I jaką dla swoich wnuków
Ty zapiszesz kartę?

Jaki świat ci pozostawię?
Co przekażę w spadku?
Ludzką mądrość, dobroć, siłę?
Działanie przypadku?

Jaki dar ci teraz wnuku 
Mogę podarować? 
Abyś umiał dla swych wnuków
Mądrze go przechować?

Dam ci tylko miłość wnuku
Bo to dar najszczerszy
Ty ją daruj swoim wnukom
By świat stał się lepszy.
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danuta Wesołowska 

Lokomotywa, czyli: 
wiem, że nic nie wiem…

Stoi na stacji lokomotywa.
Ciężka, ogromna. I pot z niej spływa.

Kto ją zatrzymał? 
Dlaczego stoi, dyszy i sapie?
Czy głębszy oddech jeszcze złapie?

Było gorąco!
Uff, jak gorąco, 
kiedy jechała łąką kwitnącą…
Dziś ledwo sapie, dziś ledwo zipie.
Farmakologia leki w nią sypie.

Dzieci się od niej poodczepiały.
Wielkie i małe, z żelaza, stali.
I bywa pełno w grudniowe święta.
Znak, że parowóz ktoś tam pamięta…

Przecież czytała dawnymi czasy, 
że w tych wagonach same grubasy
siedziały, jadły tłuste kiełbasy, 
że w czwartym było pełno bananów, 
a w piątym stało sześć fortepianów, 
w szóstym wagonie była armata, 
w siódmym dębowe stoły i szafy, 
a w ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy.

I tych wagonów – lat – ze czterdzieści
i dziw, że w głowie to wszystko mieści.
Wehikuł czasu. Lokomotywa. 
Kobieta. Babcia. Diva.

Lecz choćby przyszło tysiąc atletów 
i każdy zjadłby tysiąc kotletów,
i każdy nie wiem jak się wytężał,
to nie udźwigną, taki to ciężar.
Ona to dźwiga, ona to niesie, 
jak bluszcz jesienią do góry pnie się…

***
„Lokomotywa’ przetworzona”

fot. EWA kWAśNIEWICz
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Jadwiga Lidia Engel

Lokomotywa

Parafraza przewrotna okrutnie

Leży na łóżku sterta sadła
ciężka ogromna bo się najadła
leży i sapie za brzuch się łapie
kolka dopadła
już ledwo się rusza już ledwo zipie
a żarcie z talerza w żołądek sypie
a tych talerzy jest cała kupa 
w pierwszym krupniczek to smaczna zupa
na drugim kiełbasa w sam raz dla grubasa
na trzecim szyneczka o jaka wielka
w czwartym nie jedna pławi się serdelka
w piątym są fl aczki pyszne przysmaczki
w szóstym jest boczuś na jajecznicy
a tych talerzy już nie policzę

Nagle krzyk
on chce powstać
tylko dźwig
mógł by sprostać
Najpierw powoli noga za nogą
pierwsze spotkanie z własną podłogą
chce unieść cielsko za duża masa
dźwig stoi gotów podnieść grubasa

A co to a co to grubasa tak nęci
dla czego dla czego na spacer ma chęci
a dokąd to dokąd spieszy się cielsko
do czego uśmiecha się sielsko anielsko

To z głodu powodu wpadło w frustracje
w marzeniach już widzi stół w restauracji.

I nagle czyta, i nagle świszcze.
Nie do szufl ady pisze wierszyszcze!
Para z niej bucha, ruszają koła.
Choć mąż nie słucha, ona wesoła.

Najpierw powoli jak żółw, ociężale 
lokomotywa rusza w nieznane.
Szarpie się, ale ciągnie z mozołem 
i kręci się, kręci się koło za kołem, 
i biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej,
gdy tchu jej zabraknie – na stacji 
przysiędzie…
A serce łomoce i stuka, i pędzi.

A dokąd, a dokąd, a dokąd? Na wprost!
Po torze, po życiu, po torze przez most, 
przez góry, przez tunel, przez pole i las
i spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas.
Do taktu jej Chopin mazurki swe gra 
i stuka kosiskiem ta biała, ta zła.

Tak to to, tak to to życie jej trwa.
Gładko i lekko? Nie! Cha, cha, cha!
To nie piłeczka, to nie niteczka, 
to ciężka maszyna, zziajana, zdyszana,
żadna tam fraszka, zabawka blaszana!

Więc skądże ten zgrzyt? Czemu tak gna?
Co tam się dzieje? Kto go tak pcha?
Że pędzi wehikuł, że bucha – buch, buch?
Ach, życia to żądza wprawiła go w ruch.
To para, co z trzewi rurami do tłoków, 
a tłoki kołami ruszają z dwóch boków
i gnają, i pchają, i pociąg się toczy,
bo ŻYCIE te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy!

I koła turkocą, i kosa dzwoni.
Larum grają…
……………………………………………..
NICZEGO NIE PONIMAJU… 

Od Redakcji: danuta Wesołowska 
za wiersz „Lokomotywa, czyli wiem, 
że nic nie wiem…” otrzymała reko-
mendację jury Juwenaliów III Wieku 
do druku w wydawnictwie pokon-
kursowym.

fot. zBIgNIEW RAJCHE
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Ewa Kwaśniewicz

Spotkanie przy samowarze

Stoi na stole wielki samowar
Pełen,
Gorący
I kipi zeń war,
Naczynia dookoła poustawiali.
Ze szkła, porcelany i cieniutkiej stali.
Tuż obok niego mnóstwo fi liżanek.
Dalej stoi pękaty dzbanek,
Stos talerzyków,
Komplet łyżeczek,
I cała góra pysznych ciasteczek.
Pucharki pełne różnych konfi tur,
No i serwetek cały garnitur.
Nagle hałas!
Drzwi buch, buch!
Krzesła poszły w wielki ruch!
Goście na nich pousiadali.
Szczupli i grubi, wysocy i mali.
Pani w wielkim kapeluszu
Pełna animuszu.
Pan z dewizką na brzuchu
Jest w nieustannym ruchu,
Sąsiadów herbatą częstuje,
Ciasteczek próbuje.
Ciocia Mania narzeka,
Do herbaty nie podano mleka.
Panienka w bluzce po szyje

Boi się, że od słodyczy utyje.
Pani w czerwonej sukience
Wypija herbatę naprędce.
Bardzo się spieszy do miary
A zgubiła gdzieś okulary.
Nagle hałas!
Nagle krzyk!
Wszyscy zbierają się w mig!
Pan z dewizką musi wyjść szybko,
Bo na dworze wieje i jest ślisko.
Pani w kapeluszu biegnie do autobusu,
Wieczorem powinna być w Suszu.
Dziewczyna, ta w bluzce po szyję
Ręce w łazience myje,
Są lepkie od konfi tury.
Nie chce pozlepiać fryzury.
Musi ją poprawić,
Aby piękna na randce się zjawić.
Po chwili zapada cisza. 
W pokoju pusto,
Nikt się nie rusza.
Stos brudnych fi liżanek,
Pusty dzbanek.
Rozrzucone łyżeczki.
Pogniecione ściereczki.
Tylko samowar sapie cichutko.
Wody ma już bardzo malutko.

fot. BARBARA koNARSkA
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Halina Sędzińska

Wiosenna lokomotywa 

Stanęła wiosna w kolejnej odsłonie,
słońce przygrzewa, śnieg w oczach tonie
– zielone błonie.
Zefi rek cieplejszy wieje i dmucha,
szept cichy niesie
– wyskakuj z kożucha!
Oj! – jak leciutko,
Ach! – jak cieplutko,
Oh! – jak radośnie,
Ojej! – trawa rośnie!
Mróz już nie szczypie i już nie ślisko,
nie sypią piachem po chodnikach,
najwyżej chmura gradowa nadleci,
ale na krótko, na małą chwilkę
bo słońce coraz wyżej świeci.
Świeci i grzeje, dniom dłuższa pora,
śmieci już palą, trawy i trzciny,
jakby jaśniejsza toń w jeziorach,
znów ptasi świergot i leśne krzyki.
Z ziemi wychodzą kwietne elfi ki
– śnieżki, stokrotki, krokusy, żonkile,
fi ołki, bratki i tulipany,
gatunków kwiatów już ze czterdzieści,
każde obrzeże uliczne mieści.
I choćby przyszło tysiąc urwisów,
każdy zerwał kwiatek dla draki,
to się rozpycha wśród seledynów
kwiecisty dywan, na drzewa, na krzaki...
Nagle buch,
nozdrza w ruch.
Pachnie bez,
hiacynt też,
że tylko patrzeć podziwiać i wzdychać
i wdychać w siebie tę woń i wdychać!

Ruszyły natury magiczne koła,
gęgorem sznur ptaków w górze woła,
w słonecznych promieniach i kroplach deszczyku,
wiosna rodzi pączków bez liku.

Energią niezwykłą mnie samą napędza ,
każdy poranek nowy zachwyt niesie,
radośniej miłośniej serce przyśpiesza,
że kochać wszystko i wszystkich chce się.

Tak pobiec w nieznane przez góry, doliny,
przez pola, bezdroża, przez tory, przez most...
– a dokąd, a dokąd, a dokąd mnie niesie,
zielenią napawać swe oczy i nos?
A skądże to, jakże to, czemu mnie gna,
a co to, a co to, a co to tak pcha,
że pędzi, że rośnie, maluje barwami,
że zieleń wciąż nowa, co wprawia ją w ruch?
Tak chce się, tak chce się, tym szczęściem napawać,
w wiosennej nadziei
zielony mój duch.

fot. EWA kWAśNIEWICz
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Nagle – gwizd!
Nagle – świst!
Para – buch!
Koła – w ruch!
Najpierw – powoli – jak żółw – ociężale
Ruszyła – maszyna – po szynach – ospale
Lecz przejechała może dwa kroki
Stop! I do tyłu pracują jej tłoki!
Jedzie, lecz nie w tę co trzeba drogę! 
W krzyk maszynista: ja tak nie mogę!
Gazu dodaje z mową nikczemną,
Żeby przewalczyć siłę tajemną.
Znów dobrze jadą. Znów stoją koła! 
Lecz maszynista temu podoła! 
Wściekle zmełł w ustach wulgarne słowa,
Zebrawszy siły zaczął od nowa
Walkę o drogę, o przyszłość, o czas!
Dokręca wajchę . I gaz! I gaz! I gaz!
Potwornie szarpnęło. Potężnie zgrzytnęło 
Nagle, jakby kotwicę odjęło,
Jakby koła obrosły skrzydłami
Pognał w dal pociąg z fanfarami. 
Lecz w kół turkocie znowu wróciło:
Po co, po co, po co mi to było. 

Było w tamtym dniu coś nikczemnego.
Opił narodziny bratanka swego,
Potem balanga się rozwinęła.
Ale teściowa skąd się tam wzięła
Nie pamięta, żona była w pracy.
A rankiem samolot zobaczył
Tatuażem na piersi zrobiony
Z napisem „wole Kinge od żony”.
Teściowa mówi: „idź do lekarza
Lues nazywa się ta zaraza
Świetnie ją leczy penicylina
I po cóż ta dziko-wściekła mina?”

POSŁOWIE 1
Maszynista na proste pytanie: 
„jakie ma w samolocie zadanie?” 
Odpowie też prosto, bez pardonu:
„Wyskoczyć z niego bez spadochronu”.

POSŁOWIE 2
Lokomotywom sprawił zapasy
Frant, co na sławę i kasę łasy.
Gdy maszynista w dal pociągiem gnał
On na YOU TUBE fi lm z barażu dał. 

fot. EWA kWAśNIEWICz

Marzena Tomczak

Lokomotywa

Stoi na stacji lokomotywa
W niej maszynista pracę odbywa.
Spojrzał przez okno, gdzie szyn dwie nitki
(widok dla niego banalnie płytki)
I westchnął ciężko: nikt nie wie o tem
Że on najbardziej chciał być pilotem.
Wtem z drżenia szyn się wydobyło:
Po co, po co, po co ci to było…

Było nie było, przed nami droga!
Czas, tak jak pilot, włości zlustrować.
I maszynista w każdym wagonie
Wita podróżnych ściskając dłonie.
W dwóch pierwszych jadą wywiadu asy,
W trzecim słynne z urody grubasy, 
W następnym jest przedszkolaków grupa-
Gra na komórkach w „żywego trupa.”
Z piątego uczniów wyrzucił żywo-
Haszysz jarali i pili piwo.
W szóstym bombeczka w walizce mała
Lecz z niej eksplozja będzie wspaniała!
Siódemka to jest wagon służbowy 
Co pełni czasem rolę alkowy
Ma cud kanapę, barek z drinkami
Zgodnie z konwencją i przepisami.
W następnym dwadzieścia trzy dziewice
Bo chyba takie są zakonnice?
Jakieś wspomnienie czy skojarzenie
Pewnie zbudziło czułe sumienie 
Bo w kolejowym rytmie męczyło:
Po co, po co, po co mi to było…
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Jadwiga Lidia Engel

mIś
Stare drzewo obrasta mchem, im starsze tym 
mchu więcej. Życie obrasta powrotami, im wię-
cej lat, tym powroty częstsze i bardziej odległe. 
Bywają wspomnienia szczęśliwe i bolesne. To 
do szczęśliwych nie należy.

Jako dziecko marzyłam o misiu. Takim 
dużym złocistym pluszowym. 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 zachcian-
ką. Bo kto to widział, żeby dziewczynka bawiła 
się misiem. Dziewczynka powinna bawić się 
lalkami, szyć dla nich ubranka, przewijać, prze-
bierać. Już od dziecka powinna przygotowywać 
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 weterynarzem, ani opie-
kunką w ZOO. Wprawdzie w rodzinie miałam 
2 wujków weterynarzy, ale to byli mężczyźni. 

A kto słyszał o kobiecie weterynarzu? Takie to 
były czasy. Więc miś pozostał w sferze dziecię-
cych marzeń. Ponieważ lalki mnie nie bawiły 
specjalnie, szycia i dziergania szydełkiem 
wprost nienawidziłam, do zabawy pozostały 
klocki .Uwielbiałam budowanie domów, pała-
ców, zamków z fosami i mostami. Warunki do 
tych zabaw miałam znakomite, gdyż pod szopą 
gromadzony był na zimę opał z odpadów tar-
tacznych. 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 tato napełniał 
tytoniem. Ale o misiu nadal marzyłam.

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 ofi cerów. Jego żona, obawiając się 
wywózki na Syberię opuściła lwowskie lokum 
i zamieszkała w naszym dość dużym domu, 
położonym na peryferiach miasteczka, oddalo-
nego od Lwowa o 40 km . Andrzejek był w moim 
wieku, ale początkowo omijałam go z daleka, bo 
chłopiec to nie kolega. Chodziłam do żeńskiej 
szkoły, miałam tylko koleżanki 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, złocisto
-żółtego, z figlarnie patrzącymi szklanymi 
oczkami. I ten miś sprawił, 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. 
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Mama pomagała w pakowaniu, wybierając 
rzeczy najpotrzebniejsze do życia na wygnaniu, 
gdyż roztrzęsiona kobieta nie była w stanie my-
śleć realnie. Dla dużego misia zabrakło miejsca 
w walizach, ale Andrzejek nie chciał rozstawać 
się z ulubionym, wiernym towarzyszem zabaw. 
Jakiś wyjątkowo litościwy żołnierz pozwolił 
dziecku zatrzymać zabawkę i Andrzejek z mi-
siem w ramionach i mamą dźwigającą 2 wa-
lizy, prowadzeni pod lufami karabinów poszli 
w ciemną noc, na nieznany los.

Delikatna, nigdy nie pracująca fi zycznie ko-
bieta i ośmioletnie dziecko nie mieli zbyt wiele 
szans na przeżycie w syberyjskich warunkach. 
Nigdy nie usłyszałam o nich, a miś zapewne 
pozostał już na zawsze w syberyjskiej tajdze 
lub na stepach Kazachstanu, o ile tam dotarł.

Po latach
Gdy nasz starszy syn dorósł do pluszaków, 

zgadnijcie co dostał jako pierwszą zabawkę? 
Oczywiście misia! Takiego jak tamten wojenny, 
dużego, złoto-żółtego ze szklanymi oczkami. 
Tylko w tych oczkach zabrakło radości, a może 
to tylko ja widziałam smutek w misiowym 

spojrzeniu. A miś stał się ulubioną maskotką 
Pawełka, ( może to sprawa genów). Towarzyszył 
w czasie zabawy, zasypiali razem i wstawali 
razem. Gdyby nie rozmiar, miś zaliczyłby pod-
stawówkę, ale nie mieścił się w szkolnej teczce, 
więc szkoły nie ukończył. Miś gościł w naszym 
domu długo. Nawet wtedy, gdy nie miał już 
jednej łapy jednego ucha, a drugie ucho zwisa-
ło żałośnie, miał swoje miejsce na półce. A ja, 
spoglądając nań wracałam wspomnieniami 
do tamtego misia, do beztroskich zabaw, tak 
brutalnie przerwanych przez ludzi, którym 
przecież nie uczyniliśmy nic złego, ani ja, ani 
Andrzejek, ani miś. 

Dziś gdy jestem już babcią, gdy straszne 
czasy wojenne żyją tylko we wspomnieniach, co 
dzień dziękuję Bogu za to, że oszczędził moim 
dzieciom, moim wnukom takich przeżyć. Że 
mogły cieszyć się beztroskim dzieciństwem, 
że miały spokojne sny, bez obaw, że ktoś obcy 
wtargnie w ich bezpieczeństwo i pozbawi je 
przyjaciół i ukochanych zabawek. A ulubiony 
miś mógł dożyć swoich dni na honorowym miej-
scu w dziecinnym pokoju.

Od Redakcji: Jadwiga Lidka Engel za opowiadanie „miś” otrzymała rekomendację jury Juwe-
naliów III Wieku do druku w wydawnictwie pokonkursowym.

fot. EWA kWAśNIEWICz
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Bronisława Raszkiewicz 

Radość i spełnienie
Jeżeli ktoś szukałby dowodu na to, że miłość 
i wiara pokona każdą przeszkodę, a łzy zamie-
ni w radość, to takim dowodem było życie Ani 
i Florka. Oboje budowali swoje szczęście jak 
dom, w którym mieszkali i który był ich dumą 
i radością na stare lata. Od czasu kiedy wzięli 
ślub w 1960 roku wszystko robili wspólnie 
i udowodnili rodzinie, że jej uprzedzenia były 
niesłuszne i dawno już odeszły w świat.

Najstarszy syn Andrzej mieszkał w Grab-
czoku i wspólnie z żoną Marianną stworzył 
szczęśliwą rodzinę. Wychowali dwóch wspania-
łych synów – Łukasza i Mateusza. Średni syn 
Paweł z żoną Beatą i dwiema córkami – Patry-
cją i Magdą mieszkał i pracował w Żaganiu. 
Najmłodszy syn Jarek rozwiódł się z pierwszą 
żoną Moniką. Z tego związku miał dwoje dzie-
ci – Arona i Klaudię. Ożenił się po raz drugi 
z Aldoną i obecnie oczekują narodzin syna. 
Tylko córka Ewa została z rodzicami. Założyła 
własną fi rmę usługową „Lawenda” i coraz lepiej 
sobie radzi. Ewa chorowała od szesnastego roku 
życia, ukończyła Technikum Ekonomiczne, 
a później podyplomowe Studium Nauczyciel-
skie – kierunek wychowanie przedszkolne. 
Nie mogła jednak pracować ze względu na zły 
stan zdrowia. Z wielkim trudem przepracowa-
ła pierwsze piętnaście lat, ale czuła się coraz 
gorzej i w końcu musiała przejść na rentę. Nie 
wyszła za mąż bojąc się, że nie poradzi sobie 
z obowiązkami żony i matki. Szanse na pod-
jęcie jakiejś pracy również malały. Początkowo 
uważała siebie za samotną wyspę niezależną od 
nikogo. Wierzyła, że można przejść przez życie 
bez zobowiązań, nie tylko wobec najbliższych, 
ale w ogóle wobec innych ludzi. Niczego od ni-
kogo nie oczekiwała i nie chciała dać od siebie 
niczego innym. Szybko jednak przekonała się, 

że nie można żyć w taki sposób. Gdy zamiesz-
kała z rodzicami zrozumiała, że skazana jest na 
drugiego człowieka. Uśmiech ojca, matki oraz 
braci był dla niej jak lina ratunkowa. Liczyły się 
drobne gesty życzliwości, które przywracały jej 
wiarę w drugiego człowieka. Przestała bać się 
śmieszności, którą przedtem często ukrywała 
w samotności, uważając świat za wielkie bag-
no, w którym ona, nieuleczalnie chora, tonie. 
Rodzice uczyli Ewę od dziecka wrażliwości 
i otwartości na świat, chcąc by czuła się w nim 
bezpiecznie. Los chciał jednak inaczej. Za-
mknięta w swoim świecie, jak w twierdzy, nie 
potrafi ła się z niej wydostać. Być może bała się, 
że nie będzie gotowa na jakiekolwiek działanie 
i pomoc tym, którzy stali obok niej. W końcu 
znalazła się w Instytucie Nerwic w Warszawie 
i przebywała tam aż trzy miesiące. Po wielu 
badaniach postawiono ostateczną diagnozę: 
nerwica lękowa. 

Z Instytutu wróciła w nienajlepszym nastro-
ju. Nie chciała już dłużej tak żyć, czuła się nie-
potrzebna i samotna. Kładła się na tapczanie 
i prosiła Boga, żeby zabrał ją już teraz.

– Dlaczego właśnie ja...? – zadręczała rodzi-
ców pytaniami. 

Pewnego dnia Ania usiadła koło niej i przy-
tuliła ją do matczynej piersi, a potem głaszcząc 
ją po głowie szeptała:
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– Widzisz córeczko każdy z nas cierpi, jeden 
mniej drugi więcej. To jest tak z naszym życiem – 
jedni odchodzą szybciej, inni wolniej – uśmiech-
nęła się smutno i spojrzała Ewie w oczy. – Ja 
oswoiłam się już ze śmiercią. Miałam cztery 
lata, kiedy umarła Joasia, twoja ciocia, a moja 
siostra, a kiedy miałam dziesięć lat stałam 
i patrzyłam jak umiera mój ojciec, a twój dzia-
dek Adolf. Pół roku później zmarł mój młodszy 
brat Tadzik. Trwała druga wojna światowa, 
a zagrożenie życia było z każdej strony. Widzisz 
moje dziecko, śmierć była obecna w moim życiu 
na każdym kroku.

Ewa zrozumiała, że ona też odchodzi każde-
go dnia, ale tych dni ma jeszcze przed sobą wiele 
i tylko od niej zależy jak je przeżyje. 

– Mój Boże – westchnęła. – Tyle czasu zmar-
nowałam. Skupiałam się na sobie, na swoim 
strachu, cierpieniu i bólu, a zapomniałam co 
naprawdę ważne – o rodzicach, braciach, przy-
jaciołach. Przecież oni są dla mnie wszystkim. 
Potrzebują mnie, a ja ich.

Po rozmowie z mamą Ewę ogarnął optymizm 
i nadzieja na lepsze jutro. Nie od razu jednak 
stanęła na nogi. Trwało to jeszcze długie lata. 
Poddała się intensywnemu leczeniu i rehabilita-
cji. Uczyła się na nowo żyć. Dzięki terapii i mi-
łości najbliższych choroba postępowała coraz 
wolniej. Kiedy dopadała ją rozpacz i zwątpienie, 
wtedy przytulała się do rodziców i pozwalała 
sobie na chwilę słabości. Żałowała jedynie, że 
nie mogła zostać matką, że nie dane jej było 
przytulić własne dziecko.

Na starość dla Ani i Florka największą 
radością i pociechą były wnuki. Zawsze nie-
cierpliwie oczekiwali ich przyjazdu. Najczęściej 
wnuki przyjeżdżały w wakacje lub ferie zimowe. 
Wtedy dziadkowie opowiadali im różne historie 
ze swojego życia i odpowiadali na liczne py-
tania.

– Babciu, proszę, opowiedz nam o swoich 
miejscach pracy – prosiła najstarsza wnuczka 
Patrycja. Babcia Ania chętnie opowiadała:

– Kiedy poznałam waszego dziadka Florka, 
pracowałam w szkole podstawowej w Masze-
wie Lubuskim. Po wyjściu za mąż musiałam 
zmienić miejsce zamieszkania. Dziadek praco-
wał wtedy w Zielonej Górze i żeby być z nim 
razem podjęłam pracę w szkole w Niwiskach. 
Dostałam ładne mieszkanie w Domu Nauczy-
ciela, a dziadek do pracy dojeżdżał autobusem. 
Po kilku latach nasza rodzina powiększyła się 
i nasze mieszkanie stało się zbyt ciasne. Były 
w nim dwa pokoje, kuchnia, łazienka i bardzo 
długi, wąski przedpokój. W tym domu nie było 
wody. 

– To skąd braliście wodę? – wtrącił Łukasz, 
syn Andrzeja.

– Nosiliśmy aluminiowymi wiadrami od 
naszego sąsiada pana Tadeusza Koncura, 
który miał bardzo głęboką studnię na swoim 
podwórku.

– Jak daleko mieszkał ten sąsiad? – zapytał 
Aron, syn Jarka.

– Około dwieście metrów, ale wodę musieli-
śmy nosić na pierwsze piętro.

– Jak długo nie mieliście wody w domu? – 
zaciekawiła się Klaudia.

 – Do roku 1970, dopiero wtedy doprowadzono 
wodę. Kiedy dzieci zaczęły dorastać, zaczęliśmy 
z dziadkiem myśleć o budowie własnego domu 
w Zielonej Górze. Cieszyliśmy się jak małe dzie-
ci, że nareszcie będziemy mieli coś własnego. 
Budowa domu trwała pięć lat. W międzyczasie 
wasi rodzice skończyli szkołę podstawową i ra-
zem z dziadkiem dojeżdżali do szkoły średniej 
w Zielonej Górze. Tylko Paweł wybrał sobie 
szkołę w Żaganiu. Kiedy dom był już gotowy 
przeprowadziliśmy się i od pierwszego września 
szkołę w Żaganiu. Kiedy dom był już gotowy 
przeprowadziliśmy się i od pierwszego września 
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1978 roku mieszkaliśmy w naszym nowym 
domu. Wtedy zaczęłam pracować w szkole pod-
stawowej nr 1 w Zielonej Górze.

– Jak długo, babciu, pracowałaś w szkole? – 
wtrąciła Magda.

– O, w tej szkole pracowałam aż jedenaście 
lat i kiedy miałam już trzydzieści lat pracy 
przeszłam na emeryturę. Ten ostatni okres 
szczególnie utkwił w mojej pamięci. Poznałam 
wtedy bardzo mądrą i sympatyczną koleżan-
kę – Jolantę Pytel, która pisała piękne wiersze 
i zapowiadała się na wspaniałą poetkę.

– A czy pani Jola nadal pisze wiersze? – za-
pytał Mateusz.

– O, tak, pani Jola wydała już kilkanaście to-
mików poezji. Za jeden z nich – ,,Włócznia słoń-
ca” – otrzymała Lubuski Wawrzyn Literacki.

– A co to jest ten „Wawrzyn”? – zapytał Aron.
– Wawrzyn to nagroda za najlepszą książkę 

roku.
– Babciu, a co ty robiłaś, kiedy przeszłaś na 

emeryturę? – dociekała Patrycja.
– Wtedy nie pracowałam przez dwa miesią-

ce i miałam dużo wolnego czasu, ale było mi 
bardzo smutno, brakowało mi moich uczniów. 
Chodziłam do kina, teatru, na różne koncerty. 
Pewnego dnia poszłam do Centrum Handlowego 
i spotkałam koleżankę ze szkolnych lat, Danu-
się, która była dyrektorką szkoły podstawowej 
nr 13. Porozmawiałyśmy o tym i o tamtym, aż 
wreszcie ona spytała mnie, czy nie zechciała-
bym pracować na pół etatu w świetlicy szkolnej. 
Zgodziłam się bez namysłu. Byłam szczęśliwa, 
że znowu mogę pracować i nie mam czasu na 
nudę. W tej szkole byłam cztery lata, a później 
znowu nie miałam pracy. Któregoś dnia przy-
szła do mnie koleżanka Basia Tchórzewska. 
Powiedziała, że dowiedziała się, iż w Szkole 
Ekologicznej potrzebują nauczyciela do indy-
widualnej pracy z uczniem niepełnosprawnym 
i zapytała, czy nie spróbowałabym takiej pracy. 
Powiedziałam, że się zastanowię, ale zaraz po 
jej wyjściu poszłam na przystanek, wsiadłam 

w autobus i pojechałam do tej szkoły. Dyrektor, 
pani Iwona Buczacka, przywitała mnie bardzo 
serdecznie i zaraz podpisała ze mną umowę na 
czas nieokreślony. Następnego dnia już pra-
cowałam. W tej szkole przepracowałam sześć 
lat – trzy lata z Pawełkiem Lipińskim, a drugie 
trzy jako wychowawczyni klasy pierwszej.

– Jak ci się pracowało z Pawełkiem? – spyta-
ła zaciekawiona Klaudia, siostra Arona.

– Pawełek był chłopcem z porażeniem móz-
gowym i wodogłowiem. Fizycznie był spraw-
nym chłopcem, ale problem tkwił w tym, że 
pochodził z rodziny patologicznej i był przy tym 
bardzo agresywny i nadpobudliwy.

Wnuki były ciekawe, jak ich babcia radzi-
ła sobie z tak trudnym dzieckiem, zadawały 
wiele pytań. Ania cierpliwie odpowiadała na 
wszystkie. 

– Była lekcja języka polskiego i Pawełek 
musiał przeczytać tekst, a potem przepisać 
dwa zdania z tablicy. Popatrzył na mnie i nag-
le bez słowa zaczął rzucać książkami w moją 
stronę, a potem wycelował we mnie piórnikiem 
i krzyknął: „Ja Ciebie zabiję, ty stara kur...!”. 
Nie dokończył. 

Siedziałam za biurkiem patrząc na niego 
z przerażeniem. Po chwili Pawełek podbiegł do 
mnie, wgramolił się na kolana, i przytulił się 
z płaczem: – Ja nie chciałem... Kocham Ciebie. 
Nie gniewasz się? Nie powiesz mamie? Ja już 
więcej nie będę. 

Zszedł z moich kolan i pochylił się nad roz-
rzuconymi na podłodze książkami. Pozbierał 
wszystkie i cichutko usiadł w ławce. Ja przez 
cały czas milczałam. Wstałam i podeszłam do 
niego, przytuliłam go, pogłaskałam po głowie 
i opuściłam klasę. Kiedy wróciłam panowała 
cisza. Pochylony nad zeszytem Pawełek powie-
dział: – Skończyłem, proszę pani! 

Sprawdziłam i postawiłam wielką piątkę 
z oczkami i uśmiechniętą buzią. Od tego czasu 
przez całe trzy lata nie miałam z nim żadnych 
kłopotów, choć często, mimo że był chłopcem 
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radosnym, bywał smutny, gdy przychodził 
z domu. Po skończeniu trzech klas rozpoczął 
naukę w szkole specjalnej. 

W życiu Ani i Florka nie wszystko układało 
się pomyślnie, ale potrafili przezwyciężać trud-
ności dzięki ciężkiej pracy, wytrwałości i opty-
mizmowi. Oboje wiedzieli, że w swoich dłoniach 
życie niesie wszystko: i radości, i cierpienia. 
Przekonywali się, że dzięki tym cierpkim sma-
kom, ciężkim dotknięciem życia, lepiej i głębiej 
poznawali jego wartości i potrafili cenić każdą 
chwilę w spokoju i radości. Bardzo się kochali, 
a ich miłość z dnia na dzień była coraz dojrzal-
sza. Starali się utrzymywać równowagę między 
braniem, a dawaniem. Twierdzili, że pierwsza 
miłość jest na całe życie, a pierwsze uczucia 
bywają źródłem nowych przeżyć i wspaniałych 
doświadczeń, wcześniej nieznanych.

Florek był najlepszym przyjacielem Ani, 
niezwykle opiekuńczy, ciepły i czuły. Mogła 
mu się odwdzięczyć kobiecymi radami, cie-
płem i skromnością. Kiedy jechał do pracy, 
nie mogła doczekać się jego powrotu, a kiedy 
wracał witała go z uśmiechem słowami: „Witaj 
w domu kochanie” i przytulała się do niego. 
Dzieci: Andrzej, Ewa, Paweł i Jarek, to był 
ich największy skarb. Starali się im wpajać 
elementy wartości takie, jak uczciwość, dobroć, 
szacunek dla drugiego człowieka i wszystkiego 
co żyje. Przed dziećmi starali się kontrolować 
swoje przeżycia, wiedzieli, że cały bagaż prze-
żyć w rodzinie dziecko zabiera ze sobą na całe 
życie. Nigdy nie czuli się samotni, wzajemnie 
się wspierali podejmując ważne decyzje życiowe. 
Czasami korzystali z rad swoich mam. Mama 
Florka, Stasia, ma już sto trzy lata i mieszka 
w Zielonej Górze z córką Leokadią i wnuczką 
Bożeną. 

Ania i Florek czują się coraz młodsi, coraz 
szczęśliwsi. Przez ostatnie lata powodziło im się 

bardzo dobrze i nareszcie zrozumieli, że wspólne 
życie wymaga zawsze wielu kompromisów. Zda-
jąc sobie sprawę z upływu czasu, często siadają 
razem w fotelach, biorą na kolana albumy ze 
zdjęciami i wspominają. Myślą wtedy jak mały 
jest ten świat, w którym każda chwila staje się 
przeszła i jest ich coraz mniej. Czują wtedy jak 
zegar wskazuje ich godzinę. Często wydaje im 
się, że to rozpędzone życie przeżył ktoś inny, nie 
oni. Kiedy zamykają oczy, spod przymkniętych 
powiek wypływają obrazy z przeszłości. Minęło 
tyle wspólnych lat, a oni wciąż są razem. 

Zadzwon i ł 
telefon, Florek 
podniósł słu-
chawkę i usły-
szał głos syna 
Jarka. Zawołał 
Anię i  razem 
odebrali wspa-
niałą nowinę:

– Urodził się 
wasz nowy wnu-
czek Brajan! 
Zdrowy i duży! – 
krzyczał do słu-
chawki Jarek. 
Jego mama Al-
dona czuje się 
dobrze i dziecko 
także! 

To była naj-
wspanialsza wiadomość – narodziło się nowe 
życie. Ania i Florek płakali ze szczęścia. I oto 
dwoje staruszków pochyliło ku sobie głowy 
z czułością. Na ich twarzach gościła RADOŚĆ 
I SPEŁNIENIE. Ona szeptała mu do ucha:

– Nikt Ciebie nie zastąpi, kochany. Nie 
wiem, które z nas pierwsze odejdzie, ale wiem, 
że bardzo Cię kocham.

Od Redakcji: Bronisława Raszkiewicz za opowiadanie „Radość i spełnienie” otrzymała reko-
mendację jury Juwenaliów III Wieku do druku w wydawnictwie pokonkursowym.

oBRAz uRSzuLI kAmIńSkIEJ
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Ewa Kwaśniewicz

Nad morzem
Idę brzegiem morza słyszę jego szum, a w szu-
mie muzykę. Czasami są to gniewne dźwięki 
symfonii Beethowena, słyszałam też łagodne 
nokturny Chopina. Wczoraj fale tańczyły walca 
Straussa. Unoszą się na nich małe żagielki, to 
łabędzie. Nie wiedzą, że pływają w muzyce. 
Spacerując oddycham głęboko, fale zabierają 
moje zmartwienia i przynoszą spokój. W piasek 
wsiąka zmęczenie, miękko się na nim układam 
czując ciepło. Jestem spokojna i pogodzona 
z sobą. Zamykam oczy, słońce łagodnie kładzie 
się na twarzy. Zachodzi w powłoczce z chmur, 
promienie oślepiają, morze przybiera kolor roz-
topionego ołowiu. Pływają w nim ptaki, chmury 
ciasno krępują słońce, ołów zmienia się w szkar-
łat, wszystko płonie. Nagle słońce tonie, cicho.

Kiedy w Świnoujściu pada deszcz, uwię-
ziona w ścianach pokoju, zasypana gazetami, 

z telewizorem w tle, czuję jak mnożą się moje 
tęsknoty za słońcem. Pod sufi tem czekają żale, 
aby na nas spaść. Deszcz pada zmieszany z no-
stalgią, mewy jak zmokłe kury siedzą skrzecząc 
na dachach. Morze leniwie toczy fale. Czasami 
zziębnięty spacerowicz podniesie głowę, szuka-
jąc błękitu nieba.

Dzisiaj morze szumi słowami. Fale przypły-
wają i odpływają, uderzają o brzeg spokojne lub 
gniewne, jak słowa. Słowa szeptane nad brze-
giem. Pełne czułości westchnienia kochanków, 
radosne okrzyki dzieci. O brzeg uderzają fale. 
Fale pełne słów. A nad nimi rozlega się krzyk 
ptaków. Słyszę w nim strach, złość i tęsknotę. 
Dlaczego krzyczą i za czym tęsknią? Spokojne 
morze błyszczy pod nimi srebrem, tocząc się 
ociężale. Nie słychać w nim muzyki, tylko piasek 
skrzypi pod nogami jak źle nastrojone skrzypce.

fot. EWA kWAśNIEWICz
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Adriana Witkowska

Spotkanie z żywiołami
Pamięta ten dzień u schyłku lata, gdy wcza-
sowicze leniwie wypoczywając w swoich poko-
jach, rozpamiętywali nieudany pod względem 
pogody pobyt. Przy ogłuszającym szumie morza 
i wiatru nie potrafi ła uwolnić sie od złych myśli. 
Pewne sprawy w jej życiu, niewyjaśnione od 
dawna, ciążyły na jej psychice. Nawarstwiły 
się w niechęć do ich rozwiązania. Myśli przy-
chodziły i odpływały, niszcząc jej wypoczynek. 
Leżała w półmroku i zastanawiała się, jakie 
szkody w rodzinie może poczynić tajemnica... 
Tajemnice są jak trucizny, które sącząc się cicho, 
niepostrzeżenie plugawią wszystko, co napotkają 
na swej drodze. Myślała: znaleźć w sobie siły, 
by powiedzieć im prawdę, wstrząsnąć nią nimi... 
Stanąć wreszcie twarzą w twarz z trudnym 
problemem. 

Pomyślała, by może właśnie teraz, w tę sza-
lejącą burzę wyjść z domu, sprawdzić swoją od-
wagę? Tak, tak, zrobi to. Przecież kiedyś lubiła 
wyzwania – szybką jazdę na nartach, skoki do 
wody z wieży... Już za chwilę pospiesznie wybie-
gła ku szalejącemu morzu. Schodziła na brzeg, 
zdumiona natarczywością przyrody. Z każdym 
jej krokiem wzmagał się szum od morza. Gdy 
weszła na plażę, jej oczom ukazał się widok 
nieokiełznanej przyrody. Morze rozkołysane 
szalejącym wiatrem, zdawało się zagarniać 
ląd brunatno-zieloną masą, upstrzoną koron-
kami bałwanów. Wiatr zasypywał piaskiem jej 
oczy. – Znaleźć w sobie siłę, powtarzała w du-
chu. Wiatr uderzał z mocą, nie pozwalając na 
zaczerpnięcie oddechu. Spoglądała w czeluście 
kolejnych nabrzmiałych wrogością fal. Były 
ogromne i wdzierały się w głąb lądu. Rozgląda-
jąc się w koło zauważyła, że jest całkiem sama 
w tym starciu z morzem. Wiatr omotał ją desz-
czem piasku, miała go wszędzie pełno, jakby 

chciał ją zapytać: – Widzisz co ja potrafi ę? To 
nie twój świat, wracaj do ludzi! Fale szczerzyły 
swe grzbiety bielą piany i za chwilę zalały jej 
stopy. Na krótko odskoczyła w głąb lądu, ale i tu 
ją dosięgły. Z przeraźliwym hukiem wróciły, 
by wygonić niesfornego przybysza... Dała za 
wygraną. Czuła się tak, jakby ktoś kopniakiem 
rzucał nią o ziemię. Nic nie widząc, obracana 
jak kukiełka przez wiatr, biegła ku najbliższe-
mu przejściu na ląd. 

Starcie z żywiołem było bolesne, ale świado-
mość, że stać ją było na odwagę, przyniosła jej 
zadowolenie. Morze pokazało swe ekstremalne 
oblicze, ale i ona też nie będzie pozbawiona siły 
wobec starcia, jakie ją czeka. Pomyślała: – Je-
stem niepowtarzalną istotą, indywidualnością, 
która ma charakter i odwagę, jakiej nie posiada 
mój przeciwnik. Będę walczyć! Przecież w ży-
ciu bywa tak, jak podczas sztormu, ale potem 
przychodzi spokój – myślała zasypiając, pełna 
nadziei. Nazajutrz rano, gdy pakowała swoje 
bagaże, zadzwonił telefon. – Miałaś rację, musi-
my się spotkać, by wyjaśnić nieporozumienie – 
mówił przyjazny głos. Odetchnęła z ulgą. Jak 
dużo te słowa znaczyły...

fot. EWA kWAśNIEWICz
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Zbigniew Rajche

Biała Dama z Polkowic.  
Opowieść niesamowita

Nie wiem dlaczego dopiero po kilkudziesięciu 
latach przypomniałem sobie te historię? 

Może spowodował to księżyc zaglądający teraz 
do mego pokoju? Nie mogę zasnąć. Zimne świat-
ło rozjaśnia plastycznie biblioteczkę wypełnioną 
barwnymi książkami i jasny prostokąt drzwi, 
za którymi czerni się nieznane. Jak wtedy… 

Był to mój drugi dom w Polkowicach. Pierw-
sze mieszkanie, do którego trafiliśmy niemal 
prosto z transportu repatriacyjnego ze Stani-
sławowa wiosną 1946 roku, mieściło się w sta-
rej kamienicy nieopodal Rynku. Było duże, bo 
przecież zajmowaliśmy całą kamienicę, ale przy 
tym bardzo mroczne.

Nie podobało się ono zwłaszcza babce, przy-
zwyczajonej do swego jasnego domku wśród ogro-
dów i sadów na przedmieściu Stanisławowa.

Wiosną 1947 roku Polkowice utraciły pra-
wa miejskie, które miały od 1265 roku. Teraz 
stały się po prostu wsią. Wójt dawnej gminy 
przeniósł się do ratusza, gdzie zajął gabinet 
dawnego burmistrza. Po urzędzie gminy został 
ładny budynek, który można nawet nazwać 
willą, przy ulicy Bieruta 13. Mama, ówczesna 
kierowniczka pierwszej polskiej szkoły w mia-
steczku, była, jak to się mówi, osobą wpływową 
i znaną, co pozwoliło jej dość łatwo przekonać 
wójta, nawiasem mówiąc przyjaciela domu, aby 
opróżniony budynek przekazał na mieszkania 
dla nauczycieli, którzy chyba kiedyś przyjadą. 
Za takim załatwieniem sprawy przemawiał też 
fakt, że przyszli nauczyciele będą mieli zaledwie 
trzy minuty drogi do szkoły. Ilu ich będzie i kie-
dy – jeszcze nie wiadomo. Mieszkań w budynku 
starczy dla kilku rodzin. Za domem był piękny 
ogród i sad, z czego oczywiście najbardziej 
zadowolona była babka. Mama natomiast nie 

mogła doczekać się tych przyszłych nauczycieli. 
Nie będzie przecież zawsze kierowniczką szkoły 
i nauczycielką w jednej osobie!

I tak, wczesną jesienią 1947 roku, przenie-
śliśmy się do nowej siedziby. Dom był naprawdę 
ładny. Jedno skrzydło piętrowe, drugie parte-
rowe ale z wysokimi poddaszami, wykorzysta-
nymi na trzy pokoje. Od ulicy ganek i malutki 
ogródek kwiatowy. Zajęliśmy całe piętro wraz 
z poddaszem i labiryntem komórek, stryszków 
i skrytek, jak to w każdym niemieckim domu. 
Ja zarezerwowałem dla siebie poddasze, to jest 
duży pokój i mały pokoik obok. Umeblowałem się 
zastanymi meblami w dziwnym, jakby eklek-
tycznym stylu z końca wieku. Między oknami 
stało, chyba nigdy od czasów poprzednich właś-
cicieli nie ruszane, ogromne , bogato rzeźbione 
biurko podobne do ołtarza, z niezliczoną ilością 
szufladek, szuflad , półek, a nawet sekretnych 
skrytek, które odkryłem znacznie później. Nie-
stety, pustych… Właściwie był to raczej sekreta-
rzyk niż biurko i musiał stanowić dużą wartość 
jako mebel, ale kto to wtedy oceniał! Pod ściana-
mi dwie oszklone szafy. Jedna biblioteczna, dru-
ga wyściełana zielonym suknem, przystosowana 
była do przechowywania broni myśliwskiej. Nad 
stołem o rzeźbionych misternie nogach ciężki 
żyrandol wykonany ze splecionych jelenich 
rogów. Wszelkiego rodzaju myśliwskich trofe-
ów było w pokojach i przyległych komórkach 
zatrzęsienie. Do spania wykorzystałem stojącą 
pod jedną ze ścian kozetkę, z której niestety 
jakiś szabrownik zdarł aksamitne obicie. Wcale 
mi to zresztą nie przeszkadzało. 

Jeżeli już mowa o spaniu, to znaczy, że do-
szliśmy już do sedna sprawy, czyli wspomnienia, 
które po latach stanęło mi przed oczami, jak to 
się mówi: jak żywe, obudzone świecącym w okno 
księżycem, bo księżyc będzie właśnie jakby tłem 
wydarzeń sprzed wielu lat…

Po jakimś czasie okazało się , że mój pokój 
na poddaszu ma swoją tajemnicę. Coś w rodza-
ju „Białej Damy”. Nawet dosłownie białej, jak 
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w każdym angielskim zamku lub innej starej 
siedzibie. Wiem, że nikt mi teraz nie uwierzy, 
posądzając mój stary umysł o zbyt daleko posu-
nięte fantazjowanie, które u agnostyka, prawie 
ateisty, może być niesmaczne. Cóż, trudno…

Którejś nocy nagle się obudziłem. Nie wiem, 
co było tego powodem. Do pokoju wlewał się 
strumień białego światła od zaglądającego 
w okno księżyca w pełni. Księżyc niedawno 
wzeszedł, bo stał nisko nad dachami, nieco 
ukośnie, bliżej południowego skraju nocnego 
nieba. Smuga jasności objęła stojący po środku 
stół i kawałek pieca. Nagle coś zaszeleściło, 
jakby sztywny materiał ocierający się o siebie. 
Gwałtownie uniosłem głowę w tym kierunku, 
to jest w stronę drzwi do drugiego pokoiku i zo-
baczyłem wysuwająca się między futrynami, bo 
drzwi były zamknięte, wysoką postać w jasnej, 
może nawet całkiem białej, pofałdowanej sukni. 
To ona tak szeleściła Nie zobaczyłem twarzy 
nocnej zjawy, bo postać była jakby zasnuta 
białą, bardzo miękką mgiełką, może nawet nie 
mgiełką, ale dziwną poświatą, zniekształcającą 
całą postać. Zjawa szybko, wciąż z tym szele-
stem, przesunęła się na ukos pokoju, prawie 
równolegle do mojej kozetki, do szafy bibliotecz-
nej i jakby w niej się rozpłynęła…

Nie wiem jak długo leżałem wsparty na 
ramieniu i jakby zastygły, z oczami wbitymi 
w miejsce, gdzie zjawa zniknęła. To, co czułem, 
nie było nawet przerażeniem, ale jakby zmro-
żeniem. Nie wiem, czy zdołałbym się wtedy 
poruszyć lub choćby wyksztusić słowo. Dopiero 
po chwili włosy stanęły mi przysłowiowego dęba 
i rzuciłem się na poduszkę, naciągając koc na 
głowę. Nic się więcej nie wydarzyło. Księżyc na-
dal świecił, tylko smuga jego światła przesunęła 
się już ze stołu. Chyba do rana nie spałem… 
Nazajutrz podpytałem moje domowe kobiety, czy 
nie wchodziły w nocy do mego pokoju. Patrzyły 
zdziwione. Niby po co?

Następnego wieczoru długo zwlekałem 
z położeniem się na swoją kozetkę. W pewnej 

chwili ogarnął mnie taki strach, że chciałem 
pod jakimś pozorem położyć się w pokoju mamy, 
ale zrezygnowałem. Jeszcze mnie wyśmieją, gdy 
im opowiem o dziwnym zjawisku poprzedniej 
nocy. Tej nocy nic się jednak nie wydarzyło. 
Może dlatego, że niebo było zachmurzone i nie 
było widać księżyca? Podobnie było następnej 
i następnej nocy. Ale zjawa wróciła, kiedy już 
prawie o niej zapomniałem… 

Był już grudzień. Od pewnego czasu trzyma-
ły silne mrozy i może dlatego niebo było nocami 
zupełnie czyste i usiane miliardami migocących 
gwiazd. Zbliżała się właśnie pełnia księżyca. 
I znów, jak za pierwszym razem, gwałtowne 
obudzenie, jakby po silnym wstrząsie i szybciej 

fot. EWA kWAśNIEWICz
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niż poprzednim razem ten dziwny szelest. 
Spojrzałem w stronę drzwi . Postać już się 
wynurzyła i bez przerwy szeleszcząc fałdami 
sukni szła szybko w stronę biblioteczki, gdzie 
natychmiast się rozpłynęła. Cały „spektakl” 
trwał nie dłużej jak kilka sekund. Tym razem 
też nie widziałem twarzy. Cały czas była od-
wrócona do mnie bokiem, ale tym razem nad 
jasną, niewyraźną plamą, podobną do bardzo 
niewyraźnej fotografi i zobaczyłem coś czarnego, 
jakby wysoko upięte włosy… Jak wspomniałem, 

wszystko trwało kilka sekund. Pokój miał kilka 
metrów szerokości, zwłaszcza na ukos. Postaci 
najwyraźniej spieszyło się. Dochodziła do sza-
fy, moment zatrzymania, jakby coś tam robiła 
i zaraz rozpływała się. Co to było?! Tym razem 
przerażenie przyszło wcześniej, może dlatego, 
że nie było już takim zaskoczeniem? Do rana 
nie wychyliłem nosa spod koca…

W dzień przyszło otrzeźwienie. Przecież nie 
wierzę w duchy! Jako dziecko nasłuchałem 

się wprawdzie w zimowe wieczory opowiadań 
kobiet o różnych ukazujących się zjawach, ale 
nawet wtedy nie bardzo w to wierzyłem, mimo 
że daleko mi jeszcze było do agnostycyzmu. 
Byłem bardzo wierzący. Wtedy, w Polkowicach, 
jeszcze też…

A więc, co to było?! Gra świateł i cieni pośród 
sprzętów różnie oświetlonych przez księżyc? Ale 
gra świateł nie może być ruchoma, zwłaszcza 
tak gwałtownie! A szelest? On przecież nie mógł 
mieć nic wspólnego z ewentualnymi halucyna-
cjami wizyjnymi! Był wyraźnie słyszalny i tylko 
w czasie przesuwania się zjawy, bo wtedy, gdy 
na sekundę zatrzymywała się koło szafy, on 
zanikał. Połączenie dwóch halucynacji: wzro-
kowej i słuchowej? Mało prawdopodobne. Wtedy 
jeszcze nie znałem alkoholu… Następnej nocy 
zjawa znów mnie „odwiedziła”. Wszystko odbyło 
się dokładnie według tego samego scenariusza, 
jakby powtarzano wielokrotnie ten sam fi lm.

Wtedy, za trzecim czy może czwartym razem, 
stało się coś dziwnego: przestałem się bać. Jak-
bym zrozumiał, że ona nie chce mi zrobić żadnej 
krzywdy. Po prostu: ona szła, a ja gapiłem się 
jak na przechodnia na ulicy, odprowadzałem ją 
wzrokiem aż do szafy i nagle zaczynałem żało-
wać, że zniknęła… Raz, kiedy już to się stało, 
wstałem i zapaliłem światło. Idąc do kontaktu 
musiałem przeciąć drogę, którą szła zjawa… 
W świetle żarówki obejrzałem dokładnie szafę. 
Nie znalazłem w niej nic szczególnego. W dzień 
powtórzyłem to jeszcze raz. Stało tam trochę 
książek niemieckich w bogatych oprawach, 
które pozbierałem w całym domu i ustawiłem 
w szafi e z powodu tej oprawy, a nie treści. Nie 
znalem niemieckiego poza paroma zwrotami 
nabytymi w czasie okupacji. Książki były 
stare, pisane pięknym, starym gotykiem. Była 
tam też piękna grubachna biblia, jakieś dzieła 
historyczne i encyklopedie. W każdym razie 
nie były to księgi dla polskiego nastolatka. Ni-
czego poza nimi i kilkoma polskimi książkami 
przywiezionymi ze Stanisławowa w szafi e nie 

fot. zBIgNIEW RAJCHE
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było. Czego więc ta zjawa w szafie szuka, bo 
najwyraźniej chodzi o szafę lub jej zawartość? 
Byłem coraz odważniejszy, wprost bezczelny 
i prowokacyjny w swej odwadze. Którejś księ-
życowej nocy nie położyłem się wcale spać, cały 
czas paliło się małe światło na biurku. Szkoda, 
że nigdy nie mogłem ustalić dokładnej godziny 
„spektaklu”, bo w domu był tylko jeden zegarek 
i to w pokoju mamy, który budził ją co rano 
do pracy. Czytałem jakąś książkę przy moim 
ogromnym biurku-ołtarzu. Księżyc jak zwykle 
zaglądał przez okno.

Nagle, zupełnie tak samo, jak kiedy podczas 
snu „coś” mnie gwałtownie budziło, tak teraz 
to „coś” zmusiło do szybkiego obejrzenia się za 
siebie. Pokój był słabo oświetlony, w głębi prawie 
mroczny i może dlatego od razu zobaczyłem tę 
jasną poświatę, sunącą przez pokój do szafy. 
Była mniej wyraźna, ale szelest był ten sam. 
Może nawet słyszałem go lepiej, bo byłem bliżej. 
Oczywiście przy szafie zjawa znikła. Jak za-
wsze... Tego było mi już za wiele, wrócił strach. 
Rzuciłem się w ubraniu na łóżko i naciągnąłem 
koc. Nie próbowałem uciekać z pokoju, bo mu-
siałbym przejść obok szafy…

Rano opowiedziałem wszystko mamie i bab-
ce. Słuchały z niedowierzaniem. Zwłaszcza 
mama podeszła do sprawy sceptycznie. Też pró-
bowała wyjaśnić zjawisko grą świateł. Trudniej 
było zrozumieć pochodzenie szelestu. Mama 
jako kobieta przed wojną bardzo elegancka 
i znająca się na materiałach od razu wyjaśniła, 
że musiała to być tafta. Jest to rodzaj grubego, 
sztywnego i błyszczącego jedwabiu, który ocie-
rając się o siebie wydaje właśnie taki głośny 
szelest. Biała Dama ubierała się zatem w taką 
elegancką suknię, na którą na pewno nie było 
stać prostej, polkowickiej mieszczki. 

Moje panie wreszcie uwierzyły, że mamy 
do czynienia z duchem, jednak wiele zagadek 
pozostało na zawsze nierozwiązanych. Dlacze-
go tylko w tym pokoju? Dlaczego w okolicach 
pełni księżyca i wtedy gdy był on widoczny na 

bezchmurnym niebie i oświetlał pokój? Dlaczego 
zjawa przemierzała zawsze tę samą drogę – od 
drzwi pokoiku do szafy bibliotecznej? Że chodzi-
ło o szafę – sprawa się wyjaśniła. Któregoś dnia 
w drodze eksperymentu przesunęliśmy z mamą 
tę szafę o dwa metry w stronę drzwi, którymi 
wchodziło się do pokoju z korytarza. Był to 
pomysł iście szatański: jeżeli zjawa „myśli”, to – 
jak to duch – już wie, że chcemy ją sprawdzić. 
Jak zareaguje?! Mogła przecież w jakiś sposób 
zemścić się za to niedowiarstwo. Czekałem 
cierpliwie na efekt eksperymentu (mama i bab-
ka nie chciały brać w nim udziału…), nic się 
jednak nie stało. Kiedy znów się pojawiła, od 
razu skierowała się, teraz nieco krótsza drogą 
w stronę szafy, jakby wiedząc o przemeblowa-
niu… A więc to jednak o szafę chodzi ! Znów 
bardzo dokładnie ją przejrzałem, tym razem 
z mamą. Może jest tam jakaś skrytka, na któ-
rą zjawa chce zwrócić uwagę? Może odkrycia 
tej tajemnicy oczekuje, bo może jej to w jakiś 
sposób pomóc w zaświatach?! Niestety w szafie 
nie było żadnej skrytki, choć bardzo sumiennie 
ją opukałem. Robiłem to dość fachowo, z pew-
nym doświadczeniem, bo jak wspomniałem już, 
bardzo przemyślne skrytki znalazłem niedawno 
w moim biurku-ołtarzu. Książki też niczego 
mi nie powiedziały, choć przekartkowałem je 
dokładnie, strona po stronie...

I tak zostało. Jakoś się ze zjawą zżyłem. Na 
tyle, że po jakimś czasie przestałem się nawet 
budzić przed jej „wizytą”. Może zrezygnowała 
ze mnie i – jak to się mówi – machnęła ręką na 
moją pomoc? Jednak wiosną, jakby dla świętego 
spokoju – mojego i ducha, przeniosłem się ze 
spaniem do pokoiku obok, skąd ona właśnie 
wychodziła, ale nigdy już jej nie zobaczyłem. 
Bywała tylko w tamtym pokoju…

Wiosną do jednego z pustych mieszkań 
na dole sprowadziła się młoda nauczycielka. 
Przyjechała aż z Opola. Nie miała żadnych 
mebli, pomogliśmy jej pościągać z domu co tyl-
ko się dało, a nam nie było potrzebne. Bardzo 
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podobała się jej moja szafa biblioteczna i tak 
słabo zapełniona. Mama spojrzała na mnie wy-
mownie raz i drugi. Zrozumiałem o co chodzi… 
Sam zaproponowałem, że zniesiemy ją z kolegą 
na dół. Targając po schodach ten mebel myśla-
łem, że może wynosimy szafę z jej tajemnicą?

Tajemnica pozostała tajemnicą, bo nigdy 
nie słyszeliśmy od nowej właścicielki, aby 
w mieszkaniu jej działo się coś niesamowi-
tego. Nauczycielka wypełniła szafę swoimi, 
polskimi książkami, a tamte, niemieckie, znów 
rozpłynęły się po strychach i komórkach. Może 
więc zjawie chodziło właśnie o jakąś książkę, 
a nie o całą szafę?! Którą książkę? Dopiero po 
latach uświadomiłem sobie, że cztery z tych 
dzieł zabrałem kiedyś z Polkowic i do dziś stoją 
na honorowym miejscu w mojej biblioteczce. 
Może Biała Dama wróci? Może jednak to nie te 
książki, bo niby dlaczego miałaby czekać przez 
dziesięciolecia, aby znów się pojawić? Zresztą, 
ona ma czas… Może też rozczarowała się co do 
mnie już tam w Polkowicach, nie chce mnie na 
nowo dręczyć i pojawi się komuś innemu, kto 
kiedyś wejdzie w posiadanie tych ksiąg. Właś-
nie – ona ma czas…

Ludzie powiadają: niezbadane są wyroki 
niebios i wiele dzieje się na świecie, o czym nie 
śniło się filozofom i to niezależnie czy są wie-
rzącymi w siły nadprzyrodzone, agnostykami 
czy wręcz ateistami. Historia, którą tu opisa-
łem najprawdopodobniej nie ma nic wspólnego 
z wierzeniami religijnymi i typowymi dla reli-
gii, religijnymi duchami. Jednak jako agnostyk 
niczego nie wykluczam i niczego nie twierdzę 
bez naukowych dowodów. 

Ostatnio uczeni takie zjawiska jak zjawy, 
duchy, a nawet zombie starają się badać i wy-
jaśniać naukowo. Niczego jeszcze nie wyjaś-
niono, ale pewne małe światełka w tunelu już 
się ukazują… Nie tak dawno czytałem gdzieś 
wywiad z profesorem doktorem habilitowanym 
Zbigniewem Nęckim, psychologiem z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Była tam mowa o tym, 

co rozumiemy pod pojęciem duchów i duszy 
w ujęciu historycznym i religijnym. Otóż pro-
fesor Nęcki zadaje sobie (i innym) pytanie, czy 
tak zwany duch to nie jest impuls elektryczny 
wysyłany przez umierający mozg? Impuls, któ-
ry mimo śmierci, a nawet długo po rozkładzie 
chemicznym mózgu wciąż g d z i e ś istnieje?! 
Ot, jak to mamy do czynienia z radiowym 
„przeszukiwaniem” Wszechświata. Potężny 
generator energii wysyła jakiś zakodowany 
ciąg impulsów i wyłącza się (jakby umarł), ale 
wysłany impuls wciąż istnieje, podąża tam, 
gdzie mu kazano. Może tak pędzić z szybkością 
światła nawet miliony lat, aż do wyczerpania 
swej energii. Czy w podobny sposób nie mogą 
istnieć po śmierci mózgu impulsy przez niego 
wysłane? Umierający mózg nie „zaprogramo-
wał” ich do konkretnego zadania, jak w przy-
padku przeszukiwania kosmosu, a więc może 
po prostu błądzą wśród żywych i przy jakichś 
sprzyjających warunkach, których jeszcze nie 
znamy, dają o sobie znać wizualnie, dźwiękowo 
lub w jakiś jeszcze inny sposób, na przykład 
w snach? Inny uczony, amerykański antropolog 
Sheldrake uważa, że myśl ludzka, a wiec też im-
puls elektryczny, zostaje w przestrzeni bardzo 
długo. Jest to pole morfogenetyczne. Zdaniem 
uczonego może istnieć i kilkaset lat.

Profesor Nęcki dodał żartobliwie, że chodząc 
na przykład po Wawelu, napotykamy – nie wie-
dząc o tym, oczywiście – myśli królów i dworzan, 
czyli to właśnie pole morfogenetyczne osób, które 
przebywały tam kiedyś przed nami. Prawda, że 
to ciekawe? Może naprawdę COŚ jest poza naszą 
świadomością i naszym poznaniem?

A swoją drogą żałuję, że nie udało mi się 
„dogadać” z moją Białą Damą z Polkowic. Może 
naprawdę czegoś ode mnie chciała i mogłem jej 
pomóc, ale nie potrafiłem nawiązać kontaktu? 
Może trzeba było podczas jednej z jej wizyt po 
prostu do niej zagadać, zanim zniknęła w sza-
fie? Może by odpowiedziała? Może, może... Samo 
tylko może. Nie wiem…
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Przyroda nas wabi, oszałamia swym pięknem, 
jednak by ją zachować trzeba z naszej strony 
dużego szacunku i zapobiegliwości. Niestety 
człowieczeństwo jest dla przyrody zbyt wiel-
kim ciężarem. Przyroda choć okrutna, zadaje 
mniej bólu niż ludzie. Staruszek Darwin na 
szczycie piramidy ewolucji umieścił człowieka, 
kiedy ja tak naprawdę najbardziej lubię ameby, 
pantofelki i wymoczki, ponieważ nie mają ser-
ca. Martwiłabym się, gdyby zniknęły szpaki, 
a nie – powiedzmy – recydywiści, choćby byli 
nie wiem jak ludzcy. 

Wszelka eliminacja jednego gatunku po-
woduje zakłócenia w sferze życia drugiego. 
W świecie fauny i flory chodzi o utrzymanie 
tzw. biologicznej równoległości. Przykład: gdy-
by nie owady, nie byłoby pachnących kwiatów. 
Tych zależności jest wiele. W świecie przyrody 
trwa nieustanna walka o przetrwanie gatunku. 
Przeżywają, podobnie jak ludzie, ci silniejsi. 
Istnieją niszczące sezonowe (klimatyczne) 
zmiany w obrębie życia pewnych gatunków, 
ale przyroda daje sobie z nimi radę; jeśli jakieś 

gatunki przetrwają, my też prze-
trwamy. Przykładem tego zjawiska 
jest walka Indian o przywrócenie 
liczebności bizonów po 100 latach ich 
nieobecności. W 1974 roku uznano 
w USA, że kultura Indian jest ściśle 
powiązana z obecnością tych zwie-
rząt, toteż istnieje potrzeba reintro-
dukcji tego gatunku. Nastąpił prece-
dens na skalę światową – osiągnięto 
w krótkim czasie ogromny przyrost 
bizonów. W Polsce w 1919 roku za-
ginął ostatni żubr. Już w 1920 roku 
naukowcy sprowadzili z Niemiec 
12 żubrów. W procesie introdukcji 
wzrosło pogłowie tego gatunku do 
380 żubrów żyjących na wolności. 
Znana jest walka o przetrwanie 
pand, które giną w naturalnym śro-
dowisku z powodu zniszczenia drze-

wostanu. Leżące na plaży delfiny wcale nie chcą 
wyjść na ląd, lecz zmusza ich do tych desperacji 
zmieniane środowisko. Na samych Karaibach 
tysiące delfinów żyje w niewoli w basenach. 

Liczne grupy ekologów walczą z wszech-
władnie panującym kłusownictwem. Handel 
ptakami śpiewającymi, kajmanami, wielkimi 
kotami (lamparty, pantery śnieżne, tygrysy) to 
największy nielegalny rynek świata. Za jedno 
futro ceny osiągają 18 tysięcy dolarów. Przy-
toczę żart ilustrujący to zjawisko. Mała norka 
pyta mamę: – Gdzie idzie kotek po śmierci? 
Mama odpowiada: – Do nieba. A piesek? – Też. 
A ja gdzie pójdę? – Do opery! Przedstawiona 
sytuacja dowodzi bezbronności zwierząt, próż-
ności ludzkiej, a także nieodpowiedzialnej 
postawy człowieka wobec przyrody.

Do tego obrazu dochodzi jeszcze wzmożona 
emisja dwutlenku węgla do atmosfery, global-
ne ocieplenie, ze zmianami atmosferycznymi, 
których człowiek może już nie przetrwać. Świa-
towa Konferencja w grudniu w 2007 roku na 
Bali nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. 

Adriana Witkowska

Demon dzisiejszej cywilizacji złamał równowagę w człowieku  
między jego rozumem a wolą, między nauką a sumieniem.

(Rabindranath Tagore) 

zrozumieć przyrodę

fot. BARBARA koNARSkA
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My – bez pokory

Pod baldachimem nieba
tłum ludzi od chwili poczęcia,
każdy na swój sposób
rzeźbi krajobraz ziemi,
depcząc zasady jej istnienia.
Zmieniamy dzikość
i zieloność naszej planety
w śmietnisko zachcianek.
„Nieposprzątana” Ziemia
która nie oddycha
ginie wraz z nami
i naszymi marzeniami.

Wobec tak pesymistycz-
nych prognoz nasuwa się 
refl eksja – szanujmy naszą 
przyrodę, a odda nam ona 
z nawiązką. Ty i ja, każdy 
z nas może mieć w tym 
udział.

fot. BARBARA koNARSkA fot. BARBARA koNARSkA

fot. BARBARA koNARSkA
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Elżbieta Plucińska

kabaret

Dobrze jest się pośmiać. Jak powszechnie 
wiadomo – śmiech to zdrowie. Trzeba 

tylko znaleźć coś do śmiechu. Niby to nie takie 
trudne, a jednak... 

Potraktujmy rzecz 
naukowo. Z czego moż-
na się śmiać? Co jest 
śmieszne, zabawne, a co 
niekoniecznie? Z pew-
nością śmieszne jest 
obrzucanie się tortami. 
Ktoś łapie za okazały tort 
i wali nim kogoś w mordę. 
Krem zalepia oczy, zatyka 
usta, spływa na ubranie, 
najlepiej wytworne. Boki 
zrywać!

Albo ktoś biegnie, kogoś 
goni lub ucieka i wpada na 
latarnię. Mdleje. Pęknąć 
można.

Faktycznie, jeśli ktoś 
przywali w coś lub kogoś, 
mamy uciechę. Najlepiej, jak 
śmiejemy się z kogoś. Z pija-
nego, jak się zatacza i bełko-
cze. Z przygłupa, gdy duka. 
Z kulawego, gdy się potyka. Z jąkały, gdy go 
zatyka. Oni są śmieszni, bo to nie MY. Od nas 
wara. My torty jadamy łyżeczką, elegancko od-
ginając mały paluszek. My nie wpadamy na la-
tarnie. A gdybyśmy nawet wpadli i nabili sobie 
guza, zakręci nam się łza w oku i to bynajmniej 
nie ze śmiechu. Jeśli ktoś z naszych bliskich ma 
zwyczaj upijać się i polegiwać w błocie, też nie 
budzi to naszej wesołości.

Niedawno oglądałam monolog jednego z na-
szych czołowych estradowców. Bardzo udanie 

parodiował dość znanego polityka, jąkałę. Tak 
się zacinał, aż rzęził. A publisia wyła ze śmie-
chu. Ciekawe, czy wśród widzów był jakiś jąkała? 
Jeśli był, to się maskował. Ze łzami w oczach. 
Pamiętam, miałam kiedyś w liceum kolegę. 
Intelektualistę, wyprzedzał nas erudycją o lata 
świetlne. Kiedy chciał coś powiedzieć, zacinał 
się tak, że mu oczy z orbit wyłaziły. W nas, 

szczeniakach wywoły-
wało to ogromną we-
sołość. Pękaliśmy ze 
śmiechu. Szkoda, że go 
nie słuchaliśmy, mie-
liśmy okazję dużo się 
nauczyć. Dopiero wie-
le lat po skończeniu 
szkoły przyznał mi 
się, jak cierpiał z po-
wodu tego kalectwa. 
Niestety jąkanie się 
jest forma kalectwa, 
podobnie jak głupo-
ta lub uzależnienie 
od nałogu. „ Z czego 
się śmiejecie? Sami 
z siebie się śmieje-
cie!” (Gogol).

Lubię sie śmiać. 
Zawsze jednak za-
daję sobie pytanie: 
z czego lub z kogo? 

Nie mam nic przeciw kabaretom, choć szkoda, 
że nie widuje się już pełnego elegancji Kabaretu 
Starszych Panów lub gorzko finezyjnego Kaba-
retu Olgi Lipińskiej. Jakoś mało mnie bawią 
piski i turlanie się po estradzie, drażni szmira 
i chamstwo. Niestety wyrosłam także ze ske-
czów prezentowanych na ogniskach kolonijnych.

Z psychologii wiem, że poczucie humoru 
zależy od ilorazu inteligencji. Może dlatego 
tak trudno mi się zabrać za jakikolwiek tekst 
kabaretowy.

fot. BARBARA koNARSkA
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Barbara Konarska

O pracy jurora kilka refl eksji

Podczas Juwenaliów III Wieku rozmawiali-
śmy o nagrodzonych i wyróżnionych przez 

jurora fotografi ach; część z nich kilkorgu z nas 
się niezbyt podobała, sfotografowaliśmy je więc, 
chcąc po powrocie poznać zdanie Pawła Jancza-
ruka. Nie chciał komentować. Powiedział tylko: 
„z decyzjami jury się nie dyskutuje”. 

Niejednokrotnie dzieje się odwrotnie. Wycho-
dzimy z wystawy pokonkursowej i dyskutuje-
my. Część nagród budzi nasz aplauz, część nie, 
bo nie do końca uznajemy nagrodzone zdjęcia za 
godne nagród. Rzecz dotyczy wszelkiego rodzaju 
konkursów każdego właściwie szczebla. Nawet 
wtedy, kiedy jurorzy są nam znani i wiemy, że 
są świetnymi fachowcami, zdarza się, że ich 
werdykty wydają się nietrafne. W 1980 roku 
rozgrzani do czerwoności dziennikarze mu-
zyczni krytykowali decyzje jury X Międzyna-
rodowego Konkursu Chopinowskiego. Do dziś 
niektórzy nazywają je skandalem.

„Jeden z największych skandali wydarzył 
się podczas X Konkursu. Ivo Pogorelić – jugo-
słowiański pianista, ulubieniec publiczności, 
grający w białej, „romantycznej” koszuli, nie 
przeszedł do fi nału. Jego Chopin był inny niż 
ten wymagany przez jurorów. Minimalne prze-
stawienie akcentów, nieznaczne przedłużenie 
czy skrócenie fermaty, mocniejsze niż zwykle 
forte, ogromna różnorodność barwy i dźwię-
ku – taka interpretacja Chopina porwała 
publiczność. Swoją grą wzbudzał wzruszenie, 
zachwyt i fascynację. Decyzja jury wywołała 
ogromną agresję publiczności. Niektórzy juro-
rzy także nie mogli się pogodzić z tym werdyk-
tem. Martha Argerich, argentyńska pianistka 
(zdobywczyni wielu nagród m.in. I nagrody na 
VII Międzynarodowym Konkursie Chopinow-
skim w 1965 r. – przyp. red.), na znak protestu 
zrezygnowała z pracy przy konkursie”1.

Artykuł, którego fragment cytowałam, 
powstał dwadzieścia lat po owym „skandalu”. 
Po kolejnych ośmiu Dorota Szwarcman, zna-
na krytyk muzyczny, recenzując warszawski 

1  Agnieszka  Malatyńska-Stankiewicz  –  „Wygry-
wanie Chopina”, http://www.dziennikpolski24.pl 
4.10. 2000 r.

rodowego Konkursu Chopinowskiego. Do dziś 
niektórzy nazywają je skandalem.

1  Agnieszka  Malatyńska-Stankiewicz  –  „Wygry-
wanie Chopina”, http://www.dziennikpolski24.pl 
4.10. 2000 r.

fot. BARBARA koNARSkA
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koncert pianisty, ostro oceniła jego grę, pisząc 
o wykonaniu pozbawionym muzykalności (sic!) 
Tytuł artykułu – „Smutny koniec legendy”2 – 
mówi sam za siebie. Przy okazji odniosła się 
do konkursu sprzed lat, wspominając zinter-
pretowane wówczas ciekawie przez Pogorelicia 
utwory. „Preludia czy Etiudy robiły wrażenie, 
Ballada czy Scherzo były trochę dziwne, ale też 
niesamowite, a już zupełnie wstrząsająca była 
Sonata b-moll – i demoniczna część I, i Marsz 
żałobny z wichrem cmentarnym finału”3, ale 
zapamiętała też swoją złość na niechlujstwo 
wykonań innych (a tego żadne konserwatywne 
z natury jury nie lubi)4. 

Czy jurorzy, którzy odrzucili jugosłowiań-
skiego pianistę, mieli rację? Wszystko na to 
wskazuje. Martha Argerich, która znana jest 
z promowania młodych talentów, choć konte-
stowała wynik, pozostała pianistką najwyższej 
klasy i nadal koncertuje. Iwo Pogorelić, choć 
aura skandalu przysporzyła mu początkowo 
wiele kontraktów na występy i nagrania w pre-
stiżowych wytwórniach płytowych, wielkiej 
kariery światowej nie zrobił, raczej okazał się 
„supernową”5. 

Sama przed laty bywałam jurorką, zazwy-
czaj na powiatowych konkursach recytator-
skich. Kilka razy pracowałam z Haliną Lubicz, 
od której się wiele nauczyłam. Niemniej jednak 
praca w jury była dla mnie bardzo stresująca. 
Przebiegała ona np. tak:

Wychodzi na scenę pierwsza osoba. Podaje 
tekst zupełnie nieodkrywczo, ale też bez więk-
szych błędów artykulacyjnych. Daję na arkuszu 
dość niskie noty. Kolejna osoba – słabsza. Dwie 
czy trzy dalej – jeszcze gorzej. Jak to punkto-
wać, skoro pierwszy uczestnik miał już niskie 

2  http://szwarcman.blog.polityka.pl/2008/08/16/
smutny-koniec-legendy/

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Supernowa – w astronomii termin określający kilka 

rodzajów kosmicznych eksplozji, które powodują 
powstanie na niebie niezwykle jasnego obiektu, 
który  już  po  kilku  tygodniach  bądź  miesiącach 
staje się niemal niewidoczny (Wikipedia).

noty? A przecież punktacja się liczy, choć nie 
do końca przesądza o werdykcie. Nagle – jest! 
Dobry recytator. Dobór repertuaru interesujący 
i odpowiedni do jego warunków, ładnie podaje 
tekst i prezentuje się na scenie znakomicie. 
Wsłuchujemy się z rozradowanymi twarzami 
i dajemy wysokie noty. Może i trochę za wyso-
kie, tyle że po recytacjach miernych wydawał 
się odkryciem. Tymczasem zdarzało się, że 
czekała nas jeszcze jedna miła niespodzian-
ka i na przykład ten ktoś był jeszcze lepszy. 
Wtedy górnej skali nam brakowało… Dopiero 
w dyskusji po przesłuchaniach, zazwyczaj nie-
sprzecznie, ustalaliśmy najlepszych. Trudniej 
było z dalszymi nagrodami, inni bowiem słabiej 
zapadli w pamięć, byli raczej przeciętni i takich 
była większość. 

Kiedyś zdarzyło mi się, że w jednym z miast 
konkurs recytatorski połączono z konkursem 
piosenki radzieckiej. Pojechałam z kolegą o wy-
kształceniu muzycznym. Oboje punktowaliśmy 
wszystko, z góry jednak (na jego wyraźną 
prośbę) ostateczny glos w każdej kategorii 
miał należeć do fachowca, czyli jego do oceny 
piosenkarzy. Podczas przesłuchań zachwyciła 
mnie pewna młodziutka piosenkarka. Kolega 
jednak, doceniając ją, na I nagrodę wytypował 
inną. Wewnętrznie z nim się nie zgadzałam, 
ale… umowa zobowiązuje. Na szczęście do 
wojewódzkiego konkursu piosenki radzieckiej 
mogliśmy wytypować dwie osoby. Moja „pro-
tegowana” wzięła udział. Tu jury składało 
się z większej liczby fachowców – muzyków, 
a moja kandydatka nie tylko pokonała tamtą, 
typowaną przez kolegę, ale w ogóle wygrała 
konkurs wojewódzki. Szczerze mówiąc byłam 
w siódmym niebie i w duchu, nieco złośliwie, 
się cieszyłam.

Nie zawsze szczęście tak mi dopisało. Opi-
szę pewną historię. W ubiegłym roku, z racji 
gardłowego wręcz terminu, Zosia Banaszak 
poprosiła mnie o dokonanie wyboru wierszy 
zgłaszanych przez ZUTW na Juwenalia. Na tym 
etapie postawiła mnie w roli pewnego rodzaju 



132 INSPIRACJE  /  wrzesień – listopad 2014  /  nr 2 (48)

jurorki. Z częścią osób udało mi się skontakto-
wać i zmienić (bądź nie) wytypowane przeze 
mnie wiersze. Wybrany przeze mnie świetny 
wiersz „Kloszard” Marysi Kuleszyńskiej-Kozak, 
z którą nie udało mi się wyboru uzgodnić, nie 
został wtedy zauważony, a ja byłam niemile 
zaskoczona, że jurorzy nie dostrzegli klasy 
poetyckiej naszej koleżanki. W tym roku ten 
sam wiersz (wraz ze „Skargą”) został nagro-
dzony II nagrodą! Jurorzy byli ci sami. Co się 
więc stało? Mogę się tylko domyślać, jak są-
dzę – z dużą dozą prawdopodobieństwa. Przed 
rokiem „Kloszard” znalazł się w towarzystwie 
wytypowanych przeze mnie wierszy Marysi, 
w tym roku Marysia wybrała inne wiersze. 
Nagrodzony wiersz zabrzmiał w innym kontek-
ście, tworzącym prawdopodobnie bardziej spójny 
klimat emocjonalny. Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że wiersze i prozę poszczególnych osób 
czyta się w kontekście wszystkich nadesłanych 
na Juwenalia prac literackich. 

Paweł Janczaruk zachęca potencjalnych 
uczestników konkursów fotograficznych (o ile 
regulamin dopuszcza taką opcję) do wysyłania 
zestawów zdjęć, w których zazwyczaj pełniej 
uwidacznia się ich metaforyka, co oczywiście nie 
oznacza, że pojedyncze zdjęcie nie może nieść 
głębszych znaczeń. Ważny jest ów kontekst, 
o który łatwiej w zestawie własnych fotografii, 

JuRoR JERzy WoŻNIAk I zofIA BANASzAk,  
fot. ELŻBIEtA JózEfoWICz

niż wśród nieznanych przecież zdjęć innych 
uczestników konkursu.

Nie można też zapominać, że każdy juror 
to osoba o pewnych gustach estetycznych, 
pewnej wrażliwości, oddziałuje na niego kon-
tekst propozycji artystycznych, z jakimi ma 
w konkretnej edycji konkursu do czynienia, nie 
mówiąc o tak osobistych uwarunkowaniach, jak 
samopoczucie czy aura dnia. 

Czasami pokładamy zbyt wielkie nadzieje 
w pozytywnym dla nas wyniku konkursu 
i w przypadku przegranej rozgoryczenie podpo-
wiada nam krzywdzące opinie o kompetencjach 
jury, a bywa – co jeszcze gorsze – fałszywe 
z gruntu pomysły z tzw. spiskowej teorii dziejów 
rodem. Apeluję o rozsądek. Wiadomo – wszyscy 
wygrać nie mogą, ale wszyscy, uczestnicząc 
w konkursie, mamy szansę zetknąć się z in-
nymi prezentacjami konkursowymi, posłuchać, 
jak ktoś inny, śpiewa, zobaczyć, jak maluje, 
zachwycić się tym, co zachwytu godne, zamiast 

znęcać się nad nieudanymi, nieciekawymi 
płodami nie dość utalentowanego czy niedo-
kształconego człowieka. Naszych notowań to nie 
poprawi, a rodzi „złą krew”. Znacznie zdrowiej 
dla ducha jest cieszyć się z tymi, którzy – tym 
razem – wygrali. Polecam wszystkim myśl 
marka Twaina: Rozczarowania trzeba palić, 
a nie balsamować.
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Emilia Szpila

Randka z seniorami
Randka z seniorami. Gierki z UTW w Zielonej 
Górze. Zielonogórski Uniwersytet III Wieku. Co 
to takiego? Jak działa?

Drzwi ZUTW prawie się nie zamykają. 
Ogólnie panuje gwar, ktoś kogoś mija, inni 
gdzieś biegną, w pośpiechu informując, że mają 
sprawy do załatwienia, że są umówieni. Na 
twarzach uśmiechy. Stowarzyszenie jednoczy 
nieznajomych, a znajomi się odnajdują. 

Niektórzy zatrzymują się, aby przeczytać 
informacje na plakatach w korytarzu ZUTW, 
także ogłoszenia o wyjazdach na wycieczki czy 
wczasy lub zaproszeniach na ciekawe imprezy. 
ZUTW zachęca do działania. Głębsze zaintere-
sowanie zaczyna się, gdy przejrzymy program, 
który co miesiąc jest inny. Każdy dzień jest 
zaprogramowany. Czytając odnajdujemy swoje 
marzenia sprzed lat. Młodość wraca i uskrzyd-
la. Zapominamy, że już przeminęło dużo lat, 
w których nie wszystko się spełniało. Teraz jest 
czas na odnowienie marzeń. 

W ZUTW jest wiele klubów zaintereso-
wań, trudno wyszczególniać wszystkie, każdy 
słuchacz ZUTW ma szansę znaleźć grupę, 
którą uzna za swój zespół. Kluby biorą udział 
w różnych konkursach, zdobywają nagrody. 
Słuchacze umieją bawić kabaretami, tańcem, 
śpiewem, malarstwem, układaniem kwiatów, 
haftowaniem, fotografowaniem, poezją. Są za-
dowoleni z uczestnictwa w wybranych klubach 
i wówczas taka randka z seniorami zamienia 
się w wielką miłość do zajęć. 

fo
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Teresa Gładysz

KORZENIE – LOSY 
NASZEJ RODZINY CZ. III 

Stosunki rodzinne

Mamy tęsknota za synem i skutki
Wila była pupilką ojca, Renia oczkiem w głowie 
mamy, a ja plątałam się miedzy nimi. Ojciec 
rzadko bywał w domu, stale w rozjazdach, 
mama prowadziła profesjonalny zakład kra-
wiecki. Przeciętnie miała stale pięć uczennic.

Mama tęskniła za synem, którego nie miała. 
Uszyła ubranko chłopięce, w które mnie nieraz 
ubierała i wołała na mnie Jurek, a za mamą 
robiły to wszystkie uczennice. Byłam wściekła 
i ostro protestowałam, stale powtarzałam, że 
jestem Teresa, a nie Jurek. Pewnego dnia, gdy 
bawiłam się na dworze, mama kazała jakiejś 
uczennicy zawołać mnie do domu. Ona wyszła, 
zawołała mnie, stanęła w drzwiach między 
pokojami i ze śmiechem, zagradzając rękoma 
przejście, powiedziała: „teraz, Jureczku, ładnie 
mnie poproś, to ciebie przepuszczę”. Ja wście-
kła, że nazwała mnie Jurkiem, myślałam tylko 
o tym, że muszę coś zrobić, by zapamiętała, że 
nazywam się Teresa, a nie Jurek Na wysoko-
ści ust widziałam biały przegub jej ręki, nie 
panując nad sobą, nie zastanawiając się, czy 
robię dobrze, czy źle, z całą siłą zatopiłam zęby 
w jej przegub. Rozległ się przeraźliwy krzyk, 
w ustach poczułam dziwny, słodkawy smak 
krwi. Wszyscy wybiegli z pracowni nie wiedząc 
co jest przyczyną tego wrzasku. Nie wiem, jak 
mnie od niej oderwali. Zajęli się poszkodowaną, 
rozprawę ze mną zostawiając na później. Na 
szczęście ojciec był w domu i nie pozwolił mnie 
bić, tylko kazał mamie spokojnie przemyśleć, 
do czego doprowadziła przebieraniem mnie na 
chłopca i zmienianiem imienia. Mama schowała 
uszyte dla mnie ubranko chłopięce i od tego pa-
miętnego dnia byłam już Teresą, nie Jurkiem. 

Nie na długo, bo mama zaczęła nazywać mnie 
Tecią; tego też nie lubiłam, a to imię przylgnęło 
do mnie na wiele lat .Dopiero po przyjeździe na 
Ziemie Odzyskane w 1945 roku, gdy zmieniło 
się środowisko i nie było nikogo z naszych stron, 
zaczęto mnie nazywać tak, jak się wszystkim 
przedstawiałam – moim prawdziwym imieniem 
Teresa. Nadal jednak, gdy po latach spotykam 
kogoś z naszych stron, nie nazywa mnie Teresą, 
dla niego zawsze jestem Tecią.

Moje zabawki i koleżanki
Teraz wrócę do mojego wczesnego dzieciństwa. 
Jeżeli chciałam się z kimś bawić, mama mu-
siała poznać rodziców, zobaczyć jak mieszkają 
i wówczas decydowała, czy mogę się z ich dzie-
ckiem bawić. Miałam wtedy 4-5 lat, więc w re-
zultacie miałam tylko koleżanki z przedszkola. 
Sama w domu nie bardzo miałam się czym 
bawić. Miałam duże, piękne lalki – stworzoną 
przez mamę rodzinę lalkową. Duża lalka – 
mama rodziny – nazywała się Ada (imię dała 
jej mama), jej mąż, Piotruś, w popielatym spor-
towym garniturze i białej koszuli wyglądał jak 
model z żurnala, a ich dzieckiem była lalka Ha-
nia. Stroje lalek, uszyte przez mamę z drogich 
materiałów, miały wyszukane, wypracowane 
fasony, ale nie miałam prawa ich przebierać . To 
były lalki porcelanowe, z zamykanymi oczami 
i pięknymi włosami, ja mogłam z nimi tylko wy-
chodzić na spacery. Nie chciałam mieć lalek na 

fot. zBIgNIEW RAJCHE
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pokaz, marzyłam o maleńkim golasku, dla któ-
rego sama będę wymyślać ubranka, sama będę 
je szyła i przebierała go, kiedy chcę i w co chcę. 
Kiedyś specjalnie urwałam, czy nadbiłam – nie 
pamiętam – głowę Adzie, mając nadzieję, że 
jak jej nie będzie, to może mama, za karę, że 
zniszczyłam dużą, drogą lalkę, kupi mi tylko 
malutkiego golaska. Niestety, zniszczenie Ady 
nie na wiele się zdało. Mama wysłała lalkę do 
kliniki lalek w Wilnie, skąd wróciła jak nowa. 

W czasie okupacji niemieckiej Niemcy zajęli 
nam jeden pokój, były nasz salon. Zamieszkał 
w nim oficer niemiecki z ordynansem – kierow-
cą. Gdy kierowca zobaczył mego Piotra, uparł 
się, żebym mu go dała. Początkowo nie chcia-
łam, wtedy przyniósł mi komplet cyrkli, kilka 
paczek dropsów i koszyk kupionych na targu 
czarnych jagód. Postawił to przede mną, sam 
wyjął z wózka Piotra, przytulił go mówiąc, że 
lalka z nim pojedzie. Pokusa była duża, cieka-
wie i kusząco wyglądały cyrkle, dropsy i jagody, 
a i mama, która bardzo się bała, przekonywała, 
bym Piotra oddała, bo przecież on może i bez 
proszenia go zabrać. Niemiec stał przede mną 
z Piotrusiem na ręku, patrząc mi w oczy wycze-
kująco. Zastanawiałam się, w końcu skinęłam 
głową na znak zgody, a wtedy uszczęśliwiony 
kierowca z moim Piotrusiem zaczął tańczyć 
po kuchni. Nie wyobrażałam sobie dotąd, że 
dorosły mężczyzna może cieszyć się jak dzie-
cko z posiadania upatrzonej lalki. Oddałam, 
a właściwie sprzedałam mego Piotra i pojechał 
razem z Niemcami na front.

Początki mojej nauki
Latem 1937 roku Renia skończyła siódmą klasę 
szkoły podstawowej. Pierwotnie ojciec postano-
wił, że Renia pójdzie do szkoły handlowej, do 
której przyjmowano po siedmiu klasach szkoły 
podstawowej, pod koniec roku szkolnego zmienił 
zdanie i zdecydował, że Renia nie będzie han-
dlowcem, tylko farmaceutką, wobec tego musi 
pójść do gimnazjum. Renia była wściekła za 
zmarnowany cały rok, do gimnazjum bowiem 

zdawało się egzamin po szóstej klasie. W celu 
przygotowania jej do egzaminu wstępnego 
wynajęto korepetytorkę. Zajęcia odbywały się 
codziennie u nas w domu, uczenie się uznałam 
za ciekawy sposób spędzania czasu i postanowi-
łam, że ja też pójdę do szkoły. Miałam dopiero 
pięć lat, ale tak marudziłam, że rodzice poprosili 
dyrektora szkoły, by mnie przyjął. W klasie było 
wolne miejsce, dyrektor więc zgodził się przyjąć 
mnie jako wolnego słuchacza. Był przekonany 
że szybko się znudzę, a jeżeli nie, to po półroczu 
postawią mi stopnie i wciągną na listę uczniów. 
Mama uszyła mi piękny fartuszek z białym koł-
nierzykiem i białymi mankiecikami z mereżka-
mi i haftami. Kiedy w dniu rozpoczęcia roku 
szkolnego poszłam do szkoły, byłam szczęśliwa. 
Niestety, moja radość trwała krótko. Po kilku 
dniach nauki policjant przyprowadził na lekcje 
bosego chłopca w wieku 10-11 lat. Obowiązujący 
w Polsce przedwojennej obowiązek nauki dzieci 
w szkole podstawowej realizowany był w ten 
sposób, że po rozpoczęciu roku szkolnego, na 
podstawie spisów ludności sprawdzano, czy 
wszystkie dzieci w wieku szkolnym uczęszczają 
do szkoły. Nieuczęszczających do szkoły poszu-
kiwano, a znalezionych, jak nowy uczeń, który 
pracował na wsi, w polu, przyprowadzano do 
szkoły. Ponieważ ja zajmowałam jedyne wolne 
miejsce w klasie, musiałam je zwolnić i wrócić 
do domu. Byłam zrozpaczona, płakałam. Na 
pocieszenie obiecano mi, że w następnym roku 
od razu zostanę przyjęta do szkoły. 

W domu nie wiedziałam co z sobą począć, 
brakowało mi zajęć. Do Reni przychodziła na-
uczycielka gry na fortepianie. Z nudów obserwo-
wałam, co robiła Renia, a po wyjściu nauczyciel-
ki i Reni siadałam i próbowałam ćwiczyć – bez 
efektu, bo udało mi się tylko zagrać tzw. kocią 
polkę. Ponieważ w naszym gimnazjum język 
francuski był na wysokim poziomie, ażeby 
ułatwić Reni start zaangażowano nauczycielkę 
francuskiego. W czasie lekcji siedziałam i pilnie 
słuchałam. Na następnych lekcjach podpo-
wiadałam Reni, gdy nie zapamiętała jakiegoś 
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słówka. Raz mama weszła do pokoju i zastawszy 
mnie na lekcji, kazała wyjść i nie przeszkadzać, 
ale nauczycielka francuskiego, pani Robortowa 
powiedziała, że nie tylko nie przeszkadzam, ale 
dopinguję Renię mogłam nadal być obecną na 
lekcjach. Gdy Renia zdała egzamin wstępny do 
gimnazjum i przestała brać lekcje francuskiego, 
ja – już oficjalnie – miałam lekcje francuskiego. 
W czasie wojny, gdy wielu uczniów przestało 
brać prywatne lekcje z braku środków, moi 
rodzice również chcieli zrezygnować. Wówczas 
Pani Robortowa powiedziała, że mam zdolności 
językowe i szkoda, żebym przerwała naukę , 
a ona jest sama w domu i z braku lekcji tylko 
by się nudziła, więc żeby się nie nudzić chce 
gratisowo mnie uczyć. Rodzice nie bardzo chcieli 
się na to zgodzić, ale po jej naleganiach wyra-
zili zgodę pod warunkiem, że po lekcji będzie 
z nami jadła wspólny obiad. 

Nauka Reni
Renia stale siedziała przy stole nad rozłożony-
mi zeszytami i niby się uczyła. Naprawdę nie 
uczyła się całymi dniami, a czytała książki. 
Udając, że się uczy, unikała prac domowych, wy-
gospodarowując w ten sposób czas na czytanie. 

Bibliotekarka nie wierzyła jej, gdy szybko odda-
wała dopiero co pożyczoną książkę, raz nawet 
kazała opowiedzieć jej treść oddawanej książki 
i była pełna podziwu, gdy Renia dokładnie ją 
opowiedziała. 

Renia bez przerwy się uczyła w wyżej opisa-
ny sposób, pomimo tego osiągała wymagane do 
stypendium średnie oceny. Gdy się uczyła, nikt 
nie miał prawa odrywać jej od nauki. Gońcem 
na posyłki i takim „wynieś, przynieś, pozamia-
taj” w domu byłam, niestety, ja.

Wila 
Wila była pupilką ojca, zawsze pochwalał 
wszystko, co tylko robiła. Dlatego uważała, że 
inni maja jej słuchać i robić co ona każe, a szcze-
gólnie smarkula, jaką dla niej byłam ja, o 15 lat 
młodsza. Raz w domu nikogo oprócz mnie nie 
było, Wila wróciła z jakiejś randki i spieszyła 
się znowu na jakieś wyjście. Zauważyła, że ma 
brudną chustkę do nosa i kazała mi ją wyprać. 
Powiedziałam, że sama ją zasmarkała, to sama 
powinna ją wyprać. Ona się wściekła, złapała 
pas i zaczęła mnie nim bić. Był to szeroki woj-
skowy pas, bolało bardzo, ale zacięłam się i za-
miast płakać z bólu, zaczęłam się histerycznie 

fot. JózEf koNARSkI
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śmiać, ona wpadła w histerię i wołała, bijąc, 
„płacz smarkata, płacz”, ja wpadłam w trans 
i nie mogłam przerwać śmiechu, nadal się 
śmiałam, gdy już nie miała siły dłużej mnie bić. 
Ona wtedy upadła na kanapę i zaczęła płakać. 
Zrobiło mi się głupio i było mi jej żal. 

Wila często była w szkole poza domem lub 
miała jakieś zajęcia, nie interesowała się smar-
kulą, my tylko mijałyśmy się. Ale zazdrościłam 
jej butów; miała zawsze bardzo eleganckie, 
na wysokich szpilkach, tak zwanych wówczas 
francuskich obcasach. Miała bardzo małą 
stopę, rozmiar 33. Szewcy robili pojedyncze 
pary takiego luksusowego obuwia w małych 
rozmiarach , ponieważ ładnie się prezentowały 
na wystawie. Po zmianie wystawy nie było za-
zwyczaj nabywcy na tak drogie i małe pantofle, 
więc obniżali znacznie cenę i rodzice kupowali 
je dla Wili. Nieraz, gdy nikogo nie było w domu, 
wyjmowałam te pantofle z szafy, nakładałam 
i paradowałam po mieszkaniu obiecując sobie, 
że jak dorosnę, to tylko w takich będę chodzić. 
Tak się stało. Prawie do siedemdziesiątego roku 
życia chodziłam na bardzo wysokich obcasach, 
uwielbiałam je, tylko na takich obcasach czu-
łam się dobrze. Niestety nie miałam tak ele-
ganckich, z wężowej skórki pantofli, ale obcasy 
były wysokie.

Z butami Wili wiąże się jeszcze jedno moje 
wspomnienie. W czasie wojny, w 1939 roku, sie-
działam na ganku przed domem. Gdy podjechał 
autobus, miałam spuszczoną głowę i gapiłam 
się bezmyślnie na nogi wysiadających. Zoba-
czyłam że jedna z wysiadających osób miała 
takie buty, jak Wila, tylko bardzo zniszczone – 
z naderwaną podeszwą i ułamanym jednym 
obcasem. Zaciekawiona podniosłam głowę i… 
zobaczyłam Wilę. Przyjechała z Wilna. Okazało 
się, że gdy do Wilna wkroczyli Rosjanie, zdjęli 
straż, która stała przy grobie Piłsudskiego. 
Wtedy na straży stanęli harcerze, ich również 
usunięto, a ich miejsce zajęła młodzież zrzeszo-
na w organizacji „Strzelczyki”, do której Wila 
należała. Ich nie tylko zdjęto, ale wywieziono 

za miasto, między nimi – Wilę. Po tym wyda-
rzeniu bała się wracać do swego domu w Wilnie 
i postanowiła wrócić do rodziców. Komunikacja 
była wtedy nieregularna, część drogi musiała 
więc przebyć pieszo w tych pantoflach na fran-
cuskich obcasach i to było powodem ich stanu, 
który tak mnie zaskoczył. 

Defilady wojskowe w czasie Świąt pań-
stwowych i nieodłączny im Josel
W 1939 roku ojciec często przebywał w domu. 
Był miłośnikiem koni, wszelkich zawodów hip-
picznych i ćwiczeń, a tych w Nieświeżu nie bra-
kowało, ponieważ stacjonował tu 27 Pułk Uła-
nów im. Króla Stefana Batorego. Często były 
różne pokazy, zawody i defilady, ojciec chodził 
na nie i zabierał mnie ze sobą . Zafascynowana 
obserwowałam, jak w czasie defilady ułani na 
pięknych, rasowych koniach jechali czwórkami, 
dumni i piękni. Konie w szeregach dobierane 
były według maści – w jednym szeregu białe, 
w drugim szare, w innym piękne kasztany, 
które najbardziej mi się podobały, dalej gniade. 
Konie szły tanecznym krokiem z uniesionymi 
głowami, jakby rozumiały, że muszą prezento-
wać się pięknie i dodawać splendoru ułanom 
na nich siedzącym. W czasie defilady zawsze 
był jeden bardzo śmieszny akcent, na który my, 
dzieci, zawsze czekaliśmy z niecierpliwością. 
Charakterystyczną, lubianą przez wszystkich 
postacią był upośledzony umysłowo Josel, chu-
dy 13-15 letni chłopak, zawsze w czapce, w za 
długiej marynarce z przydługimi rękawami, 
spodniach długości trzy czwarte i czarnych 
półbutach na bosych stopach, uwielbiał wojsko 
i straż pożarną. Na każdej defiladzie szedł 
przed wojskową orkiestrą. Trzymając w ręku 
kij jak batutę udawał dyrygenta, kijem poda-
jąc takt. Śmiali się wszyscy, wojskowi go nie 
przeganiali i też się śmiali, a publiczność biła 
brawo. Jak był pożar, a on usłyszał sygnał sy-
reny strażackiej, choćby był nie wiadomo gdzie, 
przy remizie był jednym z pierwszych i jechał 
do pożaru, stojąc obok strażaków na wozie 
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strażackim. W tym czasie wozy strażackie były 
inne. Na środku znajdował się duży zbiornik-
cysterna, napełniony wodą, na nim umocowane 
grube węże, a po obu stronach rodzaj podestów 
przez całą długość wozu, na których, trzymając 
się zwisających z góry uchwytów, stali strażacy. 
Josel zawsze stał pierwszy z prawej strony, roze-
śmiany, szczęśliwy, a usta miał dosyć szerokie, 
gdy się śmiał, wyglądało to tak, jakby jego usta 
sięgały od ucha do ucha.

Gdy innym razem ojciec maszerował na de-
filadzie w mundurze powstańca, w pierwszym 
szeregu, uważałam, że jest najpiękniejszym 
i najważniejszym ze wszystkich defilujących. 
Biegłam po chodniku obok maszerujących, żeby 
jak najdłużej go widzieć. Zawsze lubiłam obser-
wować jak ojciec chodził. Szedł wyprostowany 
z uniesioną głową, z laseczką, której nikt nie 
potrafił tak stawiać, jak on; była jego ozdobą. 
Nieraz jak idę z dużym, złożonym parasolem, 
a nikogo nie ma na ulicy, próbuję stawiać pa-
rasol tak, jak ojciec stawiał laseczkę.

Rok szkolny 1938/1939. Jestem już  
uczennicą
Wreszcie doczekałam się! 1 września 1938 
roku był dniem w którym zostałam oficjalnie 
przyjęta do szkoły jako uczennica pierwszej 
klasy, w nowej szkole powszechnej w Nieświe-
żu. Z tego okresu pamiętam dokładnie, że 
gdy kaligrafowałam udane, ładne literki lewą 
ręką, ktoś podchodził, wyjmował mi z ręki 
ołówek, przekładał do drugiej ręki i literki już 
nie były takie ładne… W szkole kolegowałam 
się z Marysią Marcinkowską, mieszkała nie-
daleko i zawsze chodziłyśmy razem do szkoły, 
razem wracałyśmy i razem spędzaliśmy dużo 
czasu. W mieście mówiło się zbliżającej się 
wojnie, o angażowaniu ochotników do żywych 
torped. Syn sąsiadki zapisał się i dostał pismo, 
ażeby przyjechać na przeszkolenie, robił uro-
czyste pożegnanie z przyjaciółmi, znajomymi 
i sąsiadami. Mimo że byli tam sami dorośli, 
ja się wkręciłam i jak cień chodziłam za nim. 

Prosiłam, żeby zapytał, jak będzie na przeszko-
leniu, czy mogliby przeszkolić też mnie, bo ja 
też chcę oddać życie z ojczyznę. Zazdrościłam 
i jemu, i jego matce, że ma syna bohatera. Nie 
wiem jaki był finał żywych torped, ale więcej 
o nich się nie słyszało, więc chyba nie doszło do 
realizacji tego pomysłu. 

Wiosną 1939 roku ksiądz zaczął przygotowy-
wać uczniów do Pierwszej Komunii Św. Ja stale 
szukałam nowych zajęć i to mnie też zaintereso-
wało. Ksiądz powiedział, że jestem za mała i nie 
będę mogła przystąpić do komunii, ale wyraził 
zgodę, bym chodziła na lekcje religii. Chodziłam 
na wszystkie zajęcia regularnie. Okazało się to 
bardzo przydatne w chwili, kiedy po wkroczeniu 
Rosjan mama zdecydowała, że powinnam przy-
stąpić do tego sakramentu. Ksiądz wiedział, że 
się uczyłam, więc tylko mnie przeegzaminował. 
Zapamiętałam jedno pytanie, przy którym się 
zbłaźniłam. Otóż ksiądz nakreślił następują-
cą sytuację: podczas mszy okazuje się, że jest 
za mało komunikantów, by wystarczyło dla 
wszystkich przystępujących do komunii, ksiądz 
wówczas łamie opłatki i daje każdemu połówkę. 
Zapytał mnie, czy w tej połowie jest Pan Jezus. 
Ponieważ z natury byłam szybka, więc szybko 
odpowiedziałam: – Jest, ale… Po pierwszym 
słowie ksiądz powiedział: – Dobrze. Słysząc 
jednak owo „ale”, o nie zapytał. – Ale pół – 
odpowiedziałam! Wtedy ksiądz mi wszystko 
wytłumaczył. Czułam się okropnie, bo nie odpo-
wiedziałam prawidłowo na wszystkie pytania. 

Następnego dnia, w niedzielę, miałam 
przystąpić do Pierwszej Komunii. Bardzo to 
przeżywałam, oczekiwałam z niecierpliwością 
tej chwili. Nie miałam nowej sukienki, szłam 
w sukience, w której sypałam kwiaty, mama 
zrobiła mi wianuszek z żywych kwiatów ozdo-
biony tiulem i dostałam nową udekorowaną 
świecę. W czasie mszy siedziałyśmy w ławce 
za balaskami, przed sobą miałyśmy ołtarz, 
a po prawej stronie wszystkich w kościele. 
Ołtarz u nas w kościele był usytuowany dosyć 
wysoko, do mszy służyło wielu ministrantów. 
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oBRAz EWy SękoWSkIEJ

Gdy zbliżała się chwila Komunii, dwóch mini-
strantów podeszło do mnie i podprowadzili mnie 
do stóp ołtarza, uklękłam na dolnym stopniu 
między nimi, a ksiądz wszedł do góry. Wziął 
kielich do rąk i odwrócił się przodem do wier-
nych. Jedną ręką trzymał kielich, w drugiej 
uniósł hostię i czekał na mnie. Wstałam, zło-
żyłam ręce i szłam pomału, stopień po stopniu 
do góry, gdzie czekał na mnie ksiądz z Panem 
Jezusem w ręku, którego za chwilę przyjmę do 
serca. Czułam ogarniające mnie uczucie szczęś-
cia i spokoju, pragnienie, aby jak najszybciej 
połączyć się z Bogiem. Droga wydawała mi się 
bardzo długa. Nareszcie znalazłam się u góry, 
uklękłam i ksiądz podał mi Pana Jezusa ukry-
tego w hostii. Ogarnęło mnie niewypowiedziane 
uczucie szczęścia, czułam się wyróżniona, nie 
miałam żalu, że w kościele nie było dekoracji, 
jaka zwykle towarzyszyła takiej chwili, że nie 
miałam nowej sukienki, że byłam sama w tym 
dniu. Ale ja nie byłam sama, ze mną był Pan 
Jezus, to starczyło za wszystko, niczego więcej 
nie pragnęłam. 

Ojciec i mama, ich stosunek do dzieci
Omawiając związki rodzinne nie można pomi-
nąć, tego, że Wila była pupilką ojca, a Renia 
mamy. Teraz, po latach, bez emocji analizuję 
zachowanie rodziców w poszczególnych sytua-
cjach. Ojciec faktycznie wszelkie wybryki Wili 
umiał wytłumaczyć i pobłażał jej, ale nigdy nie 
zaniedbywał innych dzieci. Potrafił być czułym 
na swój sposób, właściwie oceniał drażliwe sy-
tuacje, jakie nieraz powstawały w rodzinie. Pa-
miętam na przykład takie momenty, gdy zimą 
rano trzeba było wstawać do szkoły. Mieszkanie 
ogrzewane było piecami węglowymi, które rano 
były rozpalane i gdy się wstawało, w miesz-
kaniu było jeszcze bardzo zimno. Człowiek 
ubierał się i szczękał zębami z zimna. Mama 
tym się nie przejmowała, wołała, by wstawać 
i należało to zrobić. Ojciec wchodził do sypialni, 
brał poszczególne części bielizny i w kolejności, 
w jakiej się ją nakładało, zbliżał do otwartych 

drzwiczek pieca, ogrzewał i pomagał szybko 
się ubierać w ciepłe. Gdy mama bez poważnego 
powodu krzyczała, ojciec ją zagadywał, odwra-
cał uwagę od problemu i jakoś rozładowywał 
napiętą sytuację, ale nigdy nie potrafił ostro 
przeciwstawić się mamie, chciał zawsze wszyst-
ko załatwić ugodowo. 

Nie pamiętam, czy mama kiedyś w życiu 
pogładziła mnie po głowie lub pocałowała. 
W drodze do szkoły zachodziłam po Marysię 
Marcinkowską. Raz, gdy stałam w sieni cze-
kając na Marysię, zobaczyłam, jak mama po-
gładziła ją po głowie, poprawiła włosy, wzięła 
jej twarz w obie ręce i pocałowała w czoło. Gdy 
patrzałam na to, uzmysłowiłam sobie, że moja 
mama nigdy mnie nie pocałowała i poczułam, 
jak łzy spływają mi po policzkach. Marysia 
zauważyła moje łzy i przestraszona zapytała, 
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co mi się stało. Powiedziałam że coś wpadło mi 
do oka i zapiekło. Od tego czasu postanowiłam 
ćwiczyć wolę, żeby nikt nie poznał po mnie, 
czy mnie coś boli lub sprawia mi przykrość, nie 
okazywać żadnych wzruszeń i być twarda jak 
Japończycy. Słyszałam bowiem, że ich dewizą 
jest nie okazywać słabości ani bólu, imponowało 
mi, gdy opowiadano, że za sprawą honorową 
sami zadawali sobie śmierć przez harakiri. Nie 
wiem, czy w pełni mi się to udało, ale już nigdy 
się nie rozkleiłam się, gdy widziałam ,jak inni 
rodzice pieszczą swoje dzieci. 

Nigdy natomiast nie milczałam, gdy mama 
niesłusznie mnie oskarżała – wybuchałam bez 
względu na konsekwencje. Kiedyś poszłam do 
Marysi, miałam pozwolenie na wizytę jedno-
godzinną, a u nas nie można było dozwolonego 
czasu przekroczyć nawet o 10 minut. Rodzice 
szli akurat z Marysią do krawca, do przy-
miarki. Chciałam od razu wracać do domu, 
ale mama Marysi powiedziała, żebym poszła 
z nimi, a wracając odprowadzą mnie do domu. 
Wizyta u krawca się przedłużyła i byłam już 
spóźniona o 20 minut. Byłam bardzo podener-
wowana, ale mama Marysi uspokajała mnie 
mówiąc, że wytłumaczy mnie przed moją mamą 
i ona na pewno zrozumie. Gdy przyszliśmy do 
domu, pani Marcinkowska przepraszała mamę, 
że mnie zatrzymali, że mama na pewno się de-
nerwowała, ale to ich wina itd. Mama z uśmie-
chem powiedziała, że wszystko jest w porządku 
i najważniejsze, że mi się nic nie stało. Państwo 
Marcinkowscy wyszli uspokojeni, w domu też 
było spokojnie, dopóki się odpowiednio nie od-
dalili. Wówczas mama zrobiła mi awanturę. 
Nie milczałam. Wściekła powiedziałam, że jest 
fałszywą, obłudną kłamczuchą. Za karę mama 
kazała mi uklęknąć przed ołtarzykiem i głośno 
odmawiać Zdrowaś Mario – tak długo, aż ją 
przeproszę. Opowiedziałam, że nigdy w życiu 
nie przeproszę kłamcy, bo nie mam za co i że 
to mama powinna mnie przeprosić. Gdy ojciec 
wrócił do domu, dowiedział się co zaszło. Prosił 
mamę, żeby mnie zwolniła, ale mama nie uległa 

i ja też nie. Byłam tak wściekła, że nawet nie 
czułam bólu kolan. Do domu wróciłam późnym 
popołudniem i od tego czasu klęczałam. Nie 
dostałam kolacji, cały czas klęczałam, po kola-
cji wszyscy poszli spać, a ja nadal klęczałam. 
Najbardziej w tej sytuacji cierpiał ojciec, który 
nie mógł tego wytrzymać, wstawał co chwilę 
z łóżka i prosił mamę ażeby pozwoliła mi wstać, 
a gdy to nie odniosło skutku, przyszedł do mnie, 
mówiąc: – Wiem, że masz rację, ale przeproś 
mamę. Odpowiedziałam, że raczej umrę tu, na 
kolanach, aniżeli ją przeproszę, a jak umrę to 
będę miała tę satysfakcję, że wszyscy nazwą 
ją mordercą i do śmierci będzie miała wyrzuty 
sumienia. Gdy mama nadal nie ulegała, ojciec 
wyszedł z łóżka, wziął mnie na ręce, zaniósł do 
swego łóżka i spaliśmy razem. Mama się nie 
odzywała, udawała, że śpi. 

Mama jawnie faworyzowała Renię. Gdy pole-
ciła jej coś zrobić, a ona się wymawiała, mama 
natychmiast rezygnowała z egzekwowania 
wykonania polecenia, co było nie do pomyślenia 
u kogoś innego. Nieraz to mamie wytykałam, 
a wówczas mama mówiła, że Renia nigdy nie 
pyskowała i że powinnam brać z niej przykład. 
Mamy powiedzonko brzmiało: „Pokorne cielę 
dwie matki wyssie”. Faktycznie, gdy mama na 
Renię za coś krzyczała, nawet bez racji, Renia 
nigdy jednego słowa nie powiedziała na swoje 
usprawiedliwienie, milczała ze spuszczoną 
głową, najwyżej coś cicho pod nosem burczała. 

Pamiętam taką sytuację: usiedliśmy do kola-
cji i okazało się, że skończył się cukier i trzeba 
iść do sklepu. Renia odmówiła, bo było już ciem-
no, a ona się boi. Więc po cukier mama wysłała 
mnie. Powiedziałam, że też się boję, ale mama, 
tłumacząc Renię, że ona jeszcze musi odrobić 
lekcje przed kolacją, kazała mi pójść do sklepu. 
Zawsze bałam się ciemności . Sklep był bardzo 
blisko, w odległości dwóch i pół latarni, bo tak 
odmierzałam tę odległość. Przed naszą bramką 
stała latarnia, wychodziłam z domu przerażo-
na, stawałam pod latarnią , opierając się o nią 
plecami, rozglądałam się, czy nikogo nie ma 
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w pobliżu, odmawiałam modlitwę do Anioła 
Stróża, zamykałam oczy i biegłam do drugiej la-
tarni, gdzie otwierałam oczy, powtarzałam cały 
rytuał i znów biegłam z zamkniętymi oczami 
pozostałe kilka kroków do sklepu. Sklep, prowa-
dzony przez Żydówkę, był otwarty od wczesnego 
ranka do późnej nocy. Gdy się tam wchodziło, 
dzwonek u drzwi zawiadamiał właścicielkę, że 
przyszedł klient. Wychodziła wtedy z domu, bo 
sklep był przedłużeniem mieszkania, obsługi-
wała gościa, dziękowała, wpisywała zakup do 
zeszytu. Była umowa, że wszystko kupowało 
się na zeszyt, nieważne czy mama przysłała 
dziecko, czy uczennicę, sklepowa wydawała to, 
czego żądano, a w sobotę mama szła do sklepu 
i regulowała należność. Powrót z zakupem był 
trudniejszy, nie można było biec z zamkniętymi 
oczami, żeby się nie potknąć i nie upaść, bo 
wtedy rozsypałby się cukier i byłaby bura. Nie 
pomagało w ciemny wieczór wmawianie sobie, 
że jestem twarda jak Japończyk, że niczego się 
nie boję. Bałam się, miałam siedem lat.

 Zastanawiam się, co było powodem, że 
mama była taka zimna, ostra. Zawsze utrzy-
mywała ostry rygor w domu. Inaczej nazwać 
tego chyba nie można – dyscyplina, punktual-
ność, bezwzględne posłuszeństwo i utrzymanie 
porządku. Żadnego odstępstwa. Dbała o to, 
żeby nikt, nigdy nie mógł nic zarzucić ani jej, 
ani nikomu z rodziny. Nie widziałam też, aby 
w stosunku do ojca była inna. Była bardzo 
o niego zazdrosna, nie umiała tego ukryć. Może 
dlatego, że ojciec był ogólnie lubiany, przystojny, 
wesoły w towarzystwie, mama w towarzystwie 
raczej odsuwała się od grupy, z zazdrością 
obserwowała rozbawione towarzystwo i po-
tem ojcu robiła wymówki. Ich małżeństwo nie 
zostało zawarte pod przymusem, nie było obo-
wiązku moralnego, dziecko urodziło się rok po 
ślubie. Co spowodowało taką zmianę? O czym 
my, córki, nie wiedziałyśmy? Coś musiało się 
wydarzyć, że mama stała się surowa, zimna, 
obojętna. Kiedyś musiała chyba być inna, bo 
gdyby była taka zimna, jak ją pamiętam z lat 

dzieciństwa, to ojciec nie pokochałby jej do tego 
stopnia, by zostawić dla niej rodzinę, wyrzec 
się majątku i pojechać za nią i dla niej w obcy 
dla niego świat. A przecież pamiętam, że ojciec, 
zabierając mnie na pokazy hippiczne, tłumaczył, 
co robi każdy koń – dobrze czy źle, czy to wina 
jeźdźca czy konia, a z tego rozmowa schodziła 
na konie i inne sprawy związane z rodzin-
nym majątkiem. Tylko w ten sposób wracał 
wspomnieniami do rodzinnego domu. Wtedy 
nieraz zapominał się i opowiadał o majątku, 
jego wielkości, o sposobach gospodarowania 
i zarządzania. Chyba tęsknił, lecz starał się 
tego nie okazywać.

W domu mama robiła wszystko, aby było tak, 
jak powinno, ale we wszystkim, co robiła brak 
było serca, nie czuło się go. Ojciec zazwyczaj 
ostro nie reagował na jej różne nieprzewidzia-
ne postępki, jak na przykład zlikwidowanie 
mieszkania i nagły wyjazd z Nowogródka do 
Nieświeża, bez uzgodnienia, bez zawiadomie-
nia. Najostrzejszej zareagował, gdy miałam obe-
rwać z tego powodu, że złapali mnie za handel, 
była rewizja w domu i zabrano mi część towaru 
i pieniędzy. Nie wiem, co się kiedyś wydarzyło, 
jaka kiedyś była mama, ale coś na pewno się 
zdarzyło.

Nie rozpaczałam z powodu istniejącej 
w domu sytuacji, przyjęłam ją do wiadomości. 
Wila ojca, Renia mamy, dostosowałam się do 
istniejącego układu. Stworzyłam sobie własny 
świat, w którym się spełniałam, który dawał 
mi moc satysfakcji. Sport, nauka, taniec – by-
łam w tym dobra. Ja o tym wiedziałam i inni 
to podkreślali, osiągnęłam to sama, swoim 
wysiłkiem i pracą, to mi wystarczało. Nie mu-
siałam na siłę zabiegać o względy tych, co mnie 
nie dostrzegali, robiłam to, co według mnie do 
mnie należało. Ja też nie okazywałam uczucia, 
może nie umiałam, a może zapomniałam, jak 
okazuje się miłość; nie miałam wzorców. Może 
to moje naśladownictwo Japończyków – być 
zimną nie okazywać, co się czuje – stało się już 
moją naturą?
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Anna Blacha

Jesienny zmierzch

Jest jeszcze bardzo ciepło. To dni „babiego 
lata” postarały się, jak co roku, o afrykański 

baryczny wyż. W takie dni, nie tylko w ogro-
dzie, można podziwiać cudną Panią Jesień. Jest 
wszędzie tam, gdzie sypią się czerwone i złoto-
brązowe liście, a ciepło promieni słońca budzi 
w nas radość życia. Do listopadowych opadów 
i krótkich dni jeszcze daleko. Teraz jest pełno 
wirujących z wiatrem różnokolorowych malut-
kich spadochronów. Są także wspomnieniem 
z dawnych lat, gdy na alejkach ulic wysadzanych 
potężnymi kasztanami, klonami i lipami szło 
się po kolana w liściach, które nagarniało się 
celowo, szurając nogami. Niezapomniane spot-
kanie z jesienią pełną kolorów i opadających 
liści. Jak to dawno było, ale zapomnieć trudno. 

W ostatnią sobotę października, gdy słońce 
chyliło się ku zachodowi, ogarnęła mnie cisza. 
Na niebie rozgrywał się barwny spektakl – 
zjawisko niby o tej godzinie spodziewane, ale 
zawsze inne i prowokujące tajemną stronę do-
znań. Gdzieś wysoko wiatr przeganiał potężne 
zwały chmur. Były w różnych odcieniach błę-
kitu, granatu, czerwieni zmieszanej z fioletem 
zachodzących promieni słońca. Robiły wrażenie 
nabrzmiałych deszczem, ale zmieniały kierunek 
i znów widziałam przez chwilę błękit, a na jego 
tle płonące złotem i różem krawędzie kłębią-
cych się obłoków. 

Ogród ogarnął spokój i powoli zmieniała się 
barwa zieleni i brązu pni. Znalazłam się w otu-
lającej mnie szarości zmierzchu, który szedł 
od oddalonych krzewów i drzew. To nie była 
mgła. To powoli spadał na mnie cień wieczoru. 
Dziwne, pnie drzewa były mniej widoczne niż 
ich gałązki pozbawione części liści. Jakby Pani 
Jesień powoli gasiła światła dnia, dotykając 
wyłącznika słońca spadającego za horyzont. 
Znów niezapomniany moment. 

Pani Noc jeszcze nie wzięła w posiadanie 
swych włości. Ciemności zakamarków trzymała 
na smyczy, by uwolnić się za wcześnie nie mogły. 
One sprawiają, że po zmierzchu widziany świat 
wydaje się nieznany, inny i groźny. 

Podobnego zjawiska zapadającego zmierzchu 
i powrotu gwiazd na niebo prawie w południe 
byłam świadkiem, gdy w 1999 r. obserwowałam 
zaćmienie słońca na Węgrzech. Tam trzeba 
było pojechać, by zobaczyć całkowite zaćmie-
nie. Wiedzieliśmy, że następne zaćmienie, 
widoczne w naszej szerokości geograficznej,  
będzie za ponad sto lat, a wyjazd na inny kon-
tynent jest nierealny. Zapadła szybko decyzja: 
jedziemy! 

Zakwaterowanie mieliśmy na rozłożonych 
fotelach w samochodzie, bo wszystkie miejsca 
noclegowe były zajęte. Jedną noc można przecież 
przespać nawet na dywanie fakira! Znalezienie 
odpowiedniego miejsca na obserwację nieba 
było trudniejsze, ze względu na nieznajomość 
terenu i brak informacji od mieszkańców; po-
rozumieć się w języku bratanków było trudno. 
Mapy w tym momencie też nie zdały egzaminu. 
Na szczęście Polaków można spotkać wszędzie 
i wspólnymi siłami znaleźliśmy niezabudowany 
obszar i niezalesione pole. Zdumiała mnie bar-
wa ziemi – bardzo ceglasto-czerwona. 

Zaopatrzenie mieliśmy własne, pojawił się 
natomiast problem z zakupem paliwa. Na stacji 
benzynowej nie chcieli innych pieniędzy, tylko 
forinty. Masz babo placek! Pomogli nam Fran-
cuzi! Przyjechali z całą rodziną i domem na 
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kółkach. My tylko Trabantem Polo VW. 
Był niezawodny. 

Gotowi do obserwacji czekaliśmy w na-
pięciu z zegarkiem na ręku, gdyż godzina 
była znana. W pewnym momencie ptaki 
odleciały do niewielkiego lasu i ucichły. 
One pierwsze zareagowały. Było tam też 
zatrzęsienie ślimaków, które z niewia-
domych przyczyn też udały się do lasu. 
Zaczęło się zaćmienie. Widnokrąg powoli 
stawał się ciemniejszy, coraz bardziej gra-
natowiało niebo. Na słońce nasuwał się 
ciemny okrąg, tworząc na nim najpierw 
wygryziony sierp, potem zakrywając 
większą część słońca, do momentu całko-
witego zakrycia. Zobaczyliśmy gwiazdy. 

W ręku trzymałam aparat, by zrobić 
kilka zdjęć, jakich nie zrobię nigdy wię-
cej. Na zdjęciach uwidoczniłam różnicę 
światła między tym, jakie było podczas 
zaćmienia słońca a normalnym dniem. 
Tylko widnokrąg był inny, bardziej jas-
ny i wyglądał tak, jakby znajdował się 
poza olbrzymim kloszem, którym ktoś 
nakrył ziemię. Zjawisko trwało kilka 
minut. Powoli cień księżyca odkrywał 
słońce i sfotografowałam słynny słonecz-
ny pierścionek. Naprawdę było to piękne 
i niepowtarzalne zjawisko! Powróciły 
ptaki, zaczęły śpiewać, ślimaki też wyszły 
z lasu. 

My jeszcze przez chwilę byliśmy oszo-
łomieni widzianym zjawiskiem. Drugi 
raz w życiu nie będzie nam dane oglą-
dać pełnego zaćmienia słońca. Gwiazd 
w południe i nadciągającego o tej porze 
zmierzchu także. Zrozumiałam też lęk 
dawnych pokoleń, pozbawionych wiedzy 
o naturze zjawiska. Mimowolny lęk po-
jawił się, choć był krótkotrwały – nasza 
wiedza i świadomość są inne. 

Kłaniam się Pani Jesieni za jej piękno 
popołudnia roku!

fot. ANNA BLACHA

fot. JózEf koNARSkI
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Barbara Dzięcielewska

List do Anny
Dzień dobry! Jestem w moim ogrodzie. Jest 
ciepło, słoneczna niedziela. Tak jest już drugi ty-
dzień. Żeby te rośliny były ładne, trzeba im dać 
dużo wody. Podlewam więc dwa razy dziennie. 
Mieszkanie kompletnie zaniedbane. Od czasu 
przeprowadzki młodych na „swoje” pomalowa-
łam tylko kuchnię, zawiesiłam w pokoju nowe 
firany i na ścianach zawiesiłam obrazy. Znajomi 
ciągle pytają: – Co nowego namalowałaś? A co 
napisałaś? Kiedy wystawa? A ja... nic nie ma-
luję, nie piszę, bo nie mam czasu! Przyroda to 
jednak zazdrosna PANI, nie pozwala żeby ją 
zaniedbywać, to ona wyznacza porządek rzeczy. 
Kiedy dojdę z wyrywaniem chwastów do końca 
ogrodu, to na początku już zdążą wyrosnąć 
nowe. W zeszłym roku napisałam opowiadanie 
„Romantyzm ogrodu”. Przeczytałam je z okazji 
Dnia Kobiet, było przyjęte z dużą sympatią. Na 
ten dzień również wyznaczono w naszym UTW 
„Święto Wiosny”. Temat ogrodu pasował do tego 
święta. Myślę, że u Ciebie, we Włocławku też 
piękna wiosna, aż szkoda, że nie wychodzisz 
z domu. Jak przyjadę do Ciebie, to chociaż 
taksówką pojedziemy na bulwary nad Wisłą. 

W zeszłym tygodniu byłam w Częstochowie. 
Pierwszy raz; kiedyś wszystko trzeba robić 
pierwszy raz. Wrażeń i przeżyć moc. Byliśmy 
tam przez 3 dni. Uczestniczyłam w tym całym 
misterium bardziej metafizycznie niż pobożnie. 
Ja przecież dotychczas nie nauczyłam się nawet 
pacierza z różańcem. Niedawno dowiedziałam 
się, że słowo „różaniec” wzięło się od słowa – 
róża, a ta jest symbolem Matki Boskiej. 

Znalazłam się tam z pielgrzymką Sybira-
ków, na zaproszenie mojej długoletniej koleżan-
ki Ludki. Oni mają tam co roku swój zjazd. Bar-
dzo uroczyście i wzruszająco wyglądały poczty 
sztandarowe z wielu miejscowości, stojące przed 

ołtarzem. Morze siwych głów, a każdy człowiek 
to osobna – tragiczna i zarazem optymistycz-
na – historia, bo przecież wyszli z tego piekła, 
choć schorowani. Noclegi miałyśmy w domu 
pielgrzyma. Zaraz po zakwaterowaniu poszłam 
oglądać Jasną Górę. Wieża na tle przedbu-
rzowego nieba smukła, strzelista, świeciła 
nieziemskim blaskiem. Wchodząc przez bramę 
główną, zobaczyłam „wieczernik” – krużganki, 
sklepienia, a pośród nich ogromne kolejki ludzi, 
czekających na rozmowę, czyli spowiedź. O 21-
ej apel jasnogórski przed cudownym obrazem. 
Patrzyłam wzruszona na rozmodlonych ludzi. 
Duże wrażenie robi chwila, kiedy rozlega się 
potężny śpiew wszystkich zgromadzonych – 
pieśń „Bogurodzica Dziewica”. To tak, jakbym 
znalazła się w czasach „małego rycerza” z sien-
kiewiczowskiej powieści. 

Takich wzruszających i refleksyjnych mo-
mentów czekało mnie jeszcze wiele, np. z po-
wodu tłumów nie mogłam się dostać bliżej do 
ołtarza z obrazem Matki Boskiej. Stanęłam 
więc z boku, naprzeciw ołtarza z wizerunkiem 
ukrzyżowanego Chrystusa. Na jego głowie rzeź-
biarz umieścił złotą koronę cierniową. Jakże 
wymowna była ta korona. Można mieć kupę zło-
ta, być bogatym, ale to złoto może mieć bolesne 
kolce. I nagle! Przed tym ołtarzem i przede mną 
poruszył się… worek. Ja go wcześniej chyba nie 
widziałam! To było tak nierealne, że dopiero po 
chwili zrozumiałam, że w tym worku jest czło-
wiek. Powoli rozprostował grzbiet, podpierając 
się rękami, cały czas klęcząc. Te plecy, obleczone 
w pokutny worek były tak wymowne, tak pełne 
pokory, rozmodlenia, że patrzyłam i nie mogłam 
opanować wzruszenia. Ten pątnik chyba klęczał 
tam już długo, bo teraz często prostował plecy, 
nie wstając z klęczek. I znowu znalazłam się 
w dawnych czasach średniowiecza , kiedy nawet 
władcy szli w pokutnym worku na Jasną Górę. 

Inny moment – dostałam się w końcu bliżej 
cudownego obrazu. Kontrast surowej, niemal 
brązowej, jak skórka chleba twarzy, z bogatą, 
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mieniącą się blaskiem drogich kamieni suknią, 
robił wrażenie. I twarze ludzi, wpatrzonych 
w obraz, w zachwycie i rozmodleniu. Długi 
szpaler młodych ludzi na wózkach inwalidzkich 
i piękna twarz jednej z tych kalekich dziewcząt, 
zapatrzona z nadzieją w obraz, że może już 
teraz zdarzy się... ? 

Anno – opisuję Ci to wszystko, bo chcę 
przekazać Ci moje emocje, jakie mi tam towa-
rzyszyły. Z rozmów z Tobą wiem, jak często 
bywasz sama ze swoimi lękami i chorobami, 
i że szukasz wtedy pocieszenia w modlitwie. 
Powiedziałaś też, że lubisz czytać moje listy, 
no to będzie ciąg dalszy. Patrzyłam na boczne 
ściany, gdzie powieszono niepotrzebne już kule, 
kostury i laski. Cudowne ozdrowienia? W in-
nym miejscu wota, np. wykonany nieporadnie, 
po amatorsku, krzyż z Chrystusem, a u dołu 
krzyża wyjęty sęk, po którym pozostała dziura 
w kształcie serca. Obok inny krzyż, bez posta-
ci, ale zamiast niej, powbijano gwoździe duże 
i małe tam, gdzie byłaby głowa, ręce i nogi 
Chrystusa. Zrobiło to na mnie większe wraże-
nie, aniżeli gdyby była tam rzeźba Chrystusa – 
człowieka. 

Jeszcze inny obrazek: cała rzesza młodzieży 
akademickiej z plecakami, matami, na czele 
z profesorami w płaszczach ozdobionych gro-
nostajami i z insygniami władzy uczelnianej – 
wszyscy zmierzali w kierunku polany przed 
kościołem, by tam całą noc czuwać i modlić się. 
Pomyślałam o ateistach (wierzących inaczej), 
że niby co? Ten tłum studentów, prowadzony 
przez profesorów, to ślepy motłoch? Coś w tym 
jest, że oni chcą iść w tę mokrą, deszczową noc 
i medytować, czując w tym siłę i jedność. Jeżeli 
oddać się modlitwie, czy inaczej medytacji, tak 
bez reszty, tak całkowicie, to wierzę, że może 
to być intensywny proces oczyszczenia ciała 
i ducha (umysłu). 

No i koniecznie trzeba zobaczyć obok, w Sali 
Rycerskiej, obrazy Dudy Gracza, jego drogę 
krzyżową. Ekspozycję, gdzie w czternastu 
obrazach zawarł wszystko, co dotyczy Polaków. 
Ich martyrologię, nadzieje, tragizm i komizm, 
prawdę i obłudę. Obnażył nas, jak nikt dotąd 
w temacie „sacrum”. Kilka z tych „stacji” szcze-
gólnie zapadło mi w pamięć. 

Na pierwszym obrazie Chrystus, jako duch – 
zjawa, ma twarz spokojną, pełną dobroci. 

fot. BARBARA koNARSkA



146 INSPIRACJE  /  wrzesień – listopad 2014  /  nr 2 (48)

W miarę oglądania kolejnych obrazów widzimy, 
jak tę twarz zmienia coraz większy ból, cierpie-
nie, zwątpienie we wszystko i taki bardzo ludz-
ki, zwyczajny strach… Inny obraz – św. Szymon 
(Duda dał mu swoją twarz) podtrzymuje krzyż. 
Na pierwszym planie malarz umieścił wizeru-
nek małego, bezdomnego pieska, którego oczy 

wyrażają ogrom współczucia dla cierpienia 
Chrystusa. Ma podniesioną łapkę, jakby chciał 
dodać otuchy, a może pomóc? Jeszcze inny 
obraz – Chrystus leży na ziemi, sponiewiera-
ny, pokrwawiony na tle połamanych krzyży, 
różnej wielkości; na jednym z nich widnieje 
brudna, pogięta tabliczka z napisem 1939-1945. 

Z pewnością porusza pamięć tych, co przeżyli 
wojenny koszmar. Na innych obrazach artysta 
pokazał przekrój naszego narodu – „rozmod-
lone” dewotki z kilkoma różańcami na rękach 
i pijaczków pod kioskiem z piwem, prostytutkę 
obok eleganckiej kobiety, biedne, wiejskie kobie-
ty na tle opłotków, kościoły, sztandary, cały ten 

blichtr. Pomieszanie z poplątaniem… 
Jakie to polskie!

W niedzielę poszłyśmy z Ludką 
do kościoła św. Barbary, gdzie jest – 
podobno cudowne – źródło, leczy oczy. 
Wzięłam trochę tej wody dla Ciebie, 
może pomoże na Twoje oczy? Trzeba 
wierzyć, że tak. W tym kościele mod-
liłam się za Andrzeja, tego lwowiaka 
z Sosnowca. Kiedyś mówiłam Ci 
o nim – był synem przyjaciółki mojej 
mamy, moim równolatkiem. W ze-
szłym roku był w Zielonej Górze na 
lwowskim spotkaniu opłatkowym. Tuż 
przed moim wyjazdem do Częstochowy 
zadzwonił jego ojciec z wiadomością, 
że Andrzej nie żyje, zmarł na raka. 
Byłam zszokowana tą wiadomością – 
kiedy był w Zielonej, nie wspomniał 
o swojej chorobie. Dziś żałuję, że by-
łam, być może, za bardzo zdystansowa-
na. Kiedyś łączyło nas takie małoletnie 
zauroczenie. Teraz, po wielu latach, 
on żonaty, z rodziną… Nie chciałam 
dawać mu żadnych złudzeń. Jego żona 
też do mnie dzwoniła, podobno prosił 
ją przed śmiercią, żeby mnie powiado-
miła o jego odejściu. Z początku była 
bardzo ofi cjalna, ale w miarę rozmowy 

rozkleiła się i nie była już taka usztywniona.
Wrócę jeszcze na chwilę do Częstochowy. 

Zastanowiło mnie, że nie było tam widać kiczu, 
plastikowych świątków. Okazało się, że zawsze 
tam dbano o estetykę. Muzeami, konserwacją 
obrazów, wystrojem wnętrz zajmują się wy-
kształceni księża i zakonnicy, konserwatorzy 

fot. kRyStyNA NAWRoCkA
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zabytków. Te tanie świątki, owszem, można 
kupić, ale w bocznych, oddalonych od świątyni 
uliczkach.

Popatrz! Jakie to na mnie zrobiło wrażenie, 
że opisanie tego zajęło aż trzy strony! No i ko-
niec moich tegorocznych podróży (chyba, że do 
Ciebie?) Od stycznia tak jakoś ta emeryturka 
bardzo, ale to bardzo się skurczyła. Już nawet 
na wszystkie lekarstwa nie wystarcza, biorę 
tylko te podstawowe. No ale mówi się trudno 
i żyje się dalej, bo „kocham cię, życie”. Jeżeli 
ubierze się je we własną, optymistyczną wy-
obraźnię, to potrafi być piękne. Najważniejsze, 
żeby nawet w kałuży dostrzec tęczę. Zresztą, 
znasz mnie przecież, już taka ze mnie niewy-
darzona optymistka. 

Piszę do Ciebie w ogrodzie, czuję, że roz-
mawiam z PRZYJACIELEM, popijam dobrą 
herbatkę, od czasu do czasu odrywam wzrok od 
kartki i patrzę na zieleń, na kwiaty, słucham 
śpiewu ptaków i jest cudownie! To jest dobre 
miejsce i do pracy, i do medytacji. Kiedy się 
tak napracuję, to po przyjściu do domu mogę 
tylko leżeć i ewentualnie czytać, już nie ma 
malowania. Ostatnio czytałam wspomnienia 
z ciekawego życia Marii Ginter. Jest mi bar-
dzo bliska, bo tak samo jak ja chciała być wol-
nym człowiekiem. Ona też malowała, pisała, 
rzeźbiła, jeździła konno, prowadziła w czasie 
wojny ciężarówkę, brała udział w zawodach 

samochodowych, szybowcowych, kochała ludzi 
i zwierzęta, była duszą towarzystwa, a przy 
tym wszystkim była piękną kobietą, do tego za-
radną, umiała i zarobić, i jeszcze dużo odłożyć, 
no – godna podziwu!

Spotkałam niedawno dziennikarkę radiową, 
panią Irenę L., autorkę świetnych reportaży 
w Radiu Zachód (ja też byłam bohaterką jej 
reportażu). Zapytała, co robię? Kiedy usłyszała, 
że nie maluję i że już nie mieszkam z moimi 
młodymi, stwierdziła: – To dlatego pani nie 
maluje, bo jest pani dobrze. Może ona ma rację? 
A może już potrzeba mi czegoś innego? Fakt! 
Od kiedy jestem sama i mogę przespać całą 
noc, spadł poziom cholesterolu i to bez diety, 
wystarczył spokój.

No to, Anno, na dzisiaj dosyć – do zobaczenia! 
Ślę całuski i namawiam Ciebie do pisania. Chcę 
czytać Twoje wiersze, nawet te – jak mówisz – 
smutne, o przemijaniu. Jesteś wtedy blisko 
mnie i nieważne są kilometry, które nas dzielą.

 
PS. Niesamowite! Szpak przyniósł w dziobie 
robala i położył na podłodze przed altanką! 
Chyba przyniósł mi obiad; rzeczywiście, jest 
pora obiadowa – 13,30. Widzę, że zleciała się ich 
cała chmara i dziobią w trawniku. No i pilnują 
czereśni, bo już są owoce, ale jeszcze zielone. 
Jeszcze raz buziaki 

Baśka

fot. kRyStyNA NAWRoCkA
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Ewa Kwaśniewicz

Podróż w przeszłość

Moje córki od dawna mnie prosiły, żebym 
pojechała z nimi do Głogowa, do jego czę-

ści zwanej Cukrownią, właśnie do Cukrowni, 
wokół której rozlokowało się osiedle pracowni-
cze. Tam mieszkali moje rodzice, tam się wycho-
wałam i tam przyjeżdżałam z moją rodziną, na 
święta, wakacje i uroczystości rodzinne. 

Dla moich córek dom dziadków, jego oto-
czenie, ogród, łąki nad Odrą i sama szeroko 
płynąca rzeka, to zaczarowana kraina ich 
dzieciństwa. Nie Zielona Góra i blokowisko, 
gdzie mieszkaliśmy, tylko właśnie tamte miej-
sca, których obraz ciągle miały i w pamięci, 
i w sercu. Moja mama nie żyje od dwudziestu 
czterech lat i od tego czasu jej wnuczki, mimo 
że bywały w Głogowie, to w Cukrowni nie były.

W miarę zbliżania się do celu rosły emocje. 
Ulice do niego prowadzące bardzo się zmieniły, 
po drodze wyrosły osiedla domków jednorodzin-
nych, rozrosły się drzewa i zarośla, ale praw-
dziwy szok nastąpił po przybyciu na miejsce. 
Nic tam nie było takie, jak w przeszłości. Dom 
dziadków ciągle stoi, ale na piętrze szpeci go 
koszmarna dobudówka. Ze wzruszeniem pa-
trzyłyśmy na drzwi wejściowe, były te same, 
co przed laty. W dużych pokojach, po których 
biegały jako małe dziewczynki, mieszkają od 
dawna obcy ludzie. Nie chciały tam wejść, bały 
się, że się rozpłaczą, ja zresztą też.

W ogrodzie dziadków, pełnym drzew, grzą-
dek warzywnych, gdzie rosły najlepsze na świe-
cie czereśnie, truskawki i kwitły najpiękniejsze 
kwiaty, wyrósł wielki, wprawdzie zielony, dom, 
ale dookoła nie ma nic. W ogródkach naszych 
dawnych sąsiadów też rosną jednorodzinne 
domy. Rozległą łąkę, prowadzącą nad rzekę 
Czarną – dopływ Odry, w części zajęło osiedle 
domków. Druga jej część jest ogrodem dział-
kowym i to właśnie jest jedyny promyk słońca 

w tym – teraz ponurym – krajobrazie dzieciń-
stwa. Działki babci Helenki też już oczywiście 
nie ma, jest nieużytek, porośnięty zielskiem 
i krzakami. 

Trasą naszych dawnych spacerów wybra-
łyśmy się potem nad Odrę. Łąki, po których 
moje małe córeczki biegały między pasącymi 
się tam krowami, zamieniły się w hałdy ziemi 
porośniętej zielskiem, wszędzie leżą góry śmieci 
i – chyba – zniszczonych materiałów budow-
lanych. Tylko uregulowana Odra z pięknymi 
kamiennymi ostrogami płynie majestatycznie, 
jak kiedyś, a w oddali widać wyniosłą wieżę 
głogowskiego ratusza, której w ich dzieciństwie 
nie było.

Wróciłyśmy z tej podróży w przeszłość 
ze smutkiem, z ogromnym poczuciem straty 
i z tęsknotą za miejscem, którego już nie ma... 
Chociaż przecież jest.

Kiedyś

Miejsce dzieciństwa 
To łąka obsypana kwiatami
Jej brzegiem biegła
Dziurawa droga
W rowach kwitły fi ołki
Droga wtapiała się
W dróżki na szczytach wałów
Strzegących wód wielkiej rzeki
Wały czasami traciły czujność
Rzeka rozlewała się szeroko
Pływałam w ciepłych rozlewiskach
Szczęśliwa i lekka
Młodością

dRzWI WEJśCIoWE, fot. EWA kWAśNIEWICz
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Halina Sędzińska

Czas zapisany kamieniem

Podróże. Niekoniecznie te duże w nieznane, 
ale zupełnie małe i nieprzewidziane – potrafi ą 
zaskoczyć, zastanowić i zauroczyć swą niepo-
wtarzalnością. Mają w swej atmosferze coś tak 
niebywałego jak czas, którego nie da się cofnąć, 
pozostawiając tylko ślady w naszej pamięci.

Jest początek czerwca 2008 r. Jadę z mężem 
w nasze rodzinne strony, a w zasadzie – bar-
dziej w jego strony. Niedaleko już Chodzież, 
do której zdążamy. Mijamy na szosie zielone 
znaki, wskazujące boczne miejscowości, do 
których nam nie po drodze. Mijamy właśnie 
jeden z nich, gdzieś w prawo rozwidlona droga 
informuje, że to droga do Margonina.

W tym momencie mąż zaczyna wspominać 
swoich śp. dziadków, u których w dzieciń-
stwie spędzał każde swoje wakacje. Dziadków, 
których i ja darzyłam dużą sympatią, ale 

poznałam ich w znacznie późniejszym okresie, 
gdy już mieszkali w Chodzieży, w domu obok 
moich teściów. Z opowiadania męża wniosku-
ję, że to, co zostało w jego dziecięcej pamięci 
i o czym nieraz mi opowiadał, jest tu gdzieś 
niedaleko i że dobrze by było, po wielu latach, 
skonfrontować to z rzeczywistością. Mówię 
zatem: 

– Skoro to gdzieś niedaleko, pojedźmy tam, 
zobaczysz wreszcie czy po półwieczu twojej tam 
nieobecności zachował się jeszcze dziadkowy 
dom.

Następna tablica wskazuje w prawo miej-
scowość Podanin. Mąż bez namysłu kieruje 
samochód w wąską dojazdową szosę. Sama 
jestem ciekawa – mam ujrzeć miejsce, które 
tak barwnie malował mi nieraz, wspomina-
jąc swoje dzieciństwo, wakacje, a także dom, 

fo
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który tak często wspominała jego rodzina, gdy 
schodziliśmy się licznie przy okazji rodzinnych 
uroczystości. 

Na horyzoncie dostrzegam zbliżającą się 
z każdą sekundą małą wioskę. To Podanin właś-
nie. Mijamy urokliwy maleńki kościółek z wieżą 
zbyt wysoką, jak na jego skromne rozmiary, ale 
to właśnie stanowi o jego atrakcyjności. Za koś-
ciółkiem skręcamy znów w prawo, parę domów 
i koniec wioski. Wjeżdżamy w polną piaszczystą 
drogę pomiędzy polami.

Na poboczu drogi maki i rumianki mienią 
się biało czerwoną wstęgą. Droga piaszczysta, 
złoci się w promieniach coraz bardziej zniżające-
go się słońca. Wszędzie, jak okiem sięgnąć, zielo-
ne łany – raz pełne kukurydzy, to znów falujące 
jeszcze niedojrzałym zbożem. Po obu stronach 
drogi mijamy stare, rosochate, nadwątlone cza-
sem wierzby. Są tak piękne, że zatrzymujemy 
na chwilę samochód. Wyskakuję w niemym za-
dziwieniu i zaczynam fotografować. Fotografuję 
bez opamiętania, każde zagłębienie w korze, 
każdą większą i mniejszą rozpadlinę w wierz-
bach. Im bardziej popękany główny pień, tym 
więcej wrażeń dociera do moich oczu. Każda 
następna wierzba zaskakuje czymś nowym, nie-
powtarzalnym w swoim wyglądzie. Wyzierają 
z nich przeróżne twarze, maszkarony niczym 
z fi lmu science fi ction. To prawdziwa uczta dla 
fotografującego – myślę. Z tych „stopklatek” 
wyrywa mnie głos męża:

– Jak będziesz tak długo fotografować, to 
słońce zajdzie.

Ruszamy więc, pomiędzy szpalerem urokli-
wych drzew i polnych kamieni, gęsto rozsianych 
na poboczu, by za chwil parę ujrzeć po prawej 
stronie, z dala od naszej drogi, zabudowanie 
gospodarcze.

– O, to tu? – pytam i dowiaduję się, że tu 
na tym pustkowiu mieszkał sąsiad dziadków, 
u którego po wojnie zatrzymał się wracający 
z wojny krewny. Tym krewnym okazał się ojciec 
mego męża, a mój teść właśnie. 

Jedziemy jeszcze ok. 200 m i dostrzegamy po 
lewej stronie drogi długi parterowy budynek. 

– To właśnie tu mieszkała moja mama – 
mówi mąż i wpatruje się jak zaczarowany 
w dom. Dom jest ogrodzony nowym, drucianym 
płotem, z furtą zamkniętą na kłódkę. Jak na 
dom wiejski jest dość duży, z dachem połatanym 
dachówką, ale widać też nadwątlony gont. 

 Brodząc w trawie i pokrzywie sięgającej 
nam za kolana, obchodzimy wzdłuż płotu dom 
i zabudowania z każdej strony. Ani żywego 
ducha. Wygląda na niezamieszkały. Ciszę prze-
rywa tylko kukająca w oddali kukułka i odgłos 
jakiejś maszyny w dalekim polu. Dobrze znam 
reakcje mojego męża, ale to, co maluje się w jego 
twarzy, trudno nazwać słowami. Z pewnością 
wzruszenie miesza się ze wspomnieniem i ża-
lem za tym, co nieuchronnie przeminęło. 

Wreszcie i ja dostrzegam w nim małego 
chłopca biegającego po polu, gdy dziadek pro-
sił o wypędzenie w pole bydła z obory. Widzę 
w nim chłopca pastuszka, co to przy pomocy 
wystruganej z wierzbowych gałązek fletni 
próbował dźwiękiem oczarować zielone łany 
pełne zbóż i wykrzyczeć to, co w dziecięcej du-
szy grało. A może właśnie tu, podczas takiego 
koncertu, zrodziła się w nim myśl, która spo-
wodowała, że ukończył potem szkołę muzyczną 
w klasie fl etu?

Przysiedliśmy na powalonym pniu i długo 
rozmawialiśmy o tym, jak tętniło życiem i pra-
cą to obejście, jak dziadek uprawiał ziemię, jak 
przebiegały sianokosy, żniwa i wszystko to, 
czym żyła wówczas rodzina, jak babcia robiła 
sery, masło, śmietanę... Jak jeździli i zaopa-
trywali w produkty nabiałowe pobliski rynek 
powiatowego miasteczka, ile w to włożyli wysił-
ku, ile trudu, a gdy lat przybyło i już brakowało 
fi zycznych sił, oddali ziemię państwu w zamian 
za emeryturę. Jak to dziadek podzielił zysk 
ze sprzedaży swego dobytku pomiędzy czworo 
swoich dorosłych już dzieci i jak oni wszyscy 
zbudowali obok siebie kamienice w Chodzieży, 
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Marzena Tomczak

Z cyklu: Przygody automobilistki

Azzurro
Uwielbiam, gdy pada deszcz. Oczywiście prze-
wagę ma ten wiosenno-letni. Chłonę deszczową 
wilgoć jak eliksir życia, a jakość doznania 
zwiększa minimum luksusu: parasol, kurtka 
z kapturem lub jakiś dach. 

Pewnego majowego dnia postanowiłam od-
wiedzić rodzinę w Zaborze. Kiedy wsiadałam 
do samochodu zaczynało kropić, a po chwili 
całe niebo zakryły wielkie ciemne chmury 
i rozpadał się mocny deszcz. Żaden problem. 
Przede mną wszystkiego piętnaście kilometrów, 
podczas ulubionej pogody, na głowę nie pada, 
więc szampański humor wypełniał każdą ko-
mórkę mojego ciała! Jechałam niezbyt szybko, 
a że przechodniów nie było, zwolniłam jeszcze 
bardziej i sto metrów przejechałam produkując 
fontannę. Jakbym jechała pod wodospadem! 

– Azzurro... – euforia wybuchła piosenką 
Adriano Chelentano, ulubioną od lat i kojarzącą 
się, nie wiedzieć dlaczego, z padającym letnim 
deszczem. – Azzurro il pomeriggio e’ troppo 
azzurro e lungo per me... – śpiewałam sobie 
pełnym głosem. 

Deszcz wzmógł się, bębnił o dach, wycie-
raczki chodziły na najwyższym biegu, a mnie 
roznosiła radość! Świat za deszczową kurtyną 
miał miękkie kontury, elementy krajobrazu 
zmieniały się płynnie, jak na obrazach impre-
sjonistów. 

Majaczące w oddali ciemne plamy z bliska 
okazały się dwoma mężczyznami. Ulewa trwa-
ła, do Łazu jeszcze dwa kilometry, a oni szli bez 
parasoli i nawet bez kurtek. Zatrzymałam się, 
zawołałam. Wskoczyli do auta. Ociekali wodą. 
Byli młodzi i pięknie zbudowani, „mistery” 
mokrego podkoszulka – błysnęła myśl. Do tego 
tryskający uprzejmością: 

by nadal żyć blisko siebie. To w tym miejscu 
gdzie teraz jesteśmy, jego ojciec poznał po są-
siedzku matkę, to tu poczęło się z pewnością 
jego własne życie.

Dopiero tu zdałam sobie sprawę z życia, które 
popędza nieubłagany czas, pozostawiając nieme 
ślady, jak chociażby ten dom pusty w szczerym 
polu. Zerwałam naręcze polnych kwiatów i za-
opatrzyłam się w dwa niewielkie kamienie leżą-
ce nieopodal płotu, które miały mi posłużyć jako 
przycisk do kiszenia ogórków. Odjechaliśmy 
sprzed tej wiejskiej, osamotnionej chaty. Kwiaty 
zawiozłam teściom, a oni tak bardzo ucieszyli 
się, gdy powiedziałam im, gdzie je zerwałam. 

Kamienie oczywiście przywiozłam do na-
szego domu w Zielonej Górze. Leżały przez 
kilkanaście dni w kuchni; wzrok mimo woli 
zatrzymywałam właśnie na kamieniach i za 
każdym razem odnosiłam wrażenie, że opo-
wiadają mi wciąż tę samą historię o miejscu, 
które widziałam, gdzie stoi sobie w szczerym 
polu samotna teraz chata i może tęskno jej za 
głosami ludzi, którzy dawno już stamtąd ode-
szli, tak jak i dawno wybrzmiały sprawy, jakim 
tętniło domostwo.

Z pewnością kamienie mówią, bo kiedy 
usiadłam obok nich, napisałam wiersz, mając 
głównie na myśli dziadków mojego męża, nagle 
poczułam spokój ducha.poczułam spokój ducha.

Zanim odejdę
zanim się rozwieję
jak obłok siwy wiatrem targany
zanim odpłynę
zanim za horyzont
ster swój powierzę w całkiem inne dłonie
zanim ulecę
zanim się rozzłocę
jeszcze oczy nacieszę wierzbami przy drodze
jeszcze wezmę w dłonie mały krągły kamień
jeszcze garść kwiatów polnych
jeszcze tylko
zanim...
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Z pogranicza literatury

„Jak uczeń gotowy, nauczyciel się znajdzie” – to 
stare powiedzenie dowiodło znów swej prawdzi-
wości. Tym razem na mojej osobie. W sobotę 
21 czerwca 2014 roku w Wilkanowie, w za-
czarowanym ogrodzie u pp. Kurzawów odbyło 
się zakończenie roku akademickiego UTW na 
wydziale Oksymoron. Pan Kurzawa – poeta 
i w ogóle twórca literacki. Studenci czyli goście 
pp. Kurzawów – jak wyżej. Tylko ja narybek po 
jednym semestrze na Oksymoronie. W progra-
mie, biorąc pod uwagę pasje obecnych, tematyka 
literacka. Cieszyłam się bardzo, ponieważ mimo 
wieloletnich ciągot, nie szło mi jakoś samodziel-
ne jej rozpoznawanie. 

– Dziękujemy, jaka pani miła, cudowna... 
– Przesada, przesada albo nie! mówcie tak 

dalej... 
Gadaliśmy jakieś bzdurki i śmialiśmy się 

do rozpuku, choć dzieliła nas różnica wieku 
bliska ćwierćwiecza. Mój samochód wypełnia-
ły najszlachetniejsze energie. Strzeliłam sobie 
jeszcze kilka fontann i mocą uniesienia zmiot-
łam bariery ogłady: 

– Azzurro il pomeriggio...– rozszalało się 
w niewielkiej przestrzeni Lanosa: – Azzurro... 

Moje produkcje wokalne zakłócił nieprzy-
jemny hałas. To pasażer na tylnym siedzeniu 
kaszlał i rzęził, jakby – odpukać – konał. 

– Co panu jest? Zawracać do szpitala? 
– Nie! Nie trzeba! – wysapał dziwnie ten 

z przodu. – Pani się zatrzyma, on tak... e..., na 
powietrzu mu przejdzie. 

Stanęłam. Wysiedliśmy wszyscy. Rzuciłam 
się do bagażnika po parasol. 

– Nie trzeba! My pójdziemy dalej piechotą. 
– No, co wy? Leje przepięknie! 
– NIE!!! Dziękujemy bardzo, ale NIE!!! – po-

wiedział ten co kaszlał zdecydowanym tonem. 

Jak stary facet, co to nie będzie się babie tłu-
maczył. – Do widzenia. 

– Do widzenia... 
W domu opowiedziałam moją deszczową 

przygodę. Komentarze były i takie, i śmakie. 
A co tam. We mnie pozostały same ciepłe wspo-
mnienia. Azzurro... 

oBRAz REgINy WoŹNIAk
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Zajechałyśmy. Onieśmielona, 
trochę oszołomiona nowym, zapar-
kowałam zgodnie ze wskazaniami 
gospodarza na podwórku, chociaż 
w głowie krzyczało: jak stąd wy-
jedziesz?! Zagłuszyłam to witając 
się, rozglądając, ale szybko wróciła 
mi trzeźwość spojrzenia. Nie da 
się zawrócić, więc trzeba jechać 
tyłem w tunelu, gdzie z jednej 
strony dom obrośnięty roślinami, 
a z drugiej murek też z roślinami. 
Po bokach samochodu dwadzieścia 
centymetrów luzu! A może pięć??? 
Jazda tyłem to moja baaaardzo 
słaba strona!!! A jednak, kiero-
wana wskazówkami gospodarza 
i Witka, do tyłu, do przodu, jeszcze 
raz i jeszcze raz od nowa, rośliny 
na bok ręką, wydając okrzyki 
rozpaczy i złości, wyjechałam. 
Pani Kurzawowa powiedziała mi, 
że jestem jedną z niewielu osób, 
która dała sobie radę. Ha! 

A potem to już czysta przyjem-
ność uczestniczenia w intelektu-
alnej biesiadzie. Niestety, o 20.00 
musiałam wracać do domu i nie 
wzięłam udziału w rozkręcającej 
się dyskusji. A dziś, 23 czerwca 
2014 roku, na parkingu przy 
Aldemedzie na Sulechowskiej 
wysiadłam z samochodu. Rzut 
okiem i... Fatalnie! Wyjazd do 
przodu blokuje karetka pogotowia 
i jakiś bezsensownie ustawiony 
samochód. Więc do tyłu. Do tyłu 
to dziesięć metrów po łuku i zwrot 
na ciasnym placyku! Czyli czekam. 
I nagle błysk wspomnienia! Ja 
mam czekać??? W Wilkanowie 
dałam radę! Ruszyłam w tył i wy-
jechałam bez problemu

Bogumiła Hyla-Dąbek

FOTOOKO w Karpaczu

Trzydniowa wycieczka krajoznawcza połączona z plene-
rem fotograficznym, to kolejny punkt bogatego programu 

obchodów XX-lecia klubu, przypadającego na ten rok akade-
micki – 2013/2014. 

6 maja, czterema samochodami, pojechało do Karpacza 
szesnaście osób. Zamieszkaliśmy w gościnnych progach 
hotelu „PIECUCH”, blisko wyciągu na Kopę. Zaraz po 
załatwieniu wszelkich formalności wyruszyliśmy na szlak 
prowadzący do schroniska „Nad Łomniczką”. To wyjątkowe 
miejsce na szlaku prowadzącym na Śnieżkę. Odpoczynek 
z dala od hałasu, w cieniu drzew i w cieniu legend, przy 
pysznych naleśnikach z jagodami, daje siły do dalszej gór-
skiej wędrówki. Warto wspomnieć, że schronisko nie posiada 
dopływu prądu. Po powrocie i obiadokolacji spotkaliśmy się 
wszyscy na placu obok hotelu, gdzie czekało na nas przygo-
towane ognisko. Jedną zapałką rozpalił je nasz prezes Bolek 
i rozpoczęło się wspólne przy nim biesiadowanie. 

Po atrakcjach pierwszego dnia pobytu w Karpaczu, dru-
giego dnia zaplanowaliśmy wyprawę w góry do „Samotni”, 
najpiękniejszego miejsca w Karkonoszach. Niestety, mimo 
zakupionych deszczowych płaszczy, deszcz przegonił nas 
z obranej trasy. Nie zamierzaliśmy jednak siedzieć w ho-
telu. Jak nie na górskie szlaki, to na szlaki podziemne 
skierowaliśmy swój program zwiedzania. I tak znaleźliśmy 

fot. ELŻBIEtA JózEfoWICz
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cennych kruszców. Widzieliśmy bombę i prze-
żyliśmy jej wybuch w laserowym pokazie. Było 
tajemniczo, ciekawie i momentami strasznie. 

Kopalnia to był dopiero początek naszego 
zwiedzania w drugim dniu wycieczki. Zaraz 
po niej pojechaliśmy do Parku Miniatur 
Zabytków Dolnego Śląska. W Parku Mi-
niatur oglądaliśmy obiekty świadczące o ar-
chitektonicznym bogactwie Dolnego Śląska. 
Zgromadzone w jednym miejscu, przeniosły 
nas w świat fantazji. Wieczór drugiego dnia 
wycieczki spędziliśmy w bardzo klimatycznym 
miejscu „U DUCHA GÓR”. Przy kawie, deserze, 
piwie dzieliliśmy się wrażeniami z dotychczas 
zwiedzanych miejsc. Wspólne opowiastki, 
kawały, żarty wprowadziły nas w znakomity 
humor i niektórzy poszli jeszcze do hotelu „Go-
łębiewski”, gdzie było co oglądać i podziwiać. 
A że padał deszcz? To nic, od czego są parasole 
i płaszcze przeciwdeszczowe. Ważne, że dopisy-
wała nam pogoda ducha!

Ostatni dzień wycieczki rozpoczęliśmy zaraz 
po śniadaniu, przenosząc się do Piechowic, do 
Huty Szkła Kryształowego „Julia”. Ręczna 
produkcja kryształów jest procesem niezwykle 
pracochłonnym i obecnie już zanikającym. Jest 
w nim jakaś magia. Warto było poczuć żar 
hutniczego pieca i na własne oczy zobaczyć, jak 
hutnicy zamieniają się w artystów.

 Program wycieczki zakończyliśmy nad 
Wodospadem Szklarki. Zwieńczeniem wę-
drówki szlakiem w Szklarskiej Porębie był 
widok tego wodospadu, z którego woda – z głu-
chym górskim łoskotem – spada z wysokości 
13 metrów.

Nasz trzydniowy pobyt w górach był świet-
nym wyjazdem integracyjnym, dającym duże 
możliwości naszej pasji fotografowania. Z apa-
ratami fotografi cznymi się nie rozstawaliśmy, 
jak na grupę z klubu fotografi cznego przystało. 
Zrobiliśmy dużo zdjęć – lepszych, gorszych; 
będzie jeszcze czas je pokazać i o nich porozma-
wiać, bo w ten sposób się przecież też uczymy. 

się w Kowarach przy sztolniach. Pod nazwą 
„Sztolnie Kowary” kryje się atrakcyjna pod-
ziemna trasa turystyczna, licząca około 1200 m 
chodników, komór i grot we wnętrzu góry Suli-
ca. My zwiedziliśmy Kopalnię „Liczyrzepa”. 
Zgromadzono w niej eksponaty z podziemnego 
świata legend, tajemnic i historii prawdziwej, 
związanej przez blisko 700 lat z poszukiwania-
mi kruszców, minerałów oraz wydobywaniem 
rudy żelaza i rud uranowych. W towarzystwie 
przewodniczki podążaliśmy tajemniczą i ma-
giczną ścieżką odkrycia przez dwunastowiecz-
nych gwarków – Walonów rud żelaza i innych 

fot. ELŻBIEtA JózEfoWICz

fot. JANINA komoRoWSkA
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dorota Łukaszewicz

Wycieczka do Nochten

10 maja 2014 r. autobus pełen „Kwiatków” 
i laureatów konkursu fotografi cznego „Kwiaty 
sadzone ręką ludzką” udał się do Łużyckie-
go Parku Głazów Narzutowych w Nochten 
w Brandenburgii.

Świeciło słoneczko, powiewał wietrzyk, a my 
przemierzaliśmy 20 ha parku wzdłuż, wszerz 
i wzwyż, meandrując pomiędzy skandynawski-
mi kamieniami od żwirku po 4-tonowe głazy. 
Pomiędzy nimi napotykaliśmy przepiękne kępy 
kwitnących bylin, krzewów rododendronów 
i azalii oraz świadectw, że w kwietniu też było 
tu ładnie (przekwitłe narcyzy i tulipany). Ku-
siła nadzieja, że w pełni lata i jesienią można 
tu przeżyć cudowne chwile. Do kwitnienia 
szykowały się funkie, dzwonki, tawułki, irysy 
i wiele innych letnich kwiatów. Jesienią park 
maluje feeria barw wrzosów i wrzośców, a tak-
że przebarwiające się liście drzew. Wszystko 
otulone jest zimozielonymi i iglastymi drzewa-
mi i krzewami. W centrum parku wytchnienie 
znajdziesz u brzegu stawu porośniętego rośli-
nami wodnymi, posłuchasz szumu wodospadu 
i szmeru trzcin, a także kumkania żab, z most-
ku spojrzysz na barwne karpie koi. Zmęczone-
go i nieco głodnego wędrowca pocieszą liczne 
ławeczki, szałasy i dużo kwiecistych łąk.

Z wysokiego pagórka rozpościera się pano-
ramiczny widok na bliższą i dalszą okolicę: 
przeogromną odkrywkę węgla brunatnego, 
elektrownię parową, zabudowania Nochten 
i Pogórze Łużyckie. Park w Nochten to przy-
kład na przywrócenie środowisku naturalnemu 
poeksploatacyjnych terenów przemysłowych.

Opici świeżym powietrzem udaliśmy się na 
posiłek do „Koziołka Suchodołka” na kociołek 
gospodyni. Pani Jola powitała nas własnym 
chlebem z ziołowym smaluszkiem i ogórkiem ze 

swojej spiżarni oraz herbatką miętową z poma-
rańczą. Zaskoczenie było ogromne. Tym więk-
sze, że za symboliczną opłatą można było nabyć 
przeróżne przetwory owocowe i warzywne, 
ziołowe, miód i nalewki z bogato zaopatrzonej 
piwniczki Tak, tak nalewki… Próbowaliśmy 
tych delicji na miejscu.

Nasyciwszy ciało i ducha szczęśliwie wró-
ciliśmy do domów z poczuciem, że ciąg dalszy 
nastąpi.

fot. doRotA łukASzEWICz

fot. doRotA łukASzEWICz
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Halina Maszner

Ścieżka geoturystyczna –  
dawna kopalnia Babina

W sobotni ranek, 14 czerwca.2014r., kilku-
nastoosobowa grupa pasjonatów z Klubu 

Geologicznego oraz sympatyków zjawiła się 
z plecaczkami w umówionym miejscu, gdzie 
czekały na nas dwa busiki, którymi wybraliśmy 
się na wycieczkę. Prowadząca klub Elżbieta 
Dąbrowska-Żurawik wcześniej zapoznała słu-
chaczy z tematem.

Podczas zwiedzania profesjonalnych infor-
macji z zakresu procesów geologicznych, które 
doprowadziły do powstania tej skomplikowanej 
struktury polodowcowej oraz krajobrazu tzw. 
pojezierza antropogenicznego, udzielała nam 
geolog Irena Wróbel, będąca na wycieczce wraz 
z wnuczką Urszulą, studentką geologii. Irena 
była naszym przewodnikiem po tym ciekawym 
terenie. 

Pokopalniane zbiorniki, mają różnorodne 
kształty, barwę, rzeźbę terenu. Brzegi dolin, 
fantazyjnie ukształtowane przez erozję w for-
mie baszt, słupów, łuków, tworzą miejscami 
krajobraz niespotykanego piękna wytworzonego 
przez naturę, ale też krajobraz budzący niepo-
kój, a nawet grozę. Mimo widoku destrukcji 
środowiska (kikuty obumarłych drzew) zapad-
liska posiadają swój urok. Jedną z inspiracji do 
udziału w tej wycieczce była ciekawa wystawa 

fotografii Barbary Konarskiej, zatytułowana 
„Kolorowe jeziora ciszy”, którą zwiedzałam 
w marcu 2014 r. w Galerii „Na Ptasiej”.

Z zadumą i refleksją chodziliśmy po tym nie-
zwykłym miejscu myśląc, jak potężna, władcza 
i niezależna jest natura. Potrafi przez wieki 
tworzyć piękno ale i grozę, raje dla ptaków, ale 
też miejsca, gdzie swój cud tworzenia wyraża 
inaczej – ciszą. 

Zwiedziliśmy też Park Mużakowski, zajmu-
jący 728 ha powierzchni po obu stronach rzeki 
Nysy Łużyckiej, która stanowi granicę polsko-
-niemiecką, w województwie lubuskim. Podzi-
wialiśmy osobliwości przyrodnicze, rosnące na 
tym terenie drzewa i krzewy. Zachwycił nas 
np. imponujący wielkością kasztanowiec drob-
nokwiatowy (krzaczasty), tworzący ogromną 
kępę, wewnątrz której spacerowaliśmy, a Ola 
robiła nam zdjęcia. Turystów przyciąga też 
zamek – renesansowa budowla z XVI wieku.

Dla uwieńczenia tego dnia pełnego wrażeń, 
w drodze powrotnej odwiedziliśmy Karczmę 
Łużycką w Buczynach, gdzie każdy mógł sobie 
wybrać sposób na dopełnienie szczęścia. Dla 
jednych były to pierogi, dla innych flaczki czy 
udka. Czekając podziwialiśmy wystrój wnętrza. 
Wiekowe kubki, młynki, chochle, miseczki. Ze 
smakiem. 

Deszcz zmoczył nas do tzw. „suchej nitki” 
dopiero przy wysiadaniu w Zielonej Górze. 
Dziękujemy Elżbiecie za zorganizowanie TA-
KIEGO DNIA!

fot. ELŻBIEtA dąBRoWSkA-ŻuRAWIk fot. ALEkSANdRA dIttRICH
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Łuk Mużakowa to jedna z największych na świecie moren czołowych, spiętrzonych pod na-
porem lodowca, której zarysy widoczne są nawet z kosmosu. Na obszarze łuku mużakowa, 
obok naturalnych form terenu o genezie lodowcowej, widoczne są liczne ślady przemysłu 
wydobywczego, związanego z eksploatacją złóż węgla brunatnego i towarzyszących im iłów 
ceramicznych i piasków szklarskich. Najbardziej charakterystyczne jest występowanie antropo-
genicznych zbiorników wodnych, które powstały w miejscu dawnych wyrobisk kopalnianych. 
oprócz naturalnego krajobrazu polodowcowego można tutaj obserwować współczesne 
procesy przemian środowiskowych, jakie zachodzą na tym terenie. ten specyficzny krajobraz 
polodowcowy i pogórniczy był podstawą do utworzenia geoparku łuk mużakowa. ścieżka 
geoturystyczna prowadzi przez obszar dawnej kopalni węgla brunatnego Babina, wokół najwięk-
szego zbiornika poeksploatacyjnego „Afryka” i dalej w stronę źródła kwaśnych wód żelazistych, 
gdzie tworzą się różnobarwne naskorupienia mineralne, w powstaniu których mają swój udział 
bakterie żelazolubne. W bliskiej odległości sąsiadują ze sobą zbiorniki, których barwa wody 
przybiera kolor rdzawo-pomarańczowy oraz różne odcienie zieleni i błękitu. Woda w jezior-
kach jest kwaśna jak ocet – pH waha się od 2,5 do 3 i zupełnie pozbawiona życia. zielonkawe 
i błękitne zabarwienie wody w niektórych zbiornikach spowodowane jest jasną barwą iłów 
występujących na dnie. W sąsiadujących ze zbiornikami wodnymi dawnych zwałowiskach, 
zbudowanych z osadów pylasto-piaszczystych z licznymi głazikami skał przyniesionych przez 
lodowiec, można obserwować intensywne procesy erozyjne, co powoduje powstawanie 
żlebów na stokach i stożków napływowych na plażach. ten niezwykle inspirujący krajobraz 
pokopalniany, nawet osobom niezainteresowanym geologią i górnictwem, dostarczy wielu 
niezapomnianych wrażeń estetycznych.

Elżbieta dąbrowska-Żurawik

fot. ELŻBIEtA dąBRoWSkA-ŻuRAWIk
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Pustkowo, nasza miłość

„Odkryte” przed kilku laty przez słuchaczy 
ZUTW Pustkowo, o istnieniu którego dowie-
dzieliśmy się dzięki Amazonkom, organizują-
cym wyjazdy do tej pięknie położonej i wciąż 
jeszcze niezatłoczonej miejscowości, stało się 
jednym z ulubionych „adresów” wakacyjnych. 
Przestaliśmy kochać znane kurorty nadmorskie, 
gdzie kontakt z Bałtykiem musi być okupiony 
zgiełkiem i handlowym rozpasaniem. Wielu 
z nas nie może się powstrzymać, by nie napi-
sać z zachwytem o pobycie nad morzem w tym 
właśnie miejscu. Przed dwoma laty zdeklaro-
wana miłośniczka wybrzeży Hiszpanii, Mirka 
Bogdan w mailu do mnie stworzyła mini-pean 
na cześć Bałtyku:

„Nad morzem było rewelacyjnie! Coś mi się 
zdaje, że bliska jestem porzucenia Morza Śród-
ziemnego i Andaluzji. Tylko nasz Bałtyk tak 
naprawdę ma charakter: rano stalowy, wzburzo-
ny, sprawiający wrażenie wściekłego Goliata na 
uwięzi (kurczę, naprawdę tak!), za kilka godzin 
posrebrzony, spokojny, uległy. Nieprzewidywal-
ny. Dużo chodziłam brzegiem. Właściwie całymi 
dniami było to moje główne zajęcie. Niczego mą-
drego nie wymyśliłam, ale czułam się świetnie. 
Wiesz, jak tam jest: powietrze, zapach morza, 
wiatr i burze piaskowe, biały piasek, skrzące się 
fale, zielone, sosnowe brzegi. Czasem zachody 
słońca we wszystkich kolorach, trochę groźne, 
trochę kiczowate, ale jednak piękne... Nie chciało 
mi się wracać”. 

B.K.
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fot. EmILIA SzPILA

Halina Sędzińska

Nad morzem

W dniach 17-25 maja razem z grupą słu-
chaczy ZUTW wypoczywałam nad na-

szym Bałtykiem w Pustkowie. Pogoda zrobiła 
się, jak na zamówienie, niczym z lipcowych dni. 

Obcowanie z naturą potrafi wyciszyć czło-
wieka jak najlepszy uspakajający lek. Siedzę 
na prawie pustej, szerokiej nadmorskiej plaży. 
Ludzi tak mało na piasku, że nasuwa mi się 
określenie: jak rodzynki w cieście. Piasek gorą-
cy, aż parzy w bose stopy. Za to woda w Bałtyku 
sprawia, że drętwieją z zimna. Podziwiam dwie 
odważne koleżanki, zażywające kąpieli w mor-
skich falach. Jak to mówią – w zdrowym ciele 
zdrowy duch... Cisza, spokój, wszak to jeszcze 
nie sezon turystyczny. 

Tylko stado mew czyni przy brzegu piskli-
wy jazgot. Długo obserwuję ten rwetes, mewy 
wyraźnie o coś się kłócą. Podchodzę do brzegu 
i rzeczywiście – to kłótnia o dużą flądrę, wy-
rzuconą przez morze. Jedna z mew wyraźnie 
pilnuje zdobyczy i przegania każdą skrzyd-
latą potencjalną stołowniczkę, próbującą coś 
uszczknąć dla siebie. Długo obserwuję ten in-
cydent, aż w końcu kilka przechodzących osób 
brzegiem plaży płoszy mewy, strażniczkę także. 
Kołyszą się zatem wszystkie na fali tak długo, 
aż brzeg opustoszeje z ludzi i solidarnie dzielą 
się łupem. Śmieję się do własnych myśli – to 
tak, jak w ludzkiej rzeczywistości!

Kilka dni wypoczynku nad morzem czyni 
wszystkich, którzy tu przyjechali, osobami 
niezwykle pogodnymi. Wieczory upływają 
nam na wspólnych biesiadach. Raz są to ser-
wowane wszystkim kiełbaski z grilla i chleb 
ze smalcem, tańce przy muzyce, obsługiwanej 
przez dwóch disc-dżokejów, którzy zachęcają 
uczestników do wspólnej zabawy, ucząc nowych 
układów tanecznych, innym razem uczestni-
czymy w wieczorze (konkursowym!) degustacji 
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nalewek alkoholowych, przywiezionych na tę 
okazję z własnych domowych spiżarni. Po za-
życiu tych różnorakich „kropli” poprawiają się 
wszystkim humory, co w konsekwencji prowadzi 
do zbiorowego biesiadnego śpiewu przy muzyce 
akordeonowej.

Spacerujemy plażą, raz do polożonego nie-
daleko Trzęsacza, raz do Pobierowa, a komu 
marzy się dalszy spacer, może dojść do Rewala. 
Wszędzie tam trwają pełną parą prace przygo-
towujące obiekty na sezon, wszędzie coś budują, 
coś piłują, a nadmorskie miejscowości nabierają 
własnego ciekawego kolorytu. W Rewalu idę 
pięknym deptakiem, gdzie z dwóch stron posa-
dzono wiele odmian róż. Chciałabym je zobaczyć 
w czasie kwitnienia, dochodzę do ławeczki, na 
której siedzą bohaterowie szekspirowskiego ro-
mansu – Romeo i Julia. Chętni mogą wyjechać 
do Międzyzdrojów. 

Grupa malarzy z ZUTW pod koniec naszego 
pobytu organizuje wystawę prac, które są efek-
tem pleneru nadmorskiego. I mnie, siedzącą na 
plaży, ogarnia poetycka wena.

Smaczne obiadowe posiłki pochłaniamy z za-
ostrzonym apetytem. No po prostu żyć się chce, 
ale niestety, to 9-dniowy pobyt i czas nagli. 
Jest niedziela i to dzień naszego powrotu, więc 
zdążymy jeszcze zagłosować do Parlamentu 
Unijnego. Odbieram telefoniczne wiadomości: 
„oj, Tobie to dobrze, a u nas...” – tu następuje 
wyliczanka spraw i kłopotów. No cóż, zaczyna 
się powrót do rzeczywistości, myślę, a było 
przez kilka dni tak wspaniale, relaksacyjnie, 
że żal wyjeżdżać. 

Dziękuję serdecznie koleżankom, które wło-
żyły wiele organizacyjnego wysiłku w umożli-
wienie nam wypoczynku nad morzem.

Ziarenka piasku na pustej plaży przerzuca wiatru podmuch
wśród morskiej toni mew białych stado kołysze brzegowa fala
mrużę powieki przed jasnym blaskiem ciepłem promieni kąpana
wsłuchana w odgłosy szmerów i pisków
upajam się plażową pustką
z przyrodą dziwnie znów powiązana poezją wypełniam myśli
tak mało do szczęścia czasem potrzeba
na twarzy ciepłego strumienia
plusku wody 
wiatru w plecy
by poczuć radość istnienia.

fot. EWA kWAśNIEWICz
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Anna Blacha

Nadmorskie baśniowanie

Patrząc w zamglone deszczem okna, z przy-
jemnością wspominam tygodniowy pobyt 

w Pustkowie nad Bałtykiem. Wyjazd do Pustko-
wa był strzałem w dziesiątkę. Bałtyk błękitno-
-zielony, z białymi koronkami fal, delikatnie 
pieścił piasek. Do morza około 200 m. Zmiany 
na plaży widoczne. Granitów, które kiedyś fo-
tografowaliśmy, nie ma. Zasypały je piaskiem 
fale. Bałtyk zabiera nadal plażę. Widać to na 
zdjęciach z lat 70. XIX w., gdy kościół w Trzę-
saczu stał daleko od brzegu, a dziś pozostała 
tylko jedna ściana, pieczołowicie zabezpieczana, 
ale czy to pomoże? Nie wiem. Bałtyk jest bardzo 
zaborczy, a jego siła ogromna, zabrał już wiele 
wybrzeża w ciągu ostatnich 150 lat. 

Pustkowo to urocza malutka miejscowość. 
Cisza i spokój. Wiele się w niej zmienia na 
korzyść mieszkańców. Nowe chodniki, malutki 
park, pomysłowo zagospodarowany. Jest tam 
plac zabaw dla dzieci, ciekawie zaprojektowane 

dróżki, podświetlane późnym wieczorem koloro-
wymi światełkami – pomysł na szóstkę! 

Szum morza jest melodią brzmiącą każdego 
dnia innym tonem. Czasem jest łagodne, leni-
wie płaszczące się na brzegu, ledwie słyszalne. 
Następnego dnia już z daleka słychać pieśń 
fal unoszących i przelewających się daleko od 
brzegu, kończących swój bieg na plaży. Biegną 
szybko, a silny wiatr zrywa grzywy wielkich 
bałwanów. Można fascynować się widokiem 
ogromnej przestrzeni i płynąć wraz z falami 
w nieznaną dal. Zatopić się w zielonej wodzie, 
w granatowych chmurach, unosić się wraz 
z wiatrem. Tylko ja i morze… 

Zachód słońca tworzy osobne misterium, 
z horyzontem w zmowie. W ciągu kilkunastu 
minut słońce znika powoli w chmurach, topiąc 
się w morzu. Co jest za horyzontem, w tej chwili 
nie wiem, dopiero za moment przychodzą szkol-
ne wiadomości. Ziemia obróci się wokół własnej 
osi, znów będzie wschód słońca i zachód też. 
Wolę baśniowanie, unosi mnie w inny świat, 
to nic, jest tylko mój!!! Krzyk mew, szum fal, 
chłodny powiew wiatru, coraz ciemniejsze 
w czerwieni zachodu niebo, pełne dziwnych 

Luna i Bałtyk

Cicho snują mi opowieść o Bałtyku i Lunie ukochanej,
Którą porwał w przestworza Mars – zdobywca branek.
Ona nie powróci teraz, wodne nie zdejmą jej dłonie, 
Czasem widzi swą Lunę lisią czapą otuloną.
Najpiękniejsza w pełni, owinięta szalem z chmur,
Co powoli zanika i pojawia się znów.
Morze potulne i ciche wyraża swe uczucie, 
Wzorami z kamieni na piasku ułożone,
Czasem wodny wał tygrysim straszy skokiem,
Przelewa bałwan góry, serce rwie miłości szał.
Widzą siebie – z obłoków Luna na nieboskłonie, 
On w Ziemi uwięziony. Tęsknotą rozłączeni,
Falą srebrnej poświaty ślą gorące całusy 
Bez słów, pełni zachwytu, nie liczą nocy i dni,
Mimo zazdrości Marsa, strzegącego zdobyczy,
Lecz miłości nie zniszczył, co wiernie trwa od wieków.

fot. ANNA BLACHA
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zjaw, kryjących się w obłokach. Zmieniając 
kolory, cienie tworzą postaci, które szeptem 
opowiadają mi nieznane dzieje Luny i Bałtyku. 

Zimny powiew wiatru od morza porywa 
słowa płynące zza horyzontu, który jeszcze 
mieni się kolorami tęczy, ale władanie przejmuje 
zmierzch. Trzeba wracać. Cienie zmieniają oko-
licę, to jest czas innego, otulonego w mgłę świa-
ta baśni. Światełka parku i rozświetlone okna 
wskazują mi drogę powrotu do domu. Trzeba 
się pakować, bo jutro wracamy do Zielonej Góry.  

Roman Czarnecki

Beztalencie

Pisać wiersze bardzo bym chciał,
Gdybym talentu za grosik miał.
Lecz coś mi mówi – rozsądku wróć
I swym czytelnikom cierpienia skróć.

Zajmij się Romku czytaniem wierszy,
Nie będziesz ostatni, nie będziesz pierwszy.
Może łatwiejszą proza Ci będzie,
Pisać ją możesz zawsze i wszędzie.

Słuchaj więc stary, nie roń już łez,
Bez wierszy pisania żyć można też.
Jeśli tylko twych wierszy celem szufl ada,
Przestań już pisać, to mądra rada.

Te kilka dni spędzonych w Pustkowie po-
zwoliły przywrócić mi sprawność, równowagę 
myśli, zamyślenie i przeżycie kilku cudownych 
chwil z baśniowaniem. Baśń nie pozwala mi 
liczyć upływającego czasu. Jeszcze czuję pod 
stopami piasek plaży i falę która chce zamoczyć 
mi buty. Czy to najważniejsze? Pojawia się księ-
życ – Luna w srebrzystej poświacie. Pozwala mi 
opowiedzieć swe dzieje – o miłości, zazdrości, 
żalu i szczęściu, które trwało króciutko, ale 
nigdy nie pozwala zapomnieć minionych chwil. 

fot. EWA kWAśNIEWICz
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mirosława Branicka-Polarczyk

Żegnajcie przyjemności

(na melodię piosenki „Good bye my love” D. Russosa)

Kiedyś to wszystko się jadło, ostre, kwaśne i pikantne,
Dziś już nie, bo to szkodzi mnie. Ach, jak mi to smakowało!
Good bye my love, good bye, już tego nie jadaj.
Dziś dokuczają mi nadkwaśność, zgaga i gazy.
Good bye my love, good bye, wątrobę oszczędzaj.
Żegnajcie marynaty, bigos, pikle i zrazy.
Kiedyś to wszystko się piło: szampan, koniak i wina.
Dzisiaj już to się skończyło, susza się zaczyna.
Good bye my love, good bye, wódeczki nie pijaj.
Zapomnij o nalewkach, winku i mocnym trunku.
Good bye my love, good bye, kończy się piwny raj.
Dziś tylko w herbatkach ziołowych szukaj ratunku.
Kiedyś to wciąż się kochało i orgazmy się miało.
Dziś już nie, bo to męczy mnie i coraz mniej mi się chce.
Good bye my love, good bye, seksu nie uprawiaj.
Jest przecież tyle innych atrakcji na tym świecie.
Good bye my love, good bye, hormony pożegnaj.
Dziś przed snem już tylko pomarzyć sobie możecie.
Good bye my love, good bye, ty się nie poddawaj!
Wciąż lat przybywa i nie wróci nigdy tamten maj.
Good bye my love, good bye, przemija życia raj.
Choć wszyscy mamy „z górki”, dziś śpiewajmy: chwilo trwaj!

fot. BARBARA koNARSkA
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Agencja Towarzyska 
Królewna Śnieżka Spółka z o.o.

Nie wie jak głupia była 
ta mściwa, zazdrosna macocha.
Siedzi dziś w pustym zamku, 
w lustro wciąż ślepi i szlocha,
gdy tu, w lasku,
furorę
robi interes malutki. 
„Śnieżka” tu pierwsza dama,
zaś „wielbią ją”?
„Krasnoludki”.

Czerwony kapturek

Do babci już nie biega
z koszyczkiem, jak szalony
bo wezmą go za szpiega
tych przebrzydłych czerwonych.

Hydraulik i Zuzanna

Młodej Zuzannie 
kąpiącej się w wannie 
przyglądał się hydraulik pewien, 

Ech! Moja panno! 
Miałem coś z wanną 
zrobić, lecz co… to już nie wiem.

Modliszek

Wszyscy mówią o niej, że symbol nieciekawy, 
że zaznawszy rozkoszy pożera partnera.
Mnie jednak zastanawia inny aspekt sprawy -
Czemu w Modliszku nie widzą esencji bohatera?

Witold Stankiewicz

Fraszki  
fot. BARBARA koNARSkA
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***

Stary listonosz z Żegiestowa

Listy polecone w torbie chowa

Przesyłki nie doręczone

Od kochanki i od żony

Nie doczeka dobrego słowa.

zofi a Tumielewicz

Limeryki

***

Mąż pewnej pani z Białegostoku

Dziewczyny uwodził na boku

Aż pękło ucho w dzbanie

Żona przyszła na spotkanie

Z błyskiem zemsty w oku.

***

Leciwa emerytka z Kobylnicy

Chciała zabłysnąć w stolicy

Jak hipiska się ubrała

Ulica pod nosem się śmiała

Plan spełzł na niczym.

***

Znany urzędnik z miasta Kobylnicy

Ciągle na profi ty i łapówki liczył.

Aż powinęła się noga
Za późno w sercu trwoga

Niesława się rozniosła w całej okolicy.

fot. BARBARA koNARSkA
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Elżbieta Muszyńska

***

Moi ukochani, SKS nadchodzi! 
Lecz ja się nie poddaję, 
co dzień powolutku z swego łóżka wstaję,
robię kilka skłonów: w przód, w tył, w prawo, w lewo,
potem do kibelka idę za potrzebą.
Niosę w pudełeczku rzeczy pozbierane, 
które wieczorem, przed snem, były wyciągane.
Kiedy toaleta zostanie zakończona, 
muszę trochę odpocząć, bo jestem zmęczona.
Po chwili spokojnie do śniadania siadam, 
po każdym posiłku mój deserek zjadam, 
który z kilku malutkich tabletek się składa.
Po tabletki chodzę do mojej apteki, 
w niej pan Władzio ma dla mnie zamienniki – leki.
Biedronka, Lidl, Netto – w nich robię zakupy – 
w specjalnej lodówce są tańsze produkty,
ale te towary są z terminem krótkim.
Nie zwracam uwagi, czy termin długi, czy krótki, 
bo i tak przez żołądek wszystko przeleci do d...ki.
gdy się dowiedziałam, że na uniwersytecie 
mogę zdobyć wiedzę o komputerze, Internecie,
to takiej chęci do nauki dostałam, 
że o strzykaniu w kościach nawet zapomniałam.
Młodym wykładowcom pięknie dziękuję za wiedzę –
teraz przy komputerze coraz pewniej siedzę,
często coś piszę i w sieci myszkuję.
Z wielką radością zdobytą wiedzę wykorzystuję!

fot. BARBARA koNARSkA
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„Połów” 
fot. Elżbieta Józefowicz 


