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Śladami  
Olgi Tokarczuk
W notesie parę nazwisk, kilka wskazówek, 
brakuje jednak konkretnych adresów, a na 
ulicy nie widać żywego ducha. Bezradność 
jest jednak kiepskim doradcą.

Jesienna Klenica wita chłodem i mgłami, które 
ograniczają widoczność do paru metrów. Typowa 
listopadowa aura. Jednak bardziej zaskakująca 
jest wszechobecna cisza i pustka na głównej uli-
cy. Gdzieniegdzie szczeka pies, w oddali chrzęst 
kół jadącego roweru. Wrażenie, że czas stanął 
w miejscu.

Bezradność jest jednak kiepskim doradcą. 
Udajemy się do wiejskiej szkoły, żeby zasięgnąć 
języka. Początek pauzy, na plac obok budynku 
szkolnego wysypują się ruchliwą gromadką dzieci, 
a tuż obok przystanęła, czuwająca nad ich bez-
pieczeństwem, nauczycielka. Witamy się z nią, 
przedstawiamy i... bingo! Danuta Woś okazuje 
się bardzo bliską przyjaciółką Olgi Tokarczuk 
z czasów wspólnego dzieciństwa. Zatem po nitce 

do kłębka. Ale niecierpliwość trzeba poskromić 
i poczekać do czasu, aż nauczycielka zakończy 
pracę. To okazja do spaceru po wsi, przyjrzenia 
się domostwom... A nuż pojawi się ktoś na ulicy? 
Może uda się pogadać z mieszkańcami?

Klenica
Klenica liczy 1,3 tys. mieszkańców, leży przy 
drodze wojewódzkiej z Sulechowa do Wschowy, 
między Trzebiechowem a Bojadłami, na prawym 
brzegu Odry. Wieś (należąca do gminy Bojadła) 
jest zadbana, choć nie należy do najbardziej zasob-
nych. Mieszkańcy jednak to ludzie życzliwi, żyjący 
w dobrosąsiedzkich stosunkach, jak wszędzie. Tak, 
wszyscy tu słyszeli o przyznaniu Nagrody Nobla 
swej krajance. Są z tego faktu bardzo dumni, ale 
osobistą znajomością z pisarką niewielu może się 
pochwalić.

Jak to zwykle na wsi, języka zasięgnąć moż-
na w sklepie, tam też ktoś życzliwy podpowiada, 
jak trafić do XIX-wiecznego pałacu myśliwskiego 
Radziwiłłów, w którym swego czasu mieszkali 
państwo Tokarczukowie. Droga, rozmokła od li-
stopadowych deszczów, prowadzi do zabudowań 
pałacowych. Jest pałac. Stoi na uboczu wsi w sta-
rym, parkowo-ogrodowym drzewostanie. Posesja 
otoczona płotem z siatki ogrodzeniowej, wejście 
na teren sprywatyzowanej posesji – o czym głosi 
informacja – zabezpieczone łańcuchem z ciężką 
kłódką. Dozorca z kluczem tego dnia jest akurat 
nieuchwytny. Ściany pałacu – ciągle jeszcze oka-

Małgorzata TURZAŃSKA

Olga Tolarczuk z wizytą w Zielonej Górze w 2015 r. Spotkanie autorskie w bibliotece wojewódzkiej im. Norwida.
Fot. Aneta Michałowska
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załej budowli – porośnięte bluszczem przydają jej 
tajemniczości.

Tu właśnie, w pałacowych pokojach, od 1957 r. 
mieścił się Lubuski Uniwersytet Ludowy, w któ-
rym pracowali rodzice Olgi Tokarczuk. Jej ojciec, 
Józef Tokarczuk – ongiś związany z zespołem pie-
śni i tańca „Mazowsze” – jako choreograf uczył 
młodzież oraz dorosłych tańca i na tej bazie spo-
łecznej założył zespół „Kleniczanie”. W czerwcu 
2019 roku z inicjatywy Aleksandry Szubert, dy-
rektorki gminnego ośrodka kultury w Bojadłach, 
zespół świętował jubileusz 50-lecia działalności. 
Szkoda, że nie dożył tego święta jego założyciel, 
ale ów jubileusz swą obecnością uświetniła jego 
żona, Wanda Tokarczuk z córką Olgą i jej mężem.

Jubileusz zespołu
O uroczystości bardzo chętnie opowiada Ryszard 
Hojka, członek grupy „Kleniczanie” i przyjaciel 
rodziny państwa Tokarczuków. „Nasza Oleńka”, jak 
w Klenicy nazywają panią Olgę, nie była w czerw-
cu zeszłego roku jeszcze noblistką, ale i tak każdy 
darzył ją ogromnym szacunkiem. Wszyscy chcieli 

zobaczyć z bliska „tę dziewczynkę”, z którą nie-
gdyś, przynajmniej niektórzy z obecnych, biegali po 
zaroślach, skakali przez płoty, a dziś onieśmieleni 
spoglądali na światowej sławy pisarkę. Tymczasem 
ona sama starała się zejść na drugi plan, bo naj-
ważniejszym gościem świętującego zespołu była 
jej mama, wspomagająca działalność męża. Wanda 
Tokarczuk często wyjeżdżała na występy wraz z mę-
żem i roztańczoną grupą. Pan Ryszard wspomina, że 
wówczas – w razie potrzeby – opiekował się Oleńką. 
W domu państwa Hojków pielęgnuje się wspomnie-
nia. Pani domu wykłada na stół mnóstwo fotogra-
fii, stare wycinki z gazet, również w komputerze 
przechowywane są cenne materiały – świadectwo 
znajomości, z której dziś są tak bardzo dumni.

Czy zmierzyli się z lekturą książek, których 
autorką jest O. Tokarczuk? – O nie! – Hojkowie 
zaprzeczają oboje. – Mamy dzieci i wnuki, niech 
oni czytają, dla nas jej książki są za ciężkie, nam 
wystarczą gazety, w których tak dużo i pięknie 
piszą o naszej Oleńce. Będziemy też oglądać uro-
czystość wręczenia Nagrody Nobla. Tutaj w Kle-
nicy nikt tego wydarzenia nie przegapi.

Spotkanie autorskie w bibliotece wojewódzkiej im. Norwida. Podpisywanie książek.
Fot. Aneta Michałowska
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Koleżanka z dzieciństwa
Wreszcie, po lekcjach, udaje się spotkać z Da-
nutą Woś, która okazuje się źródłem bezcennej 
wiedzy o dzieciństwie Olgi. Na uśmiechniętej 
twarzy nie było widać zmęczenia. Pani Danuta, 
równie mocno jak państwo Hojkowie, przeżyła 
niedawne spotkanie z Olą podczas jubileuszowej 
uroczystości zespołu „Kleniczanie”. Przecież nie 
widziały się – bagatela! – 48 lat! Zobaczyła kole-
żankę z ławy szkolnej, skromną, uważną, skupio-
ną na odpowiedziach na pytania, aby nikogo nie 
przeoczyć, nie urazić... Prostota jej zachowania 
działała uspokajająco na nieco spiętych kleniczan. 
Późniejsza noblistka zadziwiała świetną pamięcią. 
Pytała o nieobecnych, nie myląc ich imion, chociaż 
latami nie miała z nimi kontaktu. A potem space-
rowała ścieżkami swego dzieciństwa, być może 
w ten sposób konfrontując dawne wspomnienia 
z aktualną rzeczywistością.

Danuta Woś też pozwoliła popłynąć własnym 
wspomnieniom, które dotykały czasu dzieciństwa 
dzielonego z Olą. Bywała bowiem niekiedy w jej 
domu, zapamiętała bibliotekę i małą Olę plączą-
cą się między książkami. Tokarczuk nauczyła się 
bardzo wcześnie czytać, dlatego naukę w szkole 
rozpoczęła jako 6-latka. Zapewne właśnie książki 

rozbudziły w niej wyobraźnię. Pani Danuta zapa-
miętała, że zabawy z Oleńką były przednie, takie 
na sto procent! Bawiły się w bandy, a plan działa-
nia band nie mógł być przypadkowy. To Ola opra-
cowała wszystko do najdrobniejszego szczegółu. 
Przewidziana była nawet trasa ucieczki. Bandy 
walczyły o skarby poutykane gdzieś w dziuplach, 
musiały je znaleźć. Co najważniejsze, te skarby 
istniały naprawdę, była to wyszczerbiona filiżanka, 
czasem barwne koraliki... D. Woś wspomina, że 
Olga miała bogate słownictwo, że od najmłodszych 
lat szkolnych chętnie zgłaszała się do odpowiedzi. 
Szkoda, że uczyły się razem tylko do trzeciej klasy, 
gdyż potem rodzina Tokarczuków wyjechała.

Dziewczynki przez jakiś czas korespondowały 
jeszcze ze sobą, lecz później kontakt się zerwał. 
Dlaczego? – Nie nadążałam za nią pod względem 
literackim, a poza tym każda z nas miała swoje ży-
cie – stwierdza D. Woś. Czy zatem czuje się gorsza 
od koleżanki z dzieciństwa? Zdaniem naszej roz-
mówczyni, każdy człowiek, który swoje obowiązki 
wykonuje rzetelnie i czyni to z pasją, ma prawo 
czuć swoją wartość, być spełnionym zawodowo. 
Pani Danuta jest właśnie takim człowiekiem. Teraz 
koniecznie chce przeczytać „Biegunów”, bo ponoć 
tam znajdzie opisy klenickiej przyrody. Cieszy 
się też na kolejną uroczystość, podczas której, być 
może, tutejsza szkoła otrzyma imię, które zawsze 
przypominać jej będzie szkolną przyjaciółkę.

Będzie tablica w szkole
Tym razem jest wczesne przedpołudnie. Świeci 
jesienne słońce, ulice Klenicy jednak „jak zwykle” 
zieją pustką. Trafiamy do pani sołtys wsi, Hali-
ny Sochackiej. Chętnie wspomina jubileuszową 
imprezę zespołu „Kleniczanie”, w której uczest-
niczyło aż 120 osób z różnych stron Polski. Jako 
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich pani 
Halina wspomina godne pochwały zaangażowanie 
miejscowych kobiet w przygotowanie uroczystości. 
– Wszystko było zapięte na ostatni guzik, napra-
cowałyśmy się sporo, tym bardziej że czerwco-
wy dzień był wyjątkowo upalny. Ale warto było 
– mówi. Uśmiech gości stanowił wystarczającą 
zapłatę. – Miejmy nadzieję, że ta data na długo 

Danuta Woś, koleżanka nobliski z czasów szkolnych 
w Klenicy, gdzie do dziś mieszka i uczy w szkole.
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pozostanie w pamięci nie tylko mieszkańców Kle-
nicy – dodaje sołtyska.

Opuszczamy wioskę i zmierzamy w kierunku 
Bojadeł. W planie wizyta u wójta, a także w Gmin-
nym Ośrodku Kultury, w bibliotece bojadelskiej 
i jej filii w Klenicy. W drodze powrotnej zaha-
czymy o Sulechów, gdzie jest oddział położniczy 
szpitala, w którym urodziła się Olga Tokarczuk. 
Ale to potem... Przy głównej ulicy w Bojadłach 
rzuca się w oczy Urząd Gminy, w którym przyjmu-
je petentów i gości wójt Krzysztof Gola. Pochodzi 
z Klenicy. Jako dziecko biegał tymi samymi ścież-
kami, skakał przez te same płoty, co przyszła no-
blistka. Z racji sprawowanego urzędu uczestniczył 
w czerwcu 2019 r. w uroczystościach jubileuszo-
wych zespołu „Kleniczanie”. Miał wtedy okazję 
porozmawiać z pisarką o planach rozwoju gminy. – 
Olga Tokarczuk była żywo zainteresowana okolicą 
– twierdzi wójt. Razem zastanawiali się, co można 

byłoby poprawić, zmienić, przyspieszyć... Wspomi-
nali wspólnych znajomych, nauczycieli szkolnych, 
swojskie miejsca z dzieciństwa. Na nasze pytanie, 
czy nazwisko noblistki zostanie w jakiś sposób 
upamiętnione, wójt zapewnił, że po uzgodnieniu 
z dyrekcją szkoły w Klenicy na budynku tejże zo-
stanie umieszczona tablica pamiątkowa informują-
ca, że do tej szkoły uczęszczała Olga Tokarczuk. 
Odsłonięcie tablicy będzie okazją, żeby spotkać się 
z pisarką, gdyż na uroczystości na pewno będzie 
mile widzianym gościem.

Może kącik pisarki lub gablota?
W Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach uwagę 
przyciąga tablica z aktualnościami kulturalnymi 
dziejącymi się w okolicy. Wciąż wiszą materiały 
związane z wydarzeniem czerwcowym i wizytą 
Wandy Tokarczuk z córką. Bogata kolekcja foto-
grafii. Widać, że obie panie są tutaj szanowane, 
a twarze mieszkańców gminy niezwykle dumne 
i uśmiechnięte. Jeszcze krótkie rozmowy w biblio-
tekach w Bojadłach i w Klenicy. Książki noblistki 
niemal natychmiast zniknęły z półek bibliotecz-
nych. Każdy czytelnik chciał się zmierzyć z jej 
twórczością. Bibliotekarka z Klenicy, Monika Nie-
dbalska, pokazuje ostatni egzemplarz powieści 
„Prawiek i inne czasy”, trzeba się śpieszyć z wy-
pożyczeniem, bo i ten szybko zniknie. Mieszkańcy 
wsi idą z duchem czasu i kierują się wywieszoną 
tutaj parafrazą myśli Kartezjusza: „Czytam, więc 
jestem”. Szkoda tylko, że w książnicy wiejskiej nie 
ma najmniejszej wzmianki o tym, że autorka „Pra-

Szkoła w Klenicy

Stary budynek szpitala w Sulechowie. Tutaj mieścił 
się ongiś oddział noworodków, tu właśnie urodziła 
się Olga Tokarczuk.

Ryszard Hojka. Kiedyś opiekował się Olgą Tokarczuk. 
Mówi o niej, jak w czasach młodości: nasza Oleńka.
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wieku...” pochodzi stąd. Brakuje jej zdjęć, a można 
by przecież zorganizować np. wystawę ulubionych 
bibelotów Oleńki podarowanych przyjaciółkom, ja-
kiś kącik pamięci... Dajmy jednak placówce trochę 
czasu i szansę na zorganizowanie małej wystawy 
lub choćby gabloty.

Tymczasem w Sulechowie czeka jeszcze jed-
na wizyta i budynek, w którym noblistka po raz 
pierwszy złapała oddech, może tu rozległ się jej 
pierwszy krzyk. Gmach dawnej lecznicy (nowa 
porodówka jest w innym miejscu, po drugiej 
stronie al. Niepodległości, w nowym szpitalu) 
to opustoszały budynek poddawany remontowi; 
czarne prostokąty okien odstraszają ciekawskich 
przed wyciąganiem sekretów na światło dzienne.  
Trudno...

Dzwonek do drzwi gościnnego domostwa eme-
rytowanej nauczycielki, prezeski UTW w Sulecho-
wie, Krystyny Orwat. Jasne mieszkanie, dużo 
kwiatów, uśmiechnięta pani domu. Krystyna Or-
wat przedstawia historię Lubuskiego Uniwersytetu 
Ludowego w Klenicy, jego cele i metody pracy na 
rzecz odbywających tu kursy mieszkańców wsi. 
Skąd o tym wie? W szkole w Klenicy przepraco-
wała pierwsze cztery lata na etacie nauczycielki 
matematyki. Codziennie dojeżdżała z Sulechowa. 
Mówi, że czuła trochę swą odrębność, ale mimo to 
dobrze wspomina tę pierwszą pracę. W ten sposób 
miała okazję poznać rodziców Olgi, a za ich sprawą 
również dziewczynkę. Pamięta małą Olę, jej szczu-
płą figurkę i ciemną główkę pośród innych dzieci, 
ale w swojej klasie jej nie miała. Z mamą noblistki, 

z racji wykonywania obowiązków pedagogicznych, 
pani Krystyna spotykała się na zebraniach nauczy-
cielskich. Wanda Tokarczuk byłą zdyscyplinowaną, 
mądrą kobietą i sympatyczną koleżanką. Jednak 
sztywny rozkład jazdy autobusów nie pozwalał 
pani Krystynie na zawiązywanie głębszych zna-
jomości z kolegami z klenickiej szkoły.

Ciekawe, czy ten szczególny czas, spędzony 
przez małą Olę w Klenicy, otworzył jej drzwi do 
świata wyobraźni i obudził w niej czułego narra-
tora, który cudownie opowiada o ludziach i prze-
strzeniach, których sami byśmy nigdy nie odkryli? 
Warto czasami pospacerować ścieżkami cudzego 
dzieciństwa...

 Małgorzata TURZAŃSKA
 współpraca Bogumiła Hyla-Dąbek

Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek

Bogumiła Hyla-Dąbek w rozmowie z Krystyną Orwat Małgorzata Turzańska słucha opowieści Ryszarda 
Hojki

* * *

Olga Tokarczuk, jako pisarka, odwiedziła Zieloną 
Górę w roku 1997, następnie w 2003, 2015 i 2017.
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Pałacyk myśliwski 
Radziwiłłów
 Pamięci Tadeusza Wojtera

Na skraju Klenicy stoi – w niezłym stanie – pa-
łacyk myśliwski. Po II wojnie były tutaj PGR-y, 
potem uniwersytet ludowy, ośrodek socjote-
rapeutyczny dla młodzieży, wreszcie zabytek 
został sprzedany. Co zrobi z nim właściciel? 

Tadeusz Wojter, mieszkaniec Klenicy, dyrektor 
domu kultury w pobliskim Trzebiechowie, niespo-
dziewanie (dla mnie) zmarł. Rok czy dwa temu. Nie 
widziałem go od paru lat, nagle – zupełnie z zasko-
czenia – ktoś niedawno powiedział o jego śmierci. 
Niebanalny człowiek kultury. Zbieracz staroci, ar-
chiwalnych ksiąg, inicjator amatorskich wykopalisk, 
a przy tym artysta, śpiewak. I świetny organizator. 
Jak sobie radzą bez niego w gminie Trzebiechów? 

Kiedyś opowiedział mi krótko o losach pała-
cu w swojej miejscowości. – To jedyny pałacyk 
myśliwski na Ziemi Lubuskiej! – stwierdził. Jako 
miłośnik lokalnej historii zaprowadził do zabytku, 
pokazując park, stawy, otoczenie. Mówił o cieka-
wej przeszłości. – W 1786 r. kurlandzki książę Piotr 
Biron kupił księstwo żagańskie, a wraz z nim dobra 
otyńskie, w których leżała Klenica. W ten sposób 
kolejnymi dziedzicami Klenicy byli: córka Piotra, 
Dorota Talleyrand, jej córka Paulina i wnuczka 
Maria. Ta ostatnia wyszła za księcia Antoniego 
Radziwiłła. W rękach Radziwiłłów majętność po-
zostawała aż do parcelacji w 1935 r.

Pałac położony jest na wschodnim skraju parku 
(ok. 7 ha, 23 gatunki drzew), powstał w latach 1880-
84 z inicjatywy Antoniego Radziwiłła, rozbudowany 
został w 1903 r. Obiekt o architekturze eklektycznej, 
wieloskrzydłowy (do północnego skrzydła przylega 
parterowa dobudówka), dwukondygnacyjny z miesz-
kalnym poddaszem. Fasada z dwiema wieżami.

– Po 1945 r. mieściły się tutaj biura PGR-ów, 
potem owocnie działał Lubuski Uniwersytet Ludo-
wy, co pamiętam dość dobrze, bo moja mama tam 
pracowała, w tym okresie pracowali też państwo 

Tokarczukowie, rodzice znanej dziś pisarki, Olgi 
Tokarczuk – wspominał Wojter. – Następnie pałac 
przeszedł chyba na własność ZSMP, a od 1999 r. 
pod nadzorem powiatu istniał tu ośrodek socjote-
rapeutyczny dla młodzieży.

Powiat zielonogórski przekazał jednak ośrodek 
marszałkowi, a młodzi pensjonariusze trafili do 
innej placówki, w Przytoku. Wtedy gmach został 
wystawiony na sprzedaż. Pierwszy przetarg nie 
wypalił. Może odstraszyła cena wyjściowa – 3,5 
mln zł? Po jakimś czasie znów ogłoszono przetarg 
na pałac i 2 ha parku. Ostatecznie obiekt kupił 
mieszkaniec Zielonej Góry i Górzykowa, Bog-
dan Macewicz. Ponoć ma jakieś plany w związku 
z Olgą Tokarczuk, którą zaprosił do siebie, gdy była 
w Klenicy w czerwcu 2019 r. Jednak w pałacyku 
wciąż się nic nie zmienia...

Dla T. Wojtera pałacyk był poniekąd symbolem 
Klenicy i jako lokalny patriota bardzo chciał, żeby 
zabytek trafił w dobre ręce, a przede wszystkim, żeby 
wrócił do dawnej świetności. Nie wiedział, że dawna 
mieszkanka zabytkowego obiektu zostanie noblistką. 
Ale na pewno by się z tego faktu ucieszył... 

 E. K.

Pałacyk myśliwski. Tutaj mieszkali państwo Tokarczu-
kowie z córką, która gdzieś wspomina, że wychowała 
się w pałacu.
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Babskie rozmowy 
o książkach 
To było plus minus dziesięć lat temu. W kle-
nickiej bibliotece zaczęły się spotykać panie, 
żeby w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki 
rozmawiać o przeczytanych lekturach. Jak to 
wyglądało wówczas i co się od tej pory zmie-
niło?

Otóż przed dziesięcioma z górą laty rozmowy 
o książkach odbywały się w Klenicy, w gminnej 
bibliotece, która ma dwie siedziby: właśnie w Kle-
nicy i stołecznych Bojadłach. Tak jest sprawiedli-
wie: żeby nie było tarć i sporów ambicjonalnych 
między największymi wsiami w gminie.

– Zauważyłam plakat informujący o pierwszym 
spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki, postano-
wiłam pojechać ... rowerem – opowiadała dekadę 
temu Teresa Terochilska z Bojadeł, która z grupką 
koleżanek współtworzyła DKK. Wraz z nią przyje-
chało z Bojadeł do Klenicy jeszcze pięć pań. – I tak 
zostałyśmy, mamy satysfakcję, że bierzemy udział 
w czymś ciekawym – uznały wtedy. I z perspek-
tywy minionych lat widać, że miały rację. Klub 
DKK nadal bowiem istnieje, nadal odbywają się 
spotkania, ba, niektóre członkinie (bo panów brak 
dziś, jak i wtedy ich nie było) nadal mają ochotę 
na spotkania i rozmowy.

Dyskusyjne Kluby Książki... 
...zostały zainspirowane przez Ministerstwo Kul-
tury i Instytut Książki. Istnieją w całej Polsce, 
choć głównie w miastach. Na tym tle wiejski klub 
w Klenicy okazał się w tamtym czasie sympatycz-
nym i udanym wyjątkiem. Dziś istnieje w formule 
dla dorosłych i dla dzieci, zaś spotkania odbywają 
się na przemian w Bojadłach i Klenicy.

Jednak okresowe dyskusje, wymiana myśli 
o książkach były wówczas także okazją do roz-
mów towarzyskich. Ba, panie zdradziły, że przy-
gotowywanie się do spotkania to był niemal rytu-
ał. W domu wszyscy wiedzieli, żeby w tym dniu 

„dyskutantce książkowej” nie zawracać byle czym 
głowy. Bo musi się umalować, odpowiednio ubrać. 
Jednej z pań córka kupiła nawet bluzkę na tę oka-
zję. – Będzie jak ulał na takie dyskusje – powie-
działa mamie. Szykowanie trwało nawet od rana.

– Na to się czeka cały miesiąc – opowiadała 
Katarzyna Tomaszewska. – Bo człowieka jed-
nak ciągnie do ludzi, do rozmowy. Choć złośliwi 
mówią, iż plotkujemy. Nieprawda...

– Poza tym w telewizji nic nie ma, w gminie 
ani kina, ani teatru, zatem tu jest taki nasz kino-
teatr – dorzuciła Grażyna Śledź. Także Regina 
Słowińska, której przypadła w klubie DKK rola 
tzw. moderatora, była bardzo zadowolona z tych 
spotkań: – Cieszę się, że przed emeryturą docze-
kałam czegoś tak sensownego – orzekła, po chwi-
li dodając: – W końcu działamy we wsi, z której 
pochodzi znana polska pisarka, Olga Tokarczuk. 
Wiele osób stąd wciąż pamięta jej rodziców, którzy 
uczyli w tutejszym Uniwersytecie Ludowym.

Sąsiadki noblistki
Klubowiczki zastanawiały się nawet, czy dało-
by się zaprosić Olgę Tokarczuk na dyskusję i na 
spotkanie. 

– Trochę się boję czy to nie za trudna lektura na 
nasz poziom – powątpiewała przed 10 laty Grażyna 

Obecnie Monika Niedbalska prowadzi bibliotekę 
gminną w Klenicy
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Śledź. – Dla nas do czytania dobre są panie Fox, 
Kowalewska, które zresztą były tutaj na miłych 
spotkaniach. Choć książki pani Olgi wzbudziły 
chyba jednak najwięcej emocji podczas dyskusji...

– No bo też nigdzie w swych powieściach nie 
wspomni o stronach rodzinnych, ani słowa o Kle-
nicy, tylko o miejscowości „koło Sulechowa” – 
podchodziła krytycznie Bronisława Kleibert . 

Szkoda, że rezolutne kobiety z gminy Bojadła 
nie zdecydowały się dekadę temu zaprosić do siebie 
pani Olgi. Dziś mogłyby się chwalić spotkaniem 
z noblistką w ramach DKK, być może jedynym 
klubem, który zdobył się na odwagę. Ale do tego 
nie doszło. Choć szanse ciągle są...

Od tamtego czasu zaszły zmiany. Gminną sze-
fową biblioteki w Bojadłach od 2016 roku jest daw-
niejsza dyskutantka DKK, Katarzyna Tomaszewska. 
W Klenicy placówką kieruje od 2015 r. nowa postać, 
Monika Niedbalska. – Pani Regina Słowińska prze-
szła na emeryturę – wyjaśnia jej następczyni. Co 
istotne, że przede wszystkim istnieje klub DKK. – 
Niedawno świętował nawet jubileusz, chyba 11-lecie 
istnienia... – zastanawia się pani Monika. Należy do 
niego, jak w dawnych latach, około dziesięciu pań. 
Wśród nich nadal jest Teresa Terochilska, Grażyna 
Śledź i inne babki.

 E. K.
Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek

Ulica przy pałacu Radziwiłłów nazywa się Stawna, gdyż w pobliskim parku są stawy. Ale przy pierwszym 
rzucie oka na tabliczkę można by dojść do wniosku, że nazwa ulicy brzmi „Sławna”. Co w obecnym kontek-
ście wcale nie byłoby takie dziwne. Raczej – prorocze...
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100 lat minęło, 
jak jeden dzień 
Mieszka w Szprotawie stuletnia studentka 
uniwersytetu trzeciego wieku. Na pytanie, co 
robić, żeby dożyć tak pięknego wieku, odsyła 
do... Pana Boga. Urodziła się w Petersburgu. 
Pochodzi z Sokółki na Podlasiu.

 
Ul. Parkowa. Poniemiecki zadbany domek za 
Bobrem, niedaleko starego parku; stąd nazwa ulicy. 
Otwarta szeroko brama sugeruje, że goście mile 
widziani. Tutaj od dawna mieszka Irena Toma-
szewska, która 1 października 2019 roku ukończyła 
100 lat. Rozmawiamy w jej domu, gdzie mieszka 
sama, chociaż ostatnio coraz częściej z Inowrocła-
wia przyjeżdża jej córka Gabriela, którą zawsze 
nazywano Inią, żeby być razem z mamą. Siedzimy 
w jednym z przytulnych pokoików, na stole przygo-
towane dokumenty, pamiątki i ciasto. Córka podaje 
kawę. Jednak recepty na to, jak należy żyć, żeby 
dożyć w tak dobrej formie stu lat, od pani Ireny 
nie usłyszymy. 

– Tego to ja nie wiem, to nie ode mnie zależy 
– mówi i nie daje się przekonać, że jednak życie 
w pewnym stopniu od niej też zależy. Stanowczo 

mówi: – Życie jest odgórnie wyznaczone, nie przez 
nas, tylko przez Boga.

Pamiętnik z młodości 
– Zaraz coś przyniosę – zapowiada i wychodzi do 
drugiego pokoju. Córka pani Ireny, śmiejąc się, 
przestrzega, że rozmowa z mamą raczej odbędzie 
się pod dyktando mamusi. Po chwili stuletnia roz-
mówczyni przynosi pamiętnik. 

– Dzisiaj mija 30 dni, jak skończyłam 100 lat, 
bo urodziłam się 1 października 1919 roku w Pe-
tersburgu. Proszę to głośno przeczytać – poda-
je pamiętnik. Widnieją w nim zapiski z okresu 
przedwojennego. Wskazany przez panią Irenę wpis 
nosi datę 11.05.1936 Sokółka. Brzmi następująco: 
„Taka sobie cicha dziewczynka (– dzieweczka, 
dzieweczka – poprawia pani Irena, mimo że nie 
patrzy na tekst) / O oczach koloru fijołeczka, / raz 
śmiejąca, raz tajemna, czasem jest sentymentalna, 
/ ale nigdy nie banalna. / Ciągle myśli o Bogusiu 
i jego maturze, / modląc się do Boga w górze. / (...) 
Wiecznie spóźniona do klasy wlatuje, / bo całą noc 
nad książkami pokutuje. / Lecz to nie z jej winy, 
gdyż pociąg do Grodna wpada zawsze spóźnio-
ny. / Głos ma podobny do treli słowika, / na balu 
chętnie nóżkami pofika. / Ciemnowłosy i piękny 
kwiatuszek. Pewnie poznacie? To nasz kochany 
Irysek”. Podpisał się Huragan. 

Ten zapis w pamiętniku ma dla pani Ireny duże 
znaczenie. Tak bowiem była postrzegana przez 
kolegę, ucznia klasy licealnej, do której chodziła 
w Grodnie, dojeżdżając tam z Sokółki. Pamięt-
nik jest zapełniony wpisami koleżanek i kolegów, 
z których można wywnioskować, że nasza boha-
terka była bardzo lubianą przez nich dziewczyną. 

– Moi rodzice, Jadwiga i Aleksander Sańko-
wie, pochodzili z Sokółki na Podlasiu – zaczyna 
opowieść. – Gdy w 1914 roku wybuchała wojna 
rosyjsko-niemiecka, ojciec, pracownik kolejnictwa 
w Małkini, został stamtąd służbowo przeniesiony 
do Petersburga, stąd urodzona jestem w Petersbur-
gu. Rodzice, już po rewolucji, w 1921 roku wrócili 
do Sokółki. Mieli 6 ha łąki, którą sprzedali i wy-
budowali dom, a ojciec założył w nim restaurację 
i hotel. 

Bogumiła HYLA-DĄBEK

Dworek rodzinny Tomaszewskich na Podlasiu. Tętnił 
ongiś życiem kulturalnym.
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Kontynuuje swoją opowieść o życiu z takimi 
szczegółami, że co zdanie zadziwia jej niczym 
niezmącona pamięć. 

– Szkołę podstawową skończyłam w Sokółce, 
a do żeńskiego Gimnazjum im. E. Plater dojeż-
dżałam od 1933 do 1938 roku do Grodna. Trochę 
mieszkałam też na stancji i to akurat u babci znane-
go dzisiaj aktora Marcina Trońskiego – wspomina 
pani Irena. Wyjaśnijmy, że ów Troński jest synem 
prawnika, dziennikarza, pisarza i scenarzysty Bro-
nisława Trońskiego oraz aktorki Izabelli Wilczyń-
skiej-Szalawskiej. Później ona się rozwiodła i zo-
stała żoną aktora Andrzeja Szalawskiego, którego 
widzowie zapamiętali zapewne jako Juranda ze 
Spychowa, ze słynnej ekranizacji „Krzyżaków” 
Aleksandra Forda.

– W gimnazjum miałam legitymację szkolną nr 
80. W roku szkolnym 1940/41 pracowałam w szko-
le we wsi Hało jako nauczycielka. W czasie okupa-
cji, od 1941 roku poczynając, mając nakaz pracy, 
pracowałam jako księgowa w pięciu majątkach, 
m.in. w majątku Karola Wańkowicza i w Bobrze 
Wielkiej, gdzie poznałam swojego przyszłego 
męża Tadeusza Tomaszewskiego. 1 czerwca 1942 
roku przystąpiłam do ruchu oporu, czyli Armii 
Krajowej. Mój przyszły mąż był delegatem rządu 
na uchodźstwie na powiat sokólski. Miał pseudo-
nim „Bończa”, ja zaś byłam łączniczką Bończy 
o pseudonimie „Sarna” – w tym momencie stu-
latka przynosi biało-czerwoną opaskę z napisem: 
Światowy Związek Żołnierzy AK, a córkę prosi, 
żeby przyniosła jeszcze medal. Chwila przerwy na 
obejrzenie medalu i pani Irena kontynuuje.

Wojenny czas 
– Tadeusz Tomaszewski „Bończa” oświadczył mi 
się, ale odpowiedziałam mu: nie. Był ode mnie 
starszy i ta różnica wieku powstrzymywała przed 
związkiem. Łączyła nas jednak działalność w ru-
chu oporu, z czasem więc zdecydowałam się go 
poślubić. Ślub wzięliśmy w Starej Rozebrance koło 
Sokółki, ale już po wojnie, 14 lipca 1945 roku, 
przy drzwiach zamkniętych; było tylko siedem 
osób. Mąż musiał się ukrywać, nie mógł przebywać 
w swojej okolicy, gdyż majątki ziemskie zostały 

znacjonalizowane, potem powstały tam PGR-y. 
W każdej chwili UB mogło nas aresztować. 

Mąż pani Ireny, według jej opinii, przed I woj-
ną studiował w Niemczech chemię z magistrem 
farmacji – panem Klawe, który był potomkiem 
Henryka Klawe, reformatora polskiej farmacji. To 
było w Karlsruhe. Ale coś się tu nie zgadza... 

– Tatuś skończył w Niemczech rolnictwo, a che-
mię w Kijowie – córka Inia poprawia naszą roz-
mówczynię. 

– Zaraz, zaraz, zaraz – nieprzekonana pani Ire-
na wśród dokumentów leżących na stole znajduje 
dyplom męża i każe go dokładnie obejrzeć. Na 
dyplomie widnieje rok 1912. 

– Jeszcze ciekawą rzecz muszę powiedzieć – 
dodaje. – Mój mąż studiował chemię także z bratem 
Feliksa Dzierżyńskiego, który był wybitnie zdol-
ny, i profesor, wyprowadzając chemiczny wzór, 
zwracał się zawsze do niego: – Herr Dzierżyński, 
ist gut? Ale ten zdolny student nie zdał końcowego 
egzaminu z powodu tremy. Mimo wszystko został 
na uczelni i tam pracował naukowo. 

Wracamy do chronologii i tu się wyjaśnia, skąd 
wzięła się ta „pętla czasowa” z niespodziewanym 
udziałem pana Klawe. Otóż, jak już wiadomo, pań-
stwo młodzi wzięli w 1945 r. ślub na wschodzie 
kraju. 

– Wtedy mąż zwrócił się do kolegi ze studiów, 
właśnie tego Klawe, żeby pomógł w znalezieniu 
pracy – ciągnie seniorka. – A on wysłał męża do 
pracy w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym 
w Szklarskiej Porębie albo okolicy. Tam mąż podjął 
pracę w laboratorium. Kiedy jednak dyrektorem 

Stulatka należała w czasie II wojny światowej do 
Armii Krajowej
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przedsiębiorstwa została młoda Żydówka, która 
przyjechała z Anglii, mąż nie chciał być dalej la-
borantem, uważał, że z uwagi na swój wiek, wy-
kształcenie i staż pracy powinien zajmować wyższe 
stanowisko. Dlatego zgłosił się do pracy w Pań-
stwowych Nieruchomościach Ziemskich w Jeleniej 
Górze. Stamtąd wysłano go do Szprotawy jako 
lustratora majątków państwowych. Chodziło o ma-
jątki w zarządzie Armii Czerwonej, która zajmo-
wała opustoszałe mienie poniemieckie, a potem 
mąż przejmował je od Rosjan na rzecz Polski. Nie 
potrzebował tłumacza, bo język rosyjski znał do-
skonale. 

Stulatka opowiadając, cały czas posługuje się 
piękną polszczyzną i bardzo uważa, żeby niczego 
nie pomylić, nie zapomnieć tego, co chce opowie-
dzieć. Właśnie dociera do szokującego momentu. 
Choć mąż pracuje już na zachodzie kraju, ona, 
młoda żona, wciąż mieszka w Sokółce, na wscho-
dzie. Zbliża się dzień Wszystkich Świętych 1945 r. 

– Akurat myłam w domu podłogę, gdy nasza 
lokatorka mówi, żeby wszystko zostawić i uciekać, 
bo idzie po mnie UB – opowiada. – Jak stałam, tak 
uciekłam z domu przez okno i dopiero po śmier-
ci Stalina odwiedziłam swoje miasto ponownie. 
W tym czasie ukrywałam się razem z siostrą Ger-

trudą, pseudonim „Gera”, która też należała do AK. 
Siostra w czasie wojny pracowała w sklepie dla 
Niemców, a różne tajne dokumenty AK ukrywa-
ła pod kasą, co było bardzo niebezpieczne. W tej 
ucieczce pomagali nam znajomi, kuzynka i jej mąż, 
pracownik kolei, u której znalazłyśmy schronienie. 
Pod koniec listopada wyruszyłyśmy do Wrocławia, 
gdzie miałam koleżankę, repatriantkę z Grodna. 

I tu kolejna niebezpieczna przygoda. Ucieki-
nierki, jadąc do Wrocławia, znalazły się w jednym 
pociągu z... ubowcami z Sokółki, przed którymi 
przecież uciekały. Ale życie potrafi zaskakiwać.

– Udawałyśmy, że ich nie widzimy, a oni nas, 
choć byliśmy z tej samej miejscowości. Udało się 
– puentuje. – Tak dotarłyśmy do Wrocławia. A tam 
straszna ulewa. Przyczepiłam się do jakiegoś mi-
licjanta, żeby pomógł nam się dostać na Sępolno. 
Zaprowadził nas do jakiegoś domu, lecz ludzie 
stamtąd mówią, że nie ma miejsc do spania, a okna 
wszędzie powybijane. Poprosiłam, żeby nam tylko 
klatkę schodową otworzyli, przenocujemy i rano 
pójdziemy. Po akcencie ci ludzie poznali, że my ze 
wschodu. Słowo po słowie i okazało się, że trafiły-
śmy na ujawnionych partyzantów, którzy otwierali 
we Wrocławiu restaurację „Zacisze”. No i od razu 
znalazła się kawa, coś do zjedzenia, przenocowali 
nas, potem wynajęli Niemca, który zawiózł nas na 
Sępolno, na ulicę Emilii Plater nr 13.

Nad Bobrem 
Małżonkowie długo i z przygodami szukali się, 
choć w zasadzie byli już w miarę niedaleko od 
siebie. Ostatecznie pani Irena znalazła się u boku 
męża w Szprotawie w grudniu 1945 r. Zamieszkali 
na ul. Sobieskiego 11. Mieszkanie było duże, czte-
ropokojowe. Choć pierwszy widok kuchni (pełno 
śmieci i końska czaszka na podłodze) mógł znie-
chęcać. Ale w mieście były jeszcze Niemki, które 
chciały zarobić, i to one wszystko posprzątały. 

– Tutaj, w Szprotawie, poznałam kwiaty, któ-
rych przed wojną nie znałam. Na wschodzie nie 
było krokusów, a w Szprotawie Niemka, pani Wer-
nerowa, miała jedenastoletniego syna i to on przy-
niósł mi przed Wielkanocą pełen wazon krokusów. 
Do dzisiaj mam kontakt z panem Wernerem (to 

Irena Tomaszewska z córką w swoim domu w Szpro-
tawie
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tamten chłopczyk), pamięta o moich urodzinach. 
– Pokaż życzenia – zwraca się do córki. 

Niesamowite! Poznała chłopca, dzięki któremu 
zna krokusy, i przyjaźni się z nim – chociaż na 
odległość – do dzisiaj. 

– Tak zaczęło się moje prawdziwe małżeńskie 
życie – kontynuuje. – W roku 1947 urodziła się 
córka, a rok później syn. Prowadziłam dom, wy-
chowywałam dzieci, ale gdy już miałam tego dosyć 
(córka miała wtedy 10, a syn 9 lat), w tajemni-
cy przed mężem dowiedziałam się, gdzie moż-
na dostać pracę. Zgłosiłam się do Państwowych 
Zakładów Zbożowych. Tam zaczęłam pracować 
jako księgowa i jednocześnie prowadziłam kasę 
zapomogowo-pożyczkową. Pracowałam w PZZ 
25 lat. Byłam tam biernym palaczem, bo wszyscy 
dokoła mnie palili, tylko nie ja. 

Na ścianie w pokoju, w którym rozmawia-
my, wisi ładne zdjęcie dworu w Bobrze Wielkiej, 
koło Nowego Dworu na Podlasiu. Tam, w mająt-
ku, pracowała pani Irena i tam poznała Tadeusza 
Tomaszewskiego. Dworek ów znajduje się dzisiaj 
w Białostockim Muzeum Wsi. Okazuje się, że swe-
go czasu gościł osobistości polskiej kultury i na-
uki, m.in. Jana Bułhaka – pierwszego z wielkich 
mistrzów polskiej fotografii, historyka Tadeusza 
Korzona, pisarkę Wandę Miłaszewską i samą Elizę 
Orzeszkową nawet, a także malarza pejzażystę 
Jana Stanisławskiego i wielu innych znamienitych 
gości. Tak się losy męża pani Ireny potoczyły, że 
wychowywał się w tym dworze, a po śmierci wujka 
i brata, w roku 1920, stał się ostatnim dziedzi-
cem Bobry Wielkiej. Sprawił, że dwór w Bobrze 
Wielkiej stał się szeroko znanym salonem kultu-
ralnym. Znajdował się w nim fortepian przywie-
ziony z Warszawy, na którym ćwiczył Ignacy Jan 
Paderewski. Będąc żołnierzem AK, delegatem 
rządu na sokólski powiat, Tadeusz Tomaszewski 
zaopatrywał oddziały partyzanckie w żywność, 
udzielał azylu ludziom szukającym schronienia, 
pomagał Żydom uwięzionym w grodzieńskim get-
cie. Po wojnie musiał rozstać się na zawsze z Bobrą 
Wielką. W swoim pamiętniku napisał: „Jeśli nie 
mogę być w swojej rodzinnej Wielkiej Bobrze, 
to niechże będę nad Bobrem, w Szprotawie”. 

W tejże Szprotawie osiągnął sędziwy wiek i zmarł  
w 1977 roku.

Spotkanie z Foggiem
– Kiedyś było, mimo wszystko, jakoś spokojniej 
– snuje refleksję stulatka. – Teraz tylko szybko, 
szybko; gdzie ci ludzie tak pędzą? Córka mówi, 
że jestem postępowa, ale z tymi technicznymi 
nowościami już sobie nie radzę. Dużo oglądam 
telewizję, czasami nawet w nocy – wymienia bez 
większego zastanowienia nazwy programów i ty-
tuły seriali, które lubi, w tym programy polityczne. 
Córka ostrzega, żeby nie prowokować, bo mamusia 
o polityce może rozmawiać godzinami. – W Polsce 
Ludowej trzeba było uważać, z kim i o czym się 
rozmawia. Mąż i ja byliśmy cały czas pod presją 
ówczesnych władz – wspomina. 

Za chwilę bierze ponownie do ręki pamiętnik 
i każe przeczytać wpis: „Pani Irenie koncert w So-
kółce – cały chór Dana i Mieczysław Fogg”. – Pro-
szę zobaczyć datę – mówi. 18.04.1936 r. – A te-
raz tutaj? – wskazuje stronę obok w pamiętniku. 
„Irenie, bardzo wdzięczny za pamięć – Mieczy-
sław Fogg” – brzmi drugi wpis z datą 18.04. 1961. 
Koncert odbył się w Szprotawie równo 25 lat po 
występie w Sokółce. – Jak poszłam do Fogga z tym 
pamiętnikiem i pokazałam pierwszy jego wpis, to 
bardzo się ucieszył. Ciekawe, prawda? 

Pamiątkowe zdjęcie w trakcie zbierania materiału 
do publikacji 
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Przechodzimy do współczesności 
– Nie podoba mi się, że dzisiaj wszyscy do siebie 
od razu per „ty” mówią – stwierdza. – Jak chodzi-
łam do gimnazjum, to tak nie było. Mówiło się np. 
„koleżanko starsza”. Ale poza tym to i tak dobrze 
dogaduję się z młodymi ludźmi. 

– Teraz innych nie ma, wszyscy są od mamusi 
młodsi – mówi córka (śmiech córki i mamy). 

– Dzisiejszym młodym powiedziałabym: nie 
palić, nie pić, nie łajdaczyć się (śmiech), nie tłumić 
emocji. 

O Nagrodzie Nobla dla Olgi Tokarczuk pani Ire-
na słyszała, ale książek już dzisiaj nie czyta, inte-
resuje się czasopismami i jednym tchem wymienia 
tytuły, które lubi i w których jest dużo krzyżówek. 
Powoli kończymy jakże miłe i ciekawe spotkanie, 
choć seniorka pokazuje jeszcze kolejne zdjęcia, na 

których widać w różnych sytuacjach, w różnych 
miejscach piękną dziewczynę, a potem kobietę. Ta 
uroda jest widoczna do dzisiaj, mimo upływu lat. 
O jubileuszu stulatki pamiętał Bank PKO, który 
w roku 2019 obchodzi ten sam jubileusz. Sam prezes 
Zbigniew Jagiełło przysłał okolicznościowy medal. 
Medal oczywiście pani Irena znalazła i pokazuje. 
Wspomina, że podczas mszy na jej stulecie dostała 
od księży portret papieża prosto z Rzymu i to jesz-
cze z dedykacją. Zwraca uwagę na przyznany jej 
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami. 

– Ja mam sześć orderów, a siódmy będzie krzyż 
na cmentarzu – podsumowuje oglądanie pamiątek 
Irena Tomaszewska.

 
 Bogumiła HYLA-DĄBEK 

Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek
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– Ulubione smaki? 
– Słodkie, zawsze bardzo lubiłam słodycze, jadłam 
je i jem dużo do dzisiaj – stwierdza z uśmiechem.
 
– Czyżby one przyczyniły się do długowiecz-
ności? 
– Przed wojną były cukierki lodowe, czekolad-
ki, które bardzo lubiłam. Jak byłam na wycieczce 
w Jerozolimie, mówię do koleżanki: tutaj jest dużo 
Żydów z Polski, może jeszcze wyrabiają te moje 
ulubione cukierki. Zaczęłam pytać o lodowe czeko-
ladki i jeden kupiec, właśnie Żyd z Polski, je miał. 
I tak znowu miałam w ustach ich smak.

 – Czy często pani korzysta z porad lekarzy, 
czy dla tak szacownej seniorki są jakieś ulgi, 
szybsze terminy przyjęć, zabiegów? Porównując 
dzisiejszą służbę zdrowia z tą dawną, co pani 
o niej sądzi? 
– Żadnych systemowych ulg nie odczuwam. Szcze-
gólnie w cenach leków, które niestety, czasem są 
potrzebne. Wykorzystuję swój wiek, dobre kontakty, 

układy towarzyskie, więc na wizyty lekarskie, pielę-
gniarskie, badania specjalistyczne nie narzekam. I to 
jest ten przywilej wieku, a zarazem różnica w kon-
taktach ze służbą zdrowia kiedyś i teraz. Kiedyś 
musiałam jak wszyscy – rejestracja, kolejka. Teraz 
tylko dzięki życzliwości wyżej wspomnianych omija 
mnie cała uciążliwa procedura.
 
– Jak wygląda dzień, rozkład, rytm dnia kobie-
ty, która skończyła 100 lat? 
– 100 lat skończyłam miesiąc temu, więc nowego 
rytmu jeszcze nie wdrożyłam. Pozostaję przy sta-
rym. Wstaję późno, a co, mogę... Trochę gimnastyki 
– takiej stuletniej, zabiegi higieniczne, śniadanie 
– od razu drugie, bo pora późna się zrobiła. Goście 
ewentualnie. Obiad. Jak się uda i jest z kim – to 
jakaś wizyta. TV – wiadomości, seriale, wiadomo-
ści. Jak przyjdą karciarze to remik. Noc się robi, 
więc kolacja. Znów TV, krzyżówki. Znów łazienka. 
I późną nocą, bardzo późną, spać. i...da capo.
 
– Recepta na długie życie? 
– Nigdy nie przypuszczałam, że dożyję takiego 
wieku, więc nic szczególnie w tym kierunku nie ro-
biłam. Były i dobre, i złe czasy. Wojna, działalność 
konspiracyjna. Borykanie się z trudną codzien-
nością. To chyba zahartowało. Nigdy nie paliłam 
papierosów, alkoholu nie nadużywałam, słodycze 
uwielbiałam i uwielbiam, więc folguję sobie. Dla 
higieny psychicznej emocji nie tłumiłam w sobie. 
I to moje życie to jednak nie moja zasługa. Geny?
 
– Czym jest dla pani uniwersytet trzeciego wie-
ku? Czy poleca pani innym 
seniorom ten rodzaj aktywności, gdy przecho-
dzą na emeryturę? 
– Teraz w zajęciach uniwersyteckich już rzadziej 
biorę udział. Przedtem przez parę lat byłam czyn-
ną słuchaczką – prowadziłam kronikę, pisałam, 
uczestniczyłam w wykładach, w imprezach uni-

Recepta na życie
Rozmowa z Ireną Tomaszewską, stulatką ze Szprotawy
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wersyteckich. Jest to dla nas, osób w podeszłym 
wieku, bardzo ważne – zmusza do wysiłku umy-
słowego i fizycznego: wyjście z domu, czynności 
z tym związane. Wszystkim seniorom to polecam. 
To po prostu konieczność.
 
– Czy z ukończeniem tak szacownego wieku 
wiążą się jakieś finansowe gratyfikacje? 
– Dostaję dodatkowo kwotę ustaloną i waloryzo-
waną w danym roku. W tym roku jest to 4003,29 zł 
brutto, a 3300 zł netto. Gdybym dostała te pie-

niądze jeszcze 20 lat temu, tobym sobie gdzieś 
poleciała coś zwiedzać, bo to zawsze było moim 
marzeniem, a dzisiaj mam ograniczone możliwości. 
Trochę w życiu jednak pozwiedzałam, byłam m.in. 
we Francji, w Jerozolimie, na Węgrzech. Mam sze-
ścioro wnuków, siedmioro prawnuków, pieniądze 
przydadzą się. 

Rozmawiała 
 Bogumiła HYLA-DĄBEK

Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek

Andrzej Polański: Satstraumen, Norwegia
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Najstarsza  
studentka
„Gdzie jesteś dziewczyno z tamtych lat? Wciąż 
wisi na ścianie Twoje zdjęcie” – to słowa pio-
senki wykonanej podczas 100-lecia Haliny 
Węglińskiej. 

Tekst piosenki w wykonaniu Mirosławy Branic-
kiej-Polarczyk wprowadził obecnych na jubile-
uszu 100-lecia  Haliny Węglińskiej w nostalgiczny 
nastrój. Święto najstarszej studentki Zielonogór-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się 
23 stycznia 2020 w gościnnych progach Biblioteki 
im. C. K. Norwida w Zielonej Górze. Najstarszą 
słuchaczkę ZUTW z wielką atencją wprowadziła 
prezes Zofia Banaszak i usadowiła na honoro-
wym miejscu, nad którym powiewała balonowa 
cyfra „100”. Prezes powitała serdecznie Halinę 
Węglińską wraz z rodziną, podkreślając, że należy 
ona do pokolenia głęboko doświadczonego przez 
bieg historii naszego kraju. Jednak bohaterka dnia 
radziła sobie z wyzwaniami, jakie stawiało przed 
nią życie. Dzieliła swój los wraz z rodziną. 

Po tym pierwszym wystąpieniu życzenia po-
płynęły szerokim potokiem. W imieniu marszał-
ka województwa lubuskiego głos zabrała Iwona 

Kusiak, która nazwała Jubilatkę „bohaterką dnia 
codziennego” i pogratulowała jej ciągłej aktywno-
ści tudzież ciekawości świata. Kolejno do życzeń 
dołączyli: kierownik USC Małgorzata Janecka 
z listem gratulacyjnym od premiera, następnie go-
spodarz gościnnego obiektu, dyr. Andrzej Buck, 
wręczył Halinie Węglińskiej Złotą Kartę Biblio-
teki, czyniąc ją  tym sposobem najbardziej uprzy-
wilejowaną czytelniczką Zielonego Grodu. Z kolei 
Piotr Leśniak w imieniu dyr. ZUS-u Romana 
Śniedziewskiego, oprócz kwiatów i gratulacji, 
wręczył Jubilatce na piśmie naliczoną wysokość 
dodatkowej emerytury z przekazem, żeby te zło-
tówki posłużyły do realizacji marzeń. Koleżanki 
z Zespołu Pomocy Koleżeńskiej złożyły życzenia 
„śpiewająco”, bardzo przejęte tą rolą, a jeszcze do-
datkowo obawą, żeby nie pomylić tekstu. Z kolei 
słuchaczki klubu „Atłasek”, oprócz uścisków i na-
ręcza kwiatów, dołączyły prośbę: „Halinko, wróć”, 
a obietnicę powrotu przyjęły z radością.

Jubilatka miała prawo poczuć się jak gwiazda, 
gdyż oprócz rodziny i sali pełnej przyjaciół, jak sa-
telity wokół Ziemi, krążyli po sali przedstawiciele 
mediów. Nikogo nie zabrakło, pojawili się redakto-
rzy z Radia Plus (Justyna Obara), Radia Zachód 
(Zofia Popielecka), Radia Zielona Góra (Bartosz 
Schaefer) i Gazety Lubuskiej (Leszek Kalinowski) . 
Wykonano mnóstwo pamiątkowych fotografii, bo 
któż nie chciałby umieścić w swoim albumie tak 
unikatowej pamiątki, jak zdjęcia  pt. „Stulatka i ja”?

Wreszcie głos zabrała sama bohaterka jubile-
uszu. Podziękowała skromnie za tak piękną uro-
czystość, obfitość życzeń i kwiatów, upominków 
i dobrych słów... 

Małgorzata TURZAŃSKA
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– Jestem taka szczęśliwa, iż doczekałam tych 
czasów, że zechcieliście tak gromadnie spotkać się 
ze mną, podzielić się dobrem, jakim jest sam fakt 
udziału w moim jubileuszu. I to wszystko zrobili-
ście tylko dla jednej starej Halinki? – powiedziała. 
Do podziękowań dołączyła córka Wanda i jej syn, 
a także wnuk Stulatki – Jarosław, który dodał, że 
babci i mamie zawdzięcza wszystko. Obie nauczyły 
go bardzo ważnej rzeczy – bycia sobą i wdzięcz-
ny jest babci nie tylko za pobłażliwość, ale także 
za przekazywanie swej mądrości z pokolenia na 
pokolenie.

Na zakończenie wzniesiono uroczysty toast za 
zdrowie jubilatki, a M. Branicka-Polarczyk zain-
tonowała 100 lat (dodatkowe do tych, które już 
są). Podzielono tort, który w prezencie ofiarował 
prezydent miasta Janusz Kubicki .

Spoglądając na uśmiechniętą Halinę Węglińską, 
trudno oprzeć się przychodzącym na myśl słowom 
noblistki, W. Szymborskiej: „Jesteś piękne – mówię 
życiu, bujniej już nie można było...”.

 Małgorzata TURZAŃSKA
Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek
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Anna Louise  
Karschin – portret 
domniemany
Na zachodniej ścianie kościoła Zofii w cen-
trum Berlina znajduje się tablica nagrobna 
z inskrypcją: „Kennst Du, Wandrer, sie nicht, 
so lerne sie kennen”. „Nie znasz jej, wędrow-
cze, więc ją poznaj”. Dotyczy kobiety niezwy-
kłej, której życiorys wart jest poznania, tym 
bardziej, że los związał jej młode lata z Prze-
tocznicą, Trzcielem, Świebodzinem, Wscho-
wą i Głogowem – miejscowościami naszego 
regionu.

Oświeceniowa poetka niemiecka – Anna Louise 
Karsch, bo o niej mowa, nie doczekała się w pol-
skich opracowaniach literatury niemieedickiej 
dłuższej wzmianki. Nie ma też przekładu choćby 
niewielkiego wyboru jej wierszy. Nic dziwnego, 
choć czytana i dzisiaj w swoim kraju, nie jest 
uważana za wybitną twórczynię, a wielka sława, 
przekraczająca w pewnym okresie jej życia granice 
Prus, nie trwała długo. Życie Anny Louise, będące 
ilustracją niebywałego awansu społecznego i kul-

turalnego, obfitowało jednak w tyle interesujących 
zdarzeń, których areną była także Ziemia Lubuska, 
że warto pokusić się o próbę jej bliższego poznania. 
Z uwagi na niewielką ilość rzetelnych materiałów 
źródłowych w języku polskim skazani jesteśmy 
na domysły, domniemania.

Gdzie się urodziła?
Anna Louise przyszła na świat 1 grudnia 1722 r. 
w miejscu o nazwie – jak podaje niemiecka ency-
klopedia – Meierhof „Auf dem Hammer”, gdzieś 
między Sulechowem a Krosnem. Profesor Jerzy 
P. Majchrzak identyfikuje Hammer (Kuźnia, Kuźni-
ca) z wioską Przetocznica w gminie Skąpe. Babimoj-
ski regionalista Aleksander Waberski podpowiada 
precyzyjniej osadę śródleśną Przetocznicki Młyn 
– powołując się na Annemarie Nagel w niemieckiej 
publikacji z 1997 („Heimatgeschichtliche Blätter Für 
den Kreis Züllichau-Schwiebus”), która pisze też, 
że Karsch urodziła się nad Mühlenfließ, co ozna-
cza młyńską strugę. Być może to rzeczka Ołobok 
– dodaje Waberski. „Nad potokiem przy młynie 
ujrzała światło dzienne jako córka szynkarza i byłej 
pokojówki szlachcianki” – notuje A. Nagel.

Urodziła się jako trzecie dziecko Christiana 
Dürbacha – piwowara i karczmarza z podzielo-
nogórskiej Świdnicy. Trudno dzisiaj zlokalizować 
miejsce, gdzie w Świdnicy mógł stać ów przyby-
tek. Z niektórych źródeł wynika, że ojciec przy-
szłej poetki dzierżawił też dość oddaloną od tej 
miejscowości farmę mleczną w pobliżu polskiej 
granicy i być może to jest ów Przetocznicki Młyn, 
w którym, jak czytamy w jej napisanym w 1761 r. 
poetyckim życiorysie pt. „Belloisens Lebenslauf” 
(cytat w wolnym przekładzie), urodziła się:

...bez uroczystej prośby
Parafian, bez kapłańskiego błagania
Pod dachem krytym strzechą
Ujrzałam pierwsze światło dnia,
Rosłam wśród jagniąt i gołębi
I kóz aż do piątego roku życia. 

Nie nazwa miejscowości jest dla poetki ważna, 
ale związek z prostym wiejskim życiem i bujną 

Barbara NAU

Anna Louise Karschin (1722-1791. Portrety.
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przyrodą, bo to one będą źródłem jej pierwszych 
zachwytów, a później poetyckich inspiracji, cze-
go dowodzą dalsze słowa: „Skowronek śpiewał 
Belloise // A ona jemu odśpiewywała...”. Słowik 
i skowronek często występujące w jej utworach – 
są śpiewakami z natury, a nie dzięki kształceniu 
w kunsztach, dlatego Anna Louise Karsch jako 
poetka samorodna, bez formalnego wykształ-
cenia, chętnie się z nimi identyfikuje, bowiem: 
„Bez muzy, bez sztuki i pism // Śpiewa skowronek 
unoszący się w powietrzu”. Warto w tym miejscu 
nadmienić, że użyte w tytule imię Belloise, pod 
którym ukrywa się poetka, powstało z określe-
nia „La Belle Louise”, czyli piękna Louise. Może 
ono świadczyć o jej nieco ironicznym dystansie 
do własnej urody, czemu da także wyraz w trak-
cie berlińskiej rozmowy z królem Fryderykiem  
Wielkim.

Edukacja w Trzcielu
Po przedwczesnej śmierci ojca sześcioletnia Anna 
Louise znalazła się w Trzcielu u brata swej babki, 
miejscowego urzędnika, Martina Fetke. Krewny 
ów, dostrzegłszy inteligencję dziewczynki, jej cie-
kawość świata oraz wrażliwość na piękno natu-
ry, nauczył ją czytania, pisania i podstaw łaciny. 
Otworzyło to przed małą Anną świat książek, po 
którego ścieżkach był bez wątpienia pierwszym, 
cierpliwym przewodnikiem. W jego domu „przy 
ulicy Pasterskiej (...) przeżyła najszczęśliwsze lata”, 
uważa Norman Diering, autor wydanego w Holan-
dii w 1995 r. albumu wspomnieniowego o Trzcielu 
pt. „Tirschtigel in alten Ansichten”. Dodaje: „Dom 
był typowym mieszczańskim domem z dwojgiem 
drzwi wejściowych, z dwoma podwójnymi okna-
mi po prawej i lewej stronie, z mansardowym 
dachem i widocznym półpiętrem”. Stoi do dzi-
siaj. Szkoda, że został odremontowany bez troski 
o zachowanie historycznego charakteru. Czasami 
zajeżdżają obok autokary z niemieckimi turystami, 
co potwierdza obecność tej oświeceniowej poetki 
w świadomości dzisiejszych niemieckojęzycznych 
czytelników. O okolicach Trzciela poetka-pasterka 
pisała: „Jak zielony jest las, jak kolorowe łąki, jak 
czysty i klarowny jest strumień”.

Matka Anny Louise nie pochwalała nauk nie-
kochanej córki z obawy o jej zdrowie psychiczne 
i po pięciu latach zabrała ją z Trzciela do domu. 
No właśnie – do domu, czyli gdzie? To jest ciągle 
sprawa niewyjaśniona. Jest wielce prawdopodobne, 
że do Świebodzina, bo tam, w wyniku drugiego jej 
zamążpójścia matki przeniosła się rodzina. Wiemy, 
że Anna, już jako dwunastolatka, musiała wspoma-
gać rodzicielkę w opiece nad nowym przyrodnim 
rodzeństwem. Pracowała też jako służąca oraz 
pasała krowy na pobliskich pastwiskach. 

W 1735 roku umiera w Trzcielu Martin Fetke, 
zostawiając swej siostrze, babce Anny Louise, dom 
i majątek. Rodzina dokonuje jego zakupu od babki 
i przeprowadza się do Trzciela. Tam, dwa lata póź-
niej, umiera ojczym przyszłej poetki, a ona sama 
w wieku 15 lat zostaje oddana do sąsiedniej wsi 
jako dziewka służebna. Zaszczepiona przez trzciel-
skiego krewnego miłość do książek nie tylko nie 
wygasła z upływem lat, ale umocniła się. Znajomy 
pasterz i hodowca bydła, Johann Christoph Grafe, 
przynosił jej, jak wiemy z listów poetki do berliń-
skiego wydawcy, książki, które czytała w ukryciu 
przed matką i babką, może nawet wśród krów na 
pastwisku. Skąd pochodziły te książki i pisma? 
Prawdopodobnie z zasobów własnych Grafego, 
który ponoć układał też własne wersety, a także 
dzielił się z Anną swoimi doświadczeniami eduka-
cyjnymi, wszak jako mężczyzna mógł się kształcić. 
To właśnie jemu za kilka lat, już jako mężatka, 
zadedykuje przyszła poetka swój pierwszy zacho-
wany utwór pt. „Życzenia noworoczne pasterzowi”. 

Małżeństwa i rozwód 
Nastoletnia Anna, osoba o żywej inteligencji i żąd-
na wiedzy, musiała włożyć wiele starań, by swoje 
zamiłowania czytelnicze ukrywać przed rodziną! 
Jej pasje i zainteresowania nie znajdowały zrozu-
mienia i aprobaty wśród najbliższych. Była w tym 
sama. W roku 1738 kończy się dzieciństwo Anny 
Louise. Zostaje, jako szesnastolatka, wydana za 
mąż.

Pierwszym mężem przyszłej poetki był świe-
bodziński sukiennik Michael Hirsekorn. W utwo-
rze skierowanym do kanonika Rochowa („An den 
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Domherrr von Rochow”) Anna Louise tak naświe-
tla swoje pierwsze małżeństwo: „Bez miłości, którą 
często opisuję // Bez czułości stałam się kobietą!”. 
Smutne i gorzkie to słowa napisane z perspektywy 
lat przez dojrzałą już kobietę, uznaną poetkę.

Hirsekorn nie akceptował zainteresowań książ-
ką młodej żony, ani jej pierwszych prób poetyckich, 
wręcz je niszczył. Traktował ją okropnie i kiedy 
w roku 1749 wprowadzono w Prusach ustawę 
o prawnej możliwości rozwiązania związków mał-
żeńskich, para się rozstała. Różne źródła różnie 
podają, z czyjej inicjatywy podjęte zostały kroki 
rozwodowe. Poetka odeszła od Hirsekorna po je-
denastu latach małżeństwa bez środków do życia. 
Dwójka z trojga ich dzieci została przy ojcu, jedno 
zmarło. Czwarte, które dopiero miało przyjść na 
świat, zostało przez ojca zawczasu wydziedziczone. 

Anna Louise była pierwszą rozwódką w Pru-
sach! Wiele kobiet przechodzi w swych małżeń-

stwach gehennę, ona zdecydowała się na radykalny 
krok mimo niekorzystnych dla niej konsekwencji. 
To świadczy o sile charakteru, odwadze i niezgo-
dzie na poniżanie w czasach, gdy kobiety nie miały 
zbyt wiele praw. Wkrótce (po roku), pod naciskiem 
matki, Anna wyszła powtórnie za mąż, za wędrow-
nego czeladnika krawca Daniela Karscha. Zamiesz-
kała z nim w polskiej przygranicznej Wschowie. 
To małżeństwo także nie było udane, bo krawiec 
okazał się alkoholikiem i rodzina, powiększona 
o troje kolejnych dzieci, cierpiała straszną biedę. 
Poetka nie poddaje się jednak i aby podreperować 
domowy budżet, wykorzystuje swoją umiejętność 
i łatwość rymowania, układając na zamówienie 
okolicznych mieszkańców wiersze z okazji po-
grzebów, wesel i innych uroczystości rodzinnych. 
Często sama je na tych uroczystościach wykonuje. 
Możemy przypuszczać, że owe umiejętności to 
efekt zarówno świebodzińskiego „poezjowania”, 

Majątek Świdnica z pałacem według rysunku F.B. Wernera z lat 1744-1758. Czy któryś z widocznych na 
rysunku budynków mógł być karczmą należącą do ojca poetki, Christiana Dürbacha? Który? Ten problem 
pozostaje wciąż nierozstrzygnięty.
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jak też intensywnego udziału w religijnych prak-
tykach, na które znaczący wpływ miał popularny 
wówczas pietyzm. Akcentował on rolę serca i in-
dywidualnego, wewnętrznego przeżywania spraw 
wiary. Podstawową formą kultu były tzw. godziny 
śpiewu, w czasie których wykonywano pieśni, nie-
rzadko improwizowane.

A.L. Karsch zaczyna powoli zdobywać w mie-
ście i jego okolicach pewną popularność, a nawet 
wzbudza zainteresowanie osób wykształconych, na 
stanowiskach. Grono pastorów, a przede wszystkim 
ich żon, rozpowszechnia wśród ludzi wieści o uta-
lentowanej kobiecie. Efektem tego staje się spotkanie 
z rektorem miejscowej szkoły – Ribovem, który, 
doceniwszy rymotwórczy i improwizatorski talent 
Anny Louise, wspiera ją książkami. Być może jest 
wśród nich niemieckie wydanie dzieł Anakreon-
ta z roku 1743, do którego będzie się odwoływać 
w późniejszym okresie twórczości. Poetka oddaje się 
lekturze dzieł popularnych w Niemczech twórców 
z G. Klopstockiem na czele, co ma istotny wpływ 
na jej twórczość. W miejscowych gazetach pojawiają 
się sporadyczne publikacje jej pieśni. 

Wędrowny tryb życia poetki, związany 
z uczestnictwem w uroczystościach, które uświet-
nia swoimi pieśniami, sprawia, że poznaje realia 
życia ludności polsko-pruskiego pogranicza (ten 
okres twórczości zaczyna wzbudzać dzisiaj coraz 
większe zainteresowanie niemieckich badaczy). 
Dzięki pomocy protestanckich znajomych rodzi-
na przenosi się w 1755 roku do Głogowa, który 

w owym czasie był twierdzą. Jak podaje „Ency-
klopedia Ziemi Głogowskiej”: „Tutaj 13 V 1758 
wraz z trójką swych dzieci przeżyła dramatyczny 
pożar miasta, co opisała w liczącym 300 wersów 
utworze «Dwie ody na wielki pożar Głogowa»”. 
Kiedy w 1756 roku wybucha wojna siedmioletnia, 
a Fryderyk II Wielki wkracza do Saksonii, Anna 
Louise pisze na jego cześć okolicznościowe wier-
sze patriotyczne, które są drukowane w gazetach 
i w formie ulotek. Przedstawia go jako władcę naj-
większego ze wszystkich wielkich, wcielenie woli 
Bożej, mądrego i potężnego króla pokoju. Wieść 
o utworach dociera do Berlina na królewski dwór. 

Jednak w domu Anny Louise dzieje się bardzo 
źle: mąż pije coraz więcej, umiera z biedy i zimna 
dwójka ich starszych dzieci. Jest to dla niej bardzo 
dojmujące i tragiczne przeżycie. Poznane w mieście 
rodziny szlacheckie i oficerowie doprowadzają, na 
prośbę Anny Louise, do powołania jej męża – alko-
holika do wojska. A więc Anne Louise ponownie 
wzięła swój los we własne ręce. Tak powoli koń-
czy się jej drugie nieudane małżeństwo, zawarte 
pod presją matki. Wkrótce los kobiety radykalnie 
odmieni pewna ważna znajomość.

Baron ulega urokowi wierszy 
Rudolfa Gottharda von Kottwitz, pana na podzielo-
nogórskich Bojadłach, poznała Anna Louise Kar-
sch pod koniec roku 1760 w Głogowie, w salonie 
generałowej von Wreech, gdzie niekiedy recyto-
wała swoje wiersze i śpiewała pieśni. Baron jechał 

Pałac w Bojadłach dziś. W tych włościach mieszkał ongiś baron Rudolf von Kottwitz, który okazał się dla 
poetki ważnym mecenasem. 

Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek
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przez Głogów do Berlina, następnie zamierzał za-
trzymać się we Wrocławiu. Podobno słyszał już 
wcześniej o poetce i pragnął ją w Głogowie odna-
leźć i poznać. Dzięki swoim znajomościom udało 
mu się to. Kottwitz, jeszcze przed pamiętnym wy-
stępem poetki w salonie generałowej, przesłał jej 
przez służącego lepszy kapelusz i lepsze odzienie, 
co wprawiło ją, jak zanotuje potem córka, Caroline 
Louise von Klenke, w euforię. Zauroczony wystę-
pem baron podarował Annie Louise tabakierkę, 
w której po trzech dniach znalazła jeszcze jeden 
dar – kilka sztuk złota. Odwdzięczyła mu się pane-
girykiem. Ujęty nim arystokrata spytał, jak może 
uszczęśliwić poetkę. Odpowiedziała, że wycieczką 
do Berlina, wciąż bowiem obawiała się spotkania 
z mężem pijanicą, który włóczył się w okolicy. 
Von Kottwitz, dostrzegłszy talent Anny Louise, 
umożliwił jej wyjazd do stolicy w 1761 roku. Po 
drodze odwiedziła Bojadła i wystąpiła w salonie 
barona przed zaproszoną szlachtą. Bez przesady 
można stwierdzić, że poznanie pruskiego arysto-
kraty z Bojadeł miało fundamentalne znaczenie dla 
dalszej kariery A. L. Karsch, choć przyznać trzeba, 
że w Berlinie nie pojawiła się jako osoba nieznana. 
Poprzedziła ją sława poetki chwalącej czyny wład-
cy, zagrzewającej patriotycznego ducha narodu. 
Wkrótce posypały się zaproszenia na inne salony 
z ambasad i od arystokracji. Mówi się, że dopiero 
w Berlinie stała się Anna Louise poetką. Obraca-
ła się wśród wybitnych przedstawicieli niemiec-
kiej literatury. Ona, córka karczmarza-piwowara 
z prowincjonalnej Świdnicy, zawarła znajomość 
z G. E. Lessingiem, Mendelssohnem, J. G. Sulze-
rem, późniejszym wydawcą jej wierszy, i J. W. L. 
Gleimem. Uwagę tego ostatniego zwrócił na nią 
prof. Karl Ludwig Ramler, który uchodził wówczas 
w Berlinie za „sędziego sztuki” i udzielił poetce 
cennych wskazówek literackich. Nabrała Anna 
Louise w Berlinie literackiej i obyczajowej ogłady, 
dużo czytała i rozwijała swój poetycki warsztat. 
Lansowana była jako wybitna „poetka naturalna”. 

Warto wtrącić, że poznany wówczas W. L. 
Gleim, ważna postać ówczesnego życia literackie-
go Niemiec, był tłumaczem i entuzjastą Anakreon-
ta – starożytnego greckiego poety, piewcy miłości, 

wina, przyrody i życia towarzyskiego, a także, jak 
można mniemać, miłośnikiem twórczości Safony, 
do których poetka nawiązywała w swojej twórczo-
ści. Pierwsze pełne tłumaczenie na język niemiecki 
greckiego poety, z jego wydatnym udziałem i pod 
auspicjami, pojawiło się, o czym była mowa wcze-
śniej, w 1743 roku. Za sprawą Gleima życie Anny 
Louise nabiera jeszcze szybszego tempa.

Róża dla niemieckiej Safony
J. W. Ludwik Gleim, starszy od niej o trzy lata, 
krótko po przybyciu poetki do Berlina zaoferował 
jej roczny pobyt (od jesieni 1761 do jesieni 1762) 
w swoim domu w Halberstadt oraz w Magdeburgu, 
a ona z zaproszenia skorzystała. Była pod urokiem 
tego mężczyzny, czego dowodzą wiersze do niego 
skierowane. Czuła się przez niego doceniana jako 
poetka, za jego też sprawą została okrzyknięta nie-
miecką Safoną. Dostępne polskie źródła nieprecy-
zyjnie określają, kiedy zdarzyła się uroczystość 
nadania tego tytułu i wręczenia niemieckiej Safo 
okolicznościowego medalu; czy w czasie owego 
pobytu w Halberstadt, czy trzy lata później, po 
ukazaniu się na literackim rynku tomu jej poezji. 
Przyjmijmy, że było to tej jesieni w Halberstadt, 
w salonie, w którym zgromadzili się zaproszeni 
goście z wyższych sfer, wśród nich znani literaci. 
Gleim prawdopodobnie wygłosił laudację na jej 
cześć, a potem wręczył różę. Anna Louise Karsch, 
karczmarzówna pochodząca z prostej świdnickiej 
rodziny, tak boleśnie doświadczana przez los, prze-
żywa chwilę tryumfu. I ta piękna róża... utrwalo-
na przez nią w wierszu, który zacytuję w swoim 
wolnym tłumaczeniu: 

Gdy poeta w miesiącu wina dał jej różę

W czas winnych zbiorów do róży
Mówi winogron kiść:
Skąd jesteś różo i dokąd
Zamierzasz iść?
Jesień zrodziła mnie złota
Róża im na to rzecze,
By mógł mnie zerwać poeta
I dać poetce.
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Als ein Dichter im Weinmonath ihr 
eine Rose gab

Die reife Traube hört ich jȕngst zur Rose  
 sprechen:

Wo kommst du her? wo willst du hin?
Sie sprach : Mich gab der Herbst. Ein Dichter  

 soll mich brechen, 
Fur eine Dichterin.

Poeta nie mógł odwzajemnić rodzącego się ze 
strony Anny Louise płomiennego uczucia, bo jej 
płeć nie należała do sfery jego erotycznych zain-
teresowań. Szansa na miłość została pogrzebana, 
ale nie na przyjaźń. Ich korespondencja liczy ok. 
2 tysiące listów będących odbiciem życia społecz-
nego i towarzyskiego Berlina, a także jej proble-
mów i stanów emocjonalnych. Wydana w wyborze 
w 1996 roku pod tytułem „Mein Bruder in Apoll”, 
uważana jest za bardziej wartościową pod wzglę-
dem literackim w twórczości poetki niż wiersze.

Zawiedziona kobieta opuściła dom w Halber-
stadt i wróciła do Berlina. Zanim to jednak nastą-
piło, przebywała przez jakiś czas w Magdeburgu, 
gdzie nawiązała kontakt z pruskim dworem kró-
lewskim. W tym samym czasie na uniwersytecie 
w Helmstedt mianowano ją honorowym członkiem 
tamtejszego Towarzystwa Naukowego.

Berlin – audiencja u króla
Po powrocie do Berlina 11 sierpnia 1763 r. spotkał 
Annę Louise Karsch niebywały zaszczyt. Przyjął 
ją na audiencji król Fryderyk II Wielki, na którego 
cześć pisała niegdyś w Głogowie utwory pochwal-
ne. Poetka zdała Gleimowi dokładną relację z jej 
przebiegu. Władca dopytywał się o pochodzenie 
poetki, która wyjawiła wówczas, że jej ojcem był 
świdnicki piwowar Christian Dürbach. Dopytywał 
o miejsce urodzenia, wykształcenie i wychowanie, 
lektury, życie rodzinne i dzieci. Gdy zapytał, czy 
jej córka jest ładna, odpowiedziała, że jest przecięt-
nej urody: ,,bo nie miała pięknej matki”. Na pyta-
nie, kto uczynił ją poetką, odpowiedziała, że natura 
i zwycięstwa Jego Wysokości. W czasie rozmowy 
padła ze strony władcy obietnica, że zapewni jej 

środki do życia – dom i pensję. „Chcę Cię znów 
zobaczyć, chcę się troszczyć o Ciebie” – rzucił mo-
narcha. Niestety, przyrzeczenia za swojego żywota 
nie dotrzymał. Annemarie Nagel pisze, że Fryderyk 
II wysłał jej raz 2 talary, które poetka odważnie 
odesłała królowi z rymowaną odpowiedzią: 

Zwei Taler kein grosser König,
Die madchen nich mein Glück,
Das ist mir viel zu wenig,
Drum send’ ich się zurück.

W wolnym tłumaczeniu:

Dwóch talarów nie daje żaden wielki król,
szczęścia mi one nie dadzą.
To dla mnie zbyt mało,
dlatego odsyłam je z powrotem.
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Lub:

Żaden król wielki poetce
talarów dwóch nie daje,
zbyt mało to dla jej szczęścia,
dlatego odsyła mu je.

Przyrzeczenie zrealizował dopiero jego następ-
ca na tronie – Fryderyk Wilhelm II – polecając wy-
budować dla poetki w 1787, a więc 24 lata później, 
niewielki dom w Berlinie. W domu tym odwiedzi 
Annę Louise w przyszłości J. W. Goethe i nawiążą 
ze sobą korespondencję. 

Rok po audiencji, a więc w 1764 roku, wyszły 
drukiem pierwsze tomy wierszy poetki – w Stut-
tgarcie i w Berlinie, a kilka lat potem w Lipsku. 
Honorarium za pierwsze wydanie było ogromne, 
bo wynosiło 2 tysiące talarów (dziś, podobno, rów-
nowartość 100 tys. euro). Wynikało to w dużej 
mierze z faktu, że wiersze wyszły w ramach sub-
skrypcji, a subskrybentom zależało na tym, żeby 
w wydaniu znalazły się przede wszystkim utwory 
panegiryczne wcześniej im dedykowane. Miało to 
wpływ na kształt i jakość tomu. Pominięte zostały 
bowiem niektóre utwory, zwłaszcza miłosne, które 
poetka zamieszczała m.in. w listach do Gleima, 
tchnące uczuciem i świeżością, o dużych walorach 
artystycznych. 

Życie w ubóstwie, jakie Anna Louise wiodła 
przez długie lata, nauczyło ją praktycyzmu. Mo-
żemy przypuszczać, że spożytkowała uzyskaną 
za wydanie kwotę w bardzo przemyślany sposób. 
Prawdopodobnie kupiła niewielki folwark, z któ-
rego skąpe dochody dały jej skromne utrzymanie 
pod koniec życia, kiedy sława przeminęła, a poezję 
powoli zapominano. Nie całkowicie jednak, bo była 
do XXI wieku kilkakrotnie wydawana.

W Berlinie pisała poetka wiersze nie tylko w du-
chu Anakreonta czy Safony, ale także panegiryki 
adresowane do osób z jej literackiego otoczenia. 
Sytuacja materialna zmuszała do zarabiania piórem 
w taki sposób, jak to się działo we Wschowie czy 
Głogowie. Odbijało się to niestety niekorzystnie na 
jakości utworów i nie rozwijało talentu. Obserwa-
cja życia literackiego, kontakty z wykształconymi 

ludźmi bardzo ją jednak w tym czasie rozwinę-
ły intelektualnie. Jej córka – Caroline Louise, po 
mężu von Klencke, urodzona we Wschowie w 1754 
r. niemiecka poetka, z zupełnie innej już pozycji 
wejdzie dzięki temu w świat niemieckiej literatu-
ry i kultury. Wychowa też swoją córkę, przyszłą 
uznaną publicystkę i librecistkę – Wilhelminę von 
Chȇzy – wnuczkę niemieckiej Safony, na kobietę 
niezależną i świadomą swojej wartości. 

Karschin
Anna Louise Karsch, znana była także jako Kar-
schin – jak tłumaczy A. Waberski – to przestarzała 
żeńska forma występująca w języku niemieckim, 
określająca kobietę. Zatem formalnie nazwisko 
brzmiało Karsch, ale w opisie i mowie o niej mó-
wiło się „die Karschin” – ta (pani) Karsch. Poetka 
za życia była bardzo różnie odbierana przez kry-
tyków. Uważano ją za „cudowną poetkę”, którą 
ukształtowała natura. Wieland chwalił jej uczucia, 
ale nie sztukę ich ujmowania w słowach. Wytykano 
niedoskonałe rymy, nie zawsze poprawnie stoso-
wany sztafaż mitologiczny. Patos w jej panegirycz-
nych utworach ustępował miejsca liryzmowi, ironii 
i szorstkiemu poczuciu humoru w innych. Pisała 
o pięknie przyrody, przyjaźni i miłości, a także 
o sprawach prostych – żelaznych piecach oszczęd-
nościowych, sposobie wzmocnienia czekolady, 
przyjemnościach dobrego jedzenia, wycieczkach, 
na które bywała zapraszana. Cechowała ją solidna 
pewność siebie, która leżała zapewne u podstaw 
jej niezwykłej kariery.

Anna Louise Karschin zakończyła swoje trudne, 
ale jakże barwne życie 12 października 1791 roku. 
Jeszcze w drugiej połowie roku 1791 r. (sierpień, 
wrzesień) – już śmiertelnie chora – przyjechała 
do Frankfurtu nad Odrą, gdzie odwiedziła swego 
wnuka, Wilhelma Hempela. W czasie tej wizy-
ty spotkała profesora miejscowego uniwersytetu 
Viadrina, Gotthilfa Samuela Steinbarta – także 
dyrektora słynnego sulechowskiego Pedagogium. 
W jego obecności 12 sierpnia 1791 r. sporządziła 
testament potwierdzony przez Steinbarta. 

Z Frankfurtu we wrześniu poetka pisze ostatni 
list do Gleima: „Niepokoi mnie powrót do domu...” 
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– przekazuje mu. „Ach, od jakiegoś czasu straciłam 
siłę myślenia, wszystko przychodziło mi z trudem, 
co pisałam. Niech Bóg da Panu zdrowie, mój drogi 
przyjacielu. Proszę pozdrowić swoją siostrzenicę 
i każdą duszę, która uczestniczy w życiu Pańskiej 
znużonej przyjaciółki – Anna Luise Karschin.”

Gdzie jest grób Anny Louise? Dokładnie nie 
wiadomo. Być może są to skutki skłócenia z cór-
ką Caroliną, która nie postawiła matce nagrobka, 
ponieważ nie była w stanie (?) zebrać stosownych 
funduszy. Źródła wskazują ogólnie cmentarz przy 
ul. Zofii (a więc przy kościele Zofii). Dopiero po 
11 latach od zgonu Gleim ufundował marmurową 
tablicę na ścianie tegoż berlińskiego kościoła.

Wieść niesie, że pod koniec życia poetka ufun-
dowała dla budowanego wówczas nowego kościoła 

ewangelickiego w Trzcielu „pierwszy dzwon, mały 
obraz na ołtarz, żyrandol i dwa obrazy olejne”, 
w tym prawdopodobnie obraz pt. „Ukrzyżowanie”. 
N. Diering na podstawie starych zdjęć wnętrz ko-
ścielnych relacjonuje, że „powyżej ambony wiszą 
dwa duże obrazy, jeden nad drugim. Ten na dole, 
z ukrzyżowanym Jezusem, był prezentem od Kar-
schin”. Być może jako wotum wdzięczności za 
to, że tu zaczęła się jej poetycka droga? Niestety, 
świątynię protestancką w latach 60. XX wieku bez-
myślnie rozebrano. Obraz ów jednak przeniesiono 
do kościoła katolickiego i można go tam oglądać 
do dziś.

 Barbara NAU
 współpraca Eugeniusz Kurzawa 

Dom w Trzcielu, w którym w młodości mieszkała po-
etka, stoi do dziś i jest często odwiedzany – z daleka 
– przez grupy Niemców

W tym domu przy ówczesnej ul. Frankfurckiej  
w Świebodzinie mieszkała Anna Louisa, jako młoda 
małżonka frau Hirsekorn
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Testament poetki 
12 października 1791 roku zmarła w Berlinie 
Anna Louisa Karschin, urodzona jako Dür-
bach. Testament swój ustanowiła 12 sierp-
nia 1791 roku na Uniwersytecie Viadrina we 
Frankfurtcie nad Odrą, a więc dwa miesiące 
przed śmiercią. 

Wtedy, już bardzo chora, odwiedziła tam wnuka, 
Heinricha Wilhelma Hempela, wówczas studenta 
tegoż uniwersytetu. Rektorem Viadriny był w tym 
czasie dyrektor sulechowskiego Pädagogium i Sie-
rocińca – Gotthilf Samuel Streinbart, który uwie-
rzytelnił testament własnym podpisem. Zapis ów 
został przetłumaczony na podstawie pisma-infor-
matora ziomkostwa niemieckiego dawnego po-
wiatu sulechowsko-świebodzińskiego noszącego 
długi tytuł „Heimatgeschichtliche Blätter Für den 
Kreis Züllichau-Schwiebus” (nr 35 z 2002 r.). Nie-
mieccy wydawcy wskazują, iż tekst testamentu 
zawdzięczają aktualnemu dyrektorowi Muzeum 
Regionalnego w Świebodzinie, Markowi No-
wackiemu, który przekazał im przedruk broszu-
ry noszącej tytuł „Wszystko, co ukochane starej 
Karschin”. Zeszyt ów pochodzi z roku 1926 i ja-
kimś sposobem trafił do Towarzystwa Bibliofilów  
w Lipsku.

„Czytanie testamentu wywołuje wzruszenie, 
kiedy widzi się, jak prawie 70-letnia poetka, w ob-
liczu nadchodzącej śmierci, myśli o swoich dzie-
ciach, wnukach, o przyjaciołach i przyjaciółkach, 
aby sprawić im radość. Można jednocześnie uzy-
skać przybliżony obraz wyposażenia domu przy 
Haackschen Markt w Berlinie, który podarował jej 
król Fryderyk Wilhelm II”. A oto zapis:

„Moja ostatnia wola” 
„Moje członki usychają, siły mnie opuszczają, moje 
dni są policzone. Wkrótce oddam Stwórcy wszyst-
kich istot ducha, którego od niego otrzymałam. 
Ponieważ ten duch ożywia mnie jeszcze, to jest 
teraz czas, żeby dokonać dyspozycji i pozostawić 

ostatnią nieodwracalną miłą Bogu wolę. Jak należy 
postąpić z moim doczesnym majątkiem otrzyma-
nym od Stwórcy, zgodnie z jego wolą, po moim 
błogosławionym końcu. Ustanawiam:

I. mojego syna z pierwszego małżeństwa, ak-
tualnie nauczyciela przy książęcym pułku Ferdy-
nanda w Neu-Ruppin, nazywającego się Johann 
Christian Hirsekorn,

II. moją córkę z drugiego małżeństwa Caroline 
Louise von Klencke, ur. Karschin, po byłym mężu 
Hemplu,

III. jej syna z pierwszego małżeństwa, a mojego 
wnuka, obecnie studenta we Frankfurcie na Odrą, 
Heinricha Wilhelma Hempla

wszystkich razem spadkobiercami mojej spu-
ścizny (titulo honorabilis institutionis), jednak 
każdego inaczej:

1. Że mój tutaj wymieniony wnuk Heinrich 
Wilhelm Hempel otrzymuje wybudowany dla 
mnie przez króla Fryderyka Wilhelma II dom przy 
Haackschen Markt w Berlinie na swoją wyłączną 
i prawną własność. Po mojej śmierci użytkowanie 
tego domu służyć ma wspieraniu jego akademickiej 
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kariery. Po kwartale od mojej śmierci piętro domu, 
które zajmuję obecnie, powinno zostać wynajęte, 
aby płatności, które ma uiścić mój wnuk, mogły 
zostać opłacone.

Poza tym powinien on otrzymać miedzioryt 
wiszący nad otomaną na głównej ścianie mojego 
drugiego pokoju obok tych znajdujących się na 
sąsiedniej ścianie bocznej. Wśród nich znajduje się 
egzemplarz angielski, który jest własnością jego 
matki. Przede wszystkim przeznaczam dla niego 
mój własny portret, namalowany przez nadworne-
go malarza z Bernburga, pana Kehrera. Poza tym 
otrzymuje on portret Hohlfeldta, obydwie ryciny 
z mojego salonu przedstawiające kury, dojącą ła-
ciatą krowę dziewczynę wiejską wiszącą nad moim 
łóżkiem, dwa landszafty pana pastora Herbsta: 
„Włoskie śniadanie” i „Kwiatek”. Ponadto wnuk 
mój ma otrzymać dwa duże obrazki z gabinetu oraz 
obraz „Dama” w postaci Diany. Jego ojciec Hempel 
– sekretarz loterii w Berlinie, powinien zatrzymać 
je w charakterze zabezpieczenia do momentu, aż 
jego syn się usamodzielni. Wolno również jemu 
przywłaszczyć sobie spośród moich mebli szklane 
lustro, które wisi w salonie nad komodą, dalej co-
dzienną filiżankę do herbaty, ozdobioną spleciony-
mi literami S i D, codzienną filiżankę do czekolady 
oraz duże marmurowe otoczone srebrnymi perłami 
potpourri, jak i miedzioryty z salonu. Wszystko to 
powinno wkrótce po mojej śmierci, nieuszkodzone, 
zostać mu dostarczone. Ustanawiam temu mojemu 
wnukowi jako kuratorów:

Po pierwsze: malarza pana Kuehla z Berlina, 
właściciela domu na Schönhauserstraße, tak długo 
jak mój wnuk będzie przebywał na uniwersytecie 
we Frankfurcie nad Odrą; Po drugie: moich miesz-
kających blisko krewnych, właściciela gospody 
i cukiernika Petera Friedricha Wollfa, któremu pan 
Kuehl powinien przesyłać przeznaczone mojemu 
wnukowi pieniądze. 

2. Mojemu synowi Johannowi Christianowi Hi-
rsekornowi, aktualnie nauczycielowi przy książę-
cym pułku Ferdynanda w Neu-Ruppin, przyznaję 
niniejszym loco legitimae kapitał w wysokości 
2000 talarów pruskich. Kurator, którego niniej-
szym ustanawiam dla mojego spadkobiercy jako 

titulo institutionis honorablis, i jednocześnie za-
lecam, żeby mój wyżej wymieniony wnuk, He-
inrich Wilhelm Hempel to samo oprocentował 
na 4 procent, aż on będzie w stanie to wypłacić. 
Jednocześnie zapisuję mu z podarowanej mojej 
wnuczce szafki dużą srebrną, przyozdobioną ma-
cicą perłową, puszkę/pudełko. Dalej mały serwis 
porcelanowy składający się z sześciu filiżanek do 
kawy bez uszek, sześciu kubków do czekolady, 
miseczki do spłukiwania, dzbanka do kawy i mle-
ka. Jemu przekazane zostać muszą dawno temu 
już obiecane szafki na przybory do pisania i białe 
rzeczy z pokoju jego siostry.

3. Mojej córce Caroline Louise von Klencke, 
wcześniej po mężu Hempel, ur. Karsch, zapew-
niam loco legitime kapitał w wysokości 1600 ta-
larów w złocie, które złożone są teraz u kupców 
Favrau&Falkmann w Berlinie, i którymi była ona 
już dwa razy zainteresowana, i których titulo hono-
rabilis institutionis czynię moją spadkobierczynią 
i mam nadzieję, że jej niezwykła miłość matczyna 
doprowadzi do tego, że kapitał 1600 talarów otrzy-
ma jej teraz ośmioletnia córka Christiane Wihel-
mine von Klencke.

Poza tym moja córka Caroline Louise von 
Klencke stać się ma spadkobierczynią strojów 
(z wyjątkiem mojej jedwabnej sukni, tę zapisuję 
przybranej matce mojego wnuka, żonie sekretarza 
loterii Hempela, jako małą zapłatę za jej matczyną 
opiekę, którą niosła mu podczas jego dwuletniej 
choroby i zawsze) i ruchomości w komorze. Lustro, 
toaletka, sekretarzyk i w tym kilka angielskich 
miedziorytów są jej własnością.

Ze zbiorów malarstwa zapisuję jej w testamen-
cie obraz jego ekscelencji barona von Herzenber-
ga oraz obraz wielkiego króla obok jego postaci 
z koniem. Dalej, poza ścianą główną i jedną ścianą 
boczną przy drzwiach do gabinetu, powinna po-
siadać wszystkie pozostałe miedzioryty, wśród 
których jest kilka bardzo pięknych. Dalej powinna 
otrzymać kolorowy serwis do kawy, składający 
się z dziewięciu filiżanek z uchwytami, cukier-
niczki i dzbanka do mleka obok porcelanowego 
pojemnika na masło w formie kuropatwy. Wszyst-
kie narzędzia stołowe należą do niej. Otrzymuje 
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jednocześnie moje dotychczasowe biurko, podnó-
żek i obitą na niebiesko kanapę wraz z sześcioma 
drobno plecionymi krzesłami oraz komodę z moje-
go salonu. Przede wszystkim otrzymuje ona moje 
srebrne lichtarze wraz z wyposażeniem. Resztę 
sreber ma już w posiadaniu, kilka sztuk ma być 
jej własnością. Wszystko to zapisuję jej jako wy-
posażenie, co dotąd nie było konieczne, ponieważ 
będąc mężatką, wspólnie ze mną z nich korzystała. 
Wszystko, do czego doszłam dzięki opiece boskiej 
i dzięki mojej pracowitości. 

Następnie ustanawiam moją wnuczkę Christiane 
Wilhelmine von Klencke (późniejszą Helmine von 
Chézy – przyp. red.) właścicielką moich porcelano-
wych przyborów do pisania, pamiątkowej filiżanki 
w róże i niezapominajki, a także małej szafki w ga-
binecie z książkami i wszystkim, co jest w środku 
(poza znajdującą się tam puszką/pudełkiem, którą 
przeznaczyłam mojemu synowi Johannowi Chri-
stianowi Hirsekornowi), na koniec wraz z moim 
łóżkiem ze znajdującym się tam przykryciem, jak 
i srebrną cukiernicą i ślicznym stolikiem galante-
ryjnym, na którym stoją moje ulubione filiżanki.

Dalej przeznaczam panu Peterowi Friedrichowi 
Wolffowi z Frankfurtu nad Odrą portret mojego 
wnuka namalowany przez pana Collmanna z Ber-
lina jako podziękowanie za jego dobre serce, który 
przyjął go do swego domu i przez to ułatwił mu 
pierwsze kroki na uniwersytecie. Jednocześnie 
przeznaczam madame Müller, właścicielce sklepu 
ze srebrem i złotem na Breitestraße w Berlinie, ob-
raz jej rocznego wnusia, który buduje domek z kart. 
Jako dotychczasowy depozyt obraz ten powinien 
zostać zwrócony tej znamienitej przyjaciółce przez 
mojego głównego spadkobiercę, studenta Hempe-
la. Ustanawiam ponadto, że przekazuję obydwu 
wychowankom mojej doskonałej przyjaciółki, bli-
skiej mi Madame Rehbelt z Berlina, sześć figurek 
ptaków, składających się z dwóch pojedynczych 
ptaków oraz czterech grup z gniazdami. Jednocze-
śnie najstarszy otrzyma tę grupę, na której przed-
stawiony jest Scipio African, i oba krajobrazy nad 
dwoma drzwiami komory. Co dotyczy reszty moich 
ruchomości, to mam życzenie, aby prawni główni 
spadkobiercy sami podzielili je między siebie in 

natura. O ile nie będą mogli się porozumieć, nie 
wezmę im tego za złe, jeśli te przedmioty sprzeda-
dzą na publicznej aukcji, a następnie podzielą się 
między sobą pieniędzmi. Przyszły najemca środ-
kowego piętra powinien jednak zostawić na swoim 
miejscu obraz znajdujący się w holu. 

Taka jest moja ostatnia wola. W przypadku gdy-
by nie została ona potraktowana jako testament, to 
chcę jednak, żeby potraktowana była jak kodycyl, 
fideikomis lub darowizna w przypadku śmierci 
dispositio pomiędzy rodzicami i dziećmi. Jeszcze 
raz zalecam wyraźnie, jeśli któreś z dwojga moich 
dzieci postępowałoby sprzecznie, poddawałoby 
ją w wątpliwość, wówczas nie powinno otrzymać 
żadnej swojej części mojego majątku. 

Prawnie podpisałam swój testament własno-
ręcznie i opieczętowałam go swoim potrójnym 
stemplem. Nastąpiło to we Frankfurcie nad Odrą, 
18. sierpnia 1791 roku. 

(L.S.) Anna Louisa Karschin, 
z domu Dürbachin”

Tłumaczenie
 Beata ŁAPANOWSKA i Anna KUBRAK
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Książki niechciane?
Biblioteczka z jasnego drewna była jed-
nym z najstarszych mebli, jakie zapamięta-
łam z czasów jeszcze przedzielonogórskich. 
Wchodziła, oprócz okrągłego stołu i kredensu, 
w skład kompletu stołowego. 

Zapełniały ją zbiorowe wydania dzieł Sienkiewi-
cza, Gogola, Krasickiego, kilkanaście złoto-pur-
purowo-czarnych tomów jakiejś niemieckiej en-
cyklopedii z kolorowymi obrazkami i wkładkami 
oddzielanymi od tekstów bibułkami w kolorze 
mgły. Stały tam także brązowo-bure egzemplarze 
„Jana Krzysztofa” Romaina Rollanada, powieści 
Turgieniewa, Tołstoja, powojenne wydania Staffa 
i Kasprowicza – ulubionych poetów Ojca, a także 
zbiory wierszy polskich wieszczów. Leżały nato-
miast, ze względu na duży format, dramaty Szek-
spira, dzieła Orzeszkowej oraz piękne wydanie 
Eugeniusza Oniegina z ilustracjami Szancera. Był 
to „dorosły księgozbiór” w odróżnieniu od dzie-
cięcego, z naszego wspólnego z bratem pokoju.

Zielonogórskie mieszkanie ewoluowało. My 
rośliśmy, Mama z Ojcem powolutku i prawie nie-
dostrzegalnie starzeli się. Pokoje zmieniały co jakiś 
czas swoje przeznaczenie, meble, przemalowywane 
i modernizowane przez żądnych nowoczesności 

rodziców, z czasem dokonywały żywota w piwnicy. 
Ale biblioteczka nie.

Zniknęły w jakiej akcji „zbiórki makulatury” 
tomy niemieckiej encyklopedii, ale za to zrobiło 
się miejsce na nowe pozycje, „wychodzone”, wy-
stane w księgarni przy Żeromskiego. Z czasem 
biblioteczka stała się częścią wyposażenia mojego 
pokoju i fakt ten miał niebagatelny wpływ na moje 
życie. Mijały lata. Przyszedł czas, że z kilkuna-
stoma najważniejszymi dla mnie książkami wy-
jechałam na studia, a wróciłam z kilkoma ciężki-
mi, wypełnionymi po brzegi pudłami. Kiedy mnie 
nie było, zniknęła z domu niemodna biblioteczka, 
a zastąpiła ją meblościanka z dużą ilością półek. 
Stanęła w pokoju stołowym i wypełniła się repre-
zentacyjnym szkłem i wyselekcjonowanymi przez 
rodziców tomami. Zniknął gdzieś „Jan Krzysztof”, 
ale nie zaprzątałam sobie tym głowy, bo miałam 
swój księgozbiór, który rósł i rósł. Gdy wyprowa-
dziłam się z domu, Ojciec zajął mój dawny pokój, 
a ponieważ czasy się zmieniły i mógł już swo-
bodnie mówić o swojej AK-owskiej przeszłości, 
w domu pojawiać się zaczęły masowo książki i bro-
szury o tej i wojennej tematyce. Ponadto różnora-
kie albumy poświęcone sztuce, regionom Polski, 
historycznej broni, otrzymane z okazji jubileuszów 
lub w uznaniu zasług. Domowym zwyczajem było 
to, że z „okazji prezentowych” obdarowywaliśmy 
się książkami. Nie było rady. Trzeba było dokupić 
nowe regały.

Lata mijały nieubłaganie, najpierw na „wieczną 
wartę” odszedł Ojciec, po dziesięciu latach dołą-
czyła do niego Mama. Księgozbiór domowy pozo-
stał i zaczęły się przysłowiowe „schody”. 

Pomieszczony niżej tekst Barbary Nau jest początkiem sondy i zarazem próbą wywo-
łania dyskusji na naszych łamach. Podjęty bowiem przez autorkę temat coraz częściej 
dotyczy całego pokolenia 60 Plus i to nie tylko w kwestii: co zrobić z książkami, lecz 
również z całym dotychczasowym dorobkiem, ba, życiem. Przedstawiliśmy materiał 
kilku osobom z sugestią, że można się wypowiedzieć krótko, ale można napisać nawet 
esej. Oto tekst-inspiracja i jego pokłosie.

 Redakcja

Barbara NAU
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Co zrobić z zostawioną przez rodziców książ-
kową schedą?
Każde z nas, brat i ja, miało nie tylko własne ro-
dziny i problemy, ale także własne księgozbiory, 
które zajmowały w naszych mieszkaniach całkiem 
sporo miejsca. Tematyka książek rodziców nie za-
wsze była nam bliska, ale wpojony w dzieciństwie 
szacunek dla książek nie pozwalał bagatelizować 
problemu. Obiecaliśmy Ojcu, że się książkami 
troskliwie zajmiemy. Obdzwoniliśmy znajomych. 
Mieli albo niebawem spodziewali się mieć podobne 
problemy. – Jak trzeba, to w garażu mamy jesz-
cze trochę miejsca na pudła. – A nie możecie, po 
prostu, zanieść do antykwariatu? Nikt z krewnych 
i znajomych książek nie chciał. DPS-y, do których 
wydzwaniał brat, również. 

W sukurs przyszedł mi wykonywany zawód. 
Niektóre książki, w dobrym stanie, trafiły w cha-
rakterze darów do biblioteki szkolnej. Niektóre 
podarowałam, z dedykacjami, zainteresowanym 
uczniom. Duża część znalazła się na stałych pół-
kach bookcrossingowych w szkole, w pobliskiej 
filii „Norwida” i w oszklonej szafie koło zielono-
górskiego ratusza, a także w koszu w antykwaria-
cie. – Niech pani zostawi, może się komuś przyda-
dzą – powiedział antykwariusz niezainteresowany 
ich kupnem. Zostawiłam je w nadziei, że trafią 
w dobre ręce. – Klasyka w ogóle nie cieszy się 
zainteresowaniem – dodał. 

Kilkadziesiąt książek o wartości sentymentalnej 
włączyłam do mojej domowej biblioteki w miejsce 
zwolnione przez dziesiątki powieści kryminalnych, 
kupowanych przez męża w czasach wczesnej i póź-
niejszej młodości. Zabrał je pan Marek, malarz 
pokojowy, który robił nam remont i przyznał się, że 
przepada za kryminałami. W sumie żadna książka 
nie wylądowała w kontenerze na makulaturę.

Problem z książkami rodziców uświadomił 
nam, z czym w przyszłości zmierzy się nasza 
córka.
Dlatego w miarę systematycznie przeglądam zaso-
by domowe i decyduję, z którymi tytułami czas się 
już rozstać. Dzięki temu zaprzyjaźniona studentka 
polonistyki obdarowana została wieloma książka-

mi, które, kupione na fali chwilowej fascynacji, 
szybko zostały odłożone i zapomniane. Nietrafiona 
beletrystyka, najczęściej „prezentowa”, miękko 
ląduje na półkach bookcrossingowych, a powieści 
sensacyjne i kryminalne, które wystarczyły na jed-
no przeczytanie, pożyczamy znajomym na wieczne 
nieoddanie. Nie bawimy się w aukcje internetowe. 
Obiecujemy sobie z mężem, że częściej będziemy 
wypożyczać w bibliotece, a kupować z większą 
rozwagą i po długim namyśle. Nie jest to łatwe do 
zrealizowania, ale przynajmniej próbujemy.

Jest w naszej domowej bibliotece spora gru-
pa książek kochanych, towarzyszących w chwi-
lach głębokiego smutku czy frustracji. Te zostaną 
z nami do końca. Podobnie jak inne, z półki dy-
daktyczno-metodycznej. Razem ze mną przeszły 

Fot. Ewa Kwaśniewicz
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na emeryturę. Wymęczone, pokreślone, z luźnymi 
kartkami, odpoczywają, czasem jeszcze przypo-
minając zapomniane daty, fakty, nazwiska. Z nie-
których wypadają stare listy, fiszki, bilety teatralne 
i muzealne, użyte kiedyś w charakterze zakładek, 
dokumentujące przeszłe życie. Są też książki z de-
dykacjami: „Barbarze w pierwszym dniu pracy...”, 
„Basi ja” (?), „Z okazji magisterium...” i tą jedną 
z Tetmajera, która ponad 40 lat temu prawie zła-
mała serce: „Szukam cię – gdy cię widzę, udaję że 
cię nie widzę...”.

Cóż, córka zadecyduje sama, co się z nimi stanie.

Ostatnio, by zapobiec nadmiernemu rozrosto-
wi zbioru, ogłaszam rodzinie i przyjaciołom, że 
z „okazji prezentowych” nie przyjmujemy rzeczy 
trwałych, tylko wino lub czekoladki, żadnych 
książek. Chyba że po konsultacjach. Mąż zaś ku-
pił czytnik i gromadzi w nim, poza moją wiedzą 
i kontrolą, dziesiątki tytułów. Mieszczą się one 
w urządzeniu wielkości niedużego notesu. 

Czy czytniki i e-booki rozwiążą sprawę domo-
wych księgozbiorów w przyszłości? Czas pokaże.

 Barbara NAU

Pragmatyzm 
a sentymenty 
z książką w tle
Całkiem pragmatyczna potrzeba skłoniła mnie 
ostatnio do odwiedzenia ceglanego budynku 
przy ul. Wazów. Gmach nie budzi przyjemnych 
skojarzeń, ale jego przyległości: park, osiedle, 
pobliski stadion – jak najbardziej. To prz-
estrzeń mojego dzieciństwa i lat dorastania. 
Rzadko tam teraz bywam. Bliscy mi ludzie 
zamieszkali gdzie indziej, wielu odeszło na za-
wsze. Wróciły wspomnienia, ożyły sentymenty.

Wybrałam trasę wiodącą przez dawno nieodwie-
dzane kąty. Po drodze odkryłam mały antykwariat. 
Trudno ominąć takie miejsce. Nie chciałam powięk-
szać księgozbioru. Wstąpiłam, pytając pragmatycz-
nie o możliwość sprzedaży kilku pozycji. Smutna 
pani poinformowała, że usługa ta została wstrzy-
mana do odwołania. Wyszłam z zakupionymi dwo-
ma tomikami poezji Miłosza... „Niektórzy lubią 
poezję” (to z Szymborskiej). Sprawa niechcianych 

książek powróciła niebawem na spotkaniu Klubu 
Cogito. Problem poruszyła Barbara Nau, przed-
stawiając własne rozwiązania. Większość z nich 
sama wypraktykowałam z lepszym lub gorszym 
skutkiem. Co zrobić z niechcianymi książkami – 
temat pozostał jednak otwarty.

Skorzystałam z alternatywnego źródła – 
wyszukiwarki Google. Wyskoczyło kilkanaście 
stron. „Oddać, sprzedać, wyrzucić, wymienić”, 
„Gdzie oddać książki”... Pomocnicze linki, adresy 
ewentualnych odbiorców. Podpowiedzi się powtar-
zają. Szukam dalej. Nagle pojawiają się bardziej 
pragmatyczne rozwiązania. Tapeta, bransoletka, 
zakładka, stolik kawowy, organizer na biurko, 
a nawet donica na kwiaty – oto co można zrobić 
ze starych książek... Kreatywność pomysłodaw-
ców poraża. Choć jestem osobą praktyczną, oga-
rnia mnie pusty śmiech. Niemy krzyk – oto moja 
reakcja! 

Z dwojga (a raczej z wielości) wątpliwych roz-
wiązań wolę, żeby to mole zrobiły z mych książek 
sobie właściwy użytek. Chyba że pojawią się Mole 
Książkowe... Ale co może je zwabić? Pożółkłe kart-
ki czy esencja treści?...

 Zofia BIRGFELLNER-PAWŁOWSKA
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Wyrok na książki?
Gdy sławni filozofowie i socjologowie współ-
cześni ogłaszali wyrok śmierci na książkę 
w świecie współczesnym, moje książki niewiele 
sobie z tego robiły. 

Przyjęły wyrok spokojnie. Niektóre, jak „Histo-
ria filozofii” Tatarkiewicza, nawet filozoficznie. 
I słusznie. Nie było czego się bać. Holocaust ksią-
żek ich nie dotyczył i dobrze o tym wiedziały. Czy 
mógłbym wydać na stracenie członków rodziny, 
i to od pokoleń? Czy mógłbym je zdradzić po 
tylu dowodach wierności? Zdradzić, i to z kim! 
Z komputerem, audiobookiem, czytnikiem?! Tak, 
nie miały powodów do obaw.

Stoją sobie spokojnie na półkach wzdłuż ścian 
w przeznaczonym głównie dla nich pokoju. Te 
odziedziczone po dziadkach („Historia literatury 
polskiej” Chrzanowskiego, książki historyczne 
Waleriana Kalinki), te znalezione na strychu ro-
dzinnego domu ojca, zostawione tam przez hitle-
rowskiego oficera – intelektualistę (Goethe, Mann), 
te przez ojca kupowane – trybem normalnym, 
trybem „spod lady” i na subskrypcję. Ksiązki – 
prezenty imieninowe, gwiazdkowe, a wśród nich 
sprawczynie mego czytelniczego nałogu – powieści 
Adama Bahdaja, Edmunda Niziurskiego, Arkadego 
Fiedlera. Stoją, trwają, trzymają się pod ręce. Stać 
i trwać będą. A może nie? Może zbyt jestem pe-
wien dożycia przez nie wieku starczego, który dla 
książki wynosi lat tysiąc? Nie przekonam się o tym 
naocznie, to pewne. Lecz jestem dobrej myśli. Za-
silam je świeżą, czarną jak druk krwią. Tomikami 
poetyckimi, kompendiami historycznymi, Pilchem, 
Świetlickim, Kunderą.

Zajmują sporo miejsca, to prawda. Wymagają 
raz na rok odkurzenia lekko wilgotną szmatą (nie 
cierpię ścierek, odkurzaczy, froterek itp.), to gorz-

ka, bardzo gorzka o nich prawda. Ale wybaczam. 
Wybaczam i sunę szmatą wzdłuż grzbietów. Star-
czych, pochylonych wiekiem i prostych, grubych, 
potężnych, dźwigających setki stron i wątłych, 
dziecinnych grzbiecików, do których przytroczono 
zaledwie kilkanaście wierszy. Przesuwam szmatę, 
a potem zaraz dłoń. Poprawiam, wyrównuję sze-
reg. Słyszę radosny pomruk. Pańska ręka książkę 
tuczy. Tomikom Szymborskiej to się przyda. Świet-
ne wierszyki, ale dlaczego tylko ich szesnaście?

Ojciec dbał bardziej niż ja o papierowy inwen-
tarz. Obowiązywał układ alfabetyczny, były jakieś 
spisy, katalogi. Teraz bałagan. Stajnia Augiasza. 
Ale tak lubię. Biblioteka nie ołtarz. Podejść (nie 
na klęczkach), wyjąć, co trzeba, przeczytać, co 
trzeba. Wszystko.

Normalnie. Zwyczajnie. Książka na to zasługu-
je. Na zwyczajność. Odświętność to dla niej niebyt. 
To książkowa śmierć.

 Marek JURGOŃSKI

Fot. Ewa Kwaśniewicz

Marek JURGOŃSKI
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Z książek płynie 
odwaga
Szczęśliwy człowiek, który otrzymał w spad-
ku po rodzicach lub rodzinie bibliotekę pełną 
książek! Ja nie miałam takiego podarunku.

Rodzice wygnani po wojnie z miejsca, gdzie żyli 
ich przodkowie, ich dziadowie i pradziadowie, na 
ziemie „odzyskane” nie mieli szans na zabranie do 
kolejowego transportu jakichkolwiek książek. Ich 
bagaż stanowiło kilka mebli zaledwie, tj. witryna 
opakowana krzesłami, tworząca jeden tobołek, 
oraz kilkutygodniowe dziecko i 12-letni sierota, 
przyrodni brat mojej mamy, któremu w 1944 r. 
wojna zabrała najbliższych z rodziny. Czas powo-
jenny obfitował w biedę i zadowalał wtedy, gdy 
rodzina mogła przeżyć od miesiąca do miesiąca.

Dopiero gdy poszłam, jako najstarsze dziecko 
w rodzinie, do szkoły, gdy zdobyłam umiejętność 
czytania, zaczęły pojawiać się w domu pierwsze 
książki. W III klasie szkoły podstawowej w na-
grodę za napisanie wiersza otrzymałam książkę 
„Lassie wróć” autorstwa Knight Erica. W miarę 
upływu lat do mojego księgozbioru dołączały inne 
pozycje, głównie lektury, jak trylogia H. Sienkie-

wicza, „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, „Ludzie 
bezdomni” czy „Wierna rzeka” S. Żeromskiegoitp. 
Pamiętam, z jaką trudnością zdobywaliśmy w la-
tach 80. „Encyklopedię” ogólną lub „Encyklopedię 
muzyczną”. Gdy zaczęły wychodzić na specjalną 
subskrypcję, człowiek czuł się niebywale szczęśli-
wy z takiego zakupu – zdobyczy. Księgozbiór rósł 
i zapełniał meblościankowy regał.

Jedna, druga i trzecia przeprowadzka z miasta 
do miasta w moim dorosłym życiu zmuszały do 
segregowania i zabierania tych najważniejszych 
książek, które wiązały się bądź z sentymentalnym 
przeżywaniem ich treści, bądź nieodpartą potrze-
bą – a nuż się przydadzą kiedyś moim dzieciom 
w szkole jako lektura. Gromadziłam albumy – duże 
kolorowe i ciężkie... Te z malarstwem ceniłam 
najbardziej. Mijały lata, zmieniało się życie. 
Gdy zamieszkałam w Zielonej Górze, pracując 
w Bibliotece Norwida, czasem uczestniczyłam 
w oddawaniu książek bibliotece. Na regale przy-
bywały inne pozycje. A to otrzymywane w formie 
prezentów, a to bestsellery, które ktoś polecał, bo 
sam się zachwycił. I tak jest do dnia dzisiejszego.

Właśnie połakomiłam się na kupienie dwóch 
pozycji naszej nowej noblistki, ot tak, żeby mieć 
namacalny dowód jej pisarskiego geniuszu. „Bie-
gunów” przeczytałam, ściągając sobie na PDF. 
Oczy już nie te, co kiedyś, więc chętnie słucham 
książkowych nagrań w formie audiobooków. W ra-
zie czego zawsze jest gdzie pożyczyć książkę i oby 
wypożyczalnie przetrwały jak najdłużej. Kto to 
wie, jak potoczą się w przyszłości losy książek, 
bo wszechobecność nośników cyfrowych kiedyś 
z pewnością zastąpi i papierowe kartki. Na świecie 
jest coraz więcej ludzi piszących, to i rynek książek 
się powiększa w zawrotnym tempie.

Tylko tak sobie myślę, że skoro już dziś jest 
wydawana taka wielka ilość książek, a nie zawsze 
idzie za tym odkrywanie ich wspaniałych treści, 
to może i lasy w przyszłości na tej nowoczesności 
tak nie ucierpią, odwzajemniając się czystszym 
powietrzem? Pamiętam, jak w szkole śpiewaliśmy: 
– Z książki płynie odwaga, książka życiu pomaga... 

 Halina SĘDZIŃSKA

Halina SĘDZINSKA

Fot. Ewa Kwaśniewicz
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Sprzedać  
na Allegro
Książka jako cudowna rozrywka, jako źródło 
wszelkiej wiedzy, jako symbol oświecenia oso-
bistego i poziomu intelektualnego rodziny i...
...Nagle jako ciężar zapełniający półki.

Trzeba pozbyć się części tego ciężaru. I tu moja 
pewna cecha ułatwia wykonanie części pracy. Otóż 
niektóre książki czytam wielokrotnie i te posta-
nawiam zatrzymać. Zostawiam również te, które 
nadawałyby się do przeczytanie ponownie, ale 
z różnych powodów nie uzyskały statusu niezbęd-
nych. Reszta musi być oddana. Komu? Dzieciom, 
rodzinie, znajomym w tym aspekcie rozpoznanym. 
Kto jeszcze przygarnie moje książki? Szafka przy 
Bibliotece Norwida to raz. Kiedyś dwa antykwaria-

ty wyraziły chęć przyjęcia książek. Oferta okazała 
się nieaktualna – mają książek za dużo. Przypa-
dek podsunął mi pomysł. Potrzebowałam książki 
wydanej w 1993 roku. Brak jej w bibliotekach. Na 
Allegro za 12 zł (z przesyłką) kupiłam ją. Wg opisu 
książka jest mocno zużyta, ale dla mnie będzie 
ogromną pomocą. Malutki mix w rozumie i...

...Zaproponowałam wnuczkom, aby spróbowały 
wyprzedać nasze książki na Allegro. Cały zarobek 
dla nich. Zobaczymy, jak sprawdzi się pomysł...

 Maria Marzena TOMCZAK

Habent sua fata 
libelli
Moja miłość do czytania narodziła się w mo-
mencie, kiedy litery złożyłam w pierwsze słowo. 

Nie pamiętam, czy tak wcześnie w moim domu 
były książki, być może tak. Na zbitej z desek pół-
eczce, ulokowanej w mansardowym pokoiku, stała 
stara poniemiecka „Encyklopedia Brockhausa”, 

chyba była oprawiona w ciemnozieloną skórę i mia-
ła wspaniałe kolorowe plansze z ilustracjami. Gdy 
już byłam nastolatką, to właśnie z tej półki brałam 
stare roczniki „Przekroju” i „Kobiety i Życia”, bo 
te tytuły latami prenumerowali mój starszy brat 
i moja mama. Pamiętam, że któreś całe wakacje 
spędziłam, przeglądając i czytając stare roczniki 
tych czasopism. Dziś nie wiem, co się stało z „En-
cyklopedią” i z rocznikami czasopism, pewno zo-
stały dawno temu oddane na makulaturę.

Pierwszą książką, jaką przeczytałam samo-
dzielnie, był zbiór wierszy dla dzieci Juliana 
Tuwima „Słoń Trąbalski”, dostałam ją na zakoń-
czenie swojej przedszkolnej edukacji. Dużą rolę 
w rozwijaniu mojej czytelniczej pasji odegrał mój 
znacznie starszy brat, który przywoził z Wrocła-
wia, gdzie studiował, książki dla mnie. Doskonale 

Fot. Zbigniew Rajche

Ewa KWAŚNIEWICZ

Maria Marzena TOMCZAK



36 listopad 2019 – luty 2020 nr 1 (57) 2020

.

pamiętam „Kubusia Puchatka”, „Chatkę Puchatka” 
A.A. Milne’a, a później „Dzieci z Bullerbyn” Astrid 
Lingren. To właśnie on kupił dla nas (mieliśmy 
jeszcze młodszego brata) pierwszą jednotomową 
„Encyklopedię Powszechną” PWN, z której potem 
korzystały także dzieciaki z naszego osiedla.

Książek przybywało, tym bardziej, że latami 
konsekwentnie prosiłam, przy wszystkich prezen-
towych okazjach, tylko o książki. W domu pojawiła 
się biblioteczka z dwiema półkami i systematycznie 
była zapełniana. W okresie studenckim już sama 
kupowałam. Gromadziłam pozycje z serii „Współ-
czesna Proza Światowa” i albumy z serii „W Kręgu 
Sztuki”; te mam do dzisiaj. Już wtedy kochałam 
poezję i sporo tomów poetyckich, wówczas kupio-
nych, stale stoi na moich półkach.

Dorosłam, wyszłam za mąż i kilkakrotnie się 
przeprowadzałam, książki przeprowadzały się ze 
mną, wiadomo, że nie wszystkie. Część została 
w moim domu rodzinnym, część trafiła do filii 
bibliotecznych, a część, niestety, na makulaturę. 
W każdym mieszkaniu mieliśmy regały na książki, 
tym bardziej, że trafiły na nie książki z likwidowa-
nych księgozbiorów naszych rodziców. Oczywiście, 
tylko te wybrane. Córki dorosły i się wyprowadziły 
już ze swoimi książkami. Jestem z wykształcenia 
bibliotekarką i całe życie zawodowe pracowałam 
w bibliotece, w związku z tym literatury pięknej 
prawie nie kupowałam, tylko czasami na waka-
cjach nad morzem, skuszona niską ceną, coś na-
byłam. Na moich dwóch regałach mam te książki, 
z którymi nie potrafię się rozstać i do których cza-
sami wracam, ale i systematycznie je przeglądam 
i te już przeczytane, mniej ważne, wrzucam do 
szafy bookcrossingowej przed Biblioteką Norwida. 
Niektóre zabiera młodsza córka. 

Bardzo duży księgozbiór literatury fachowej 
zgromadził mój mąż, ale on go już w testamencie 
zapisał Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Gó-
rze, więc nasze córki tym się kłopotać nie będą. 
Stale dbam o to, żeby mój księgozbiór się zbytnio 
nie rozrastał, systematycznie wypożyczam książ-
ki z filii bibliotecznej na moim osiedlu i to ona 
jest źródłem moich lektur. Żal mi tych wszystkich 
książek, które kiedyś były moje, ale jak mówi ła-
cińskie przysłowie: „Habent sua fata libelli”, czyli: 
„Książki mają swoje losy”.

 Ewa KWAŚNIEWICZ

Fot. Zbigniew Rajche
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Wódka z pieprzem

w domu, którego nie ma
stoi regał z proszkami
w sypialni można kupić chleb
a w spiżarni masło

przy stoisku z komputerami
Walerek nalewał wódkę z pieprzem
do kieliszków z grubego szkła
z karafki z grubym dnem

zza stoiska z warzywami
wyszła nagle Walerka 
przyniosła chleb ze smalcem
i dwa ogórki

słyszę bicie zegara
i głosy dziadków
do których mówiłem
ciociu – wujku

wypita z Walerkiem wódka
wyciska dziś łzy

Władysław EDELMAN
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Dwadzieścia cztery  
– i z górki
Będąc młodzieżą dwudziestokilkuletnią, zachwy-
całam się płytą „Ciemna strona księżyca” grupy 
Pink Floyd i znałam niemal każdy jej dźwięk i sło-
wo. Z powodu zaledwie podstawowej wówczas 
znajomości angielskiego ciut gorzej było z rozu-
mieniem tych poetyckich, było nie było, tekstów, 
gdy się na przykład okazywało, że lunatic z pio-
senki „Brain Damage” („Uszkodzenie mózgu”) to 
nie lunatyk, tylko „wariat, szaleniec, obłąkaniec, 
pomyleniec”’. „Życie od momentu narodzin jest 
bytem ku śmierci”. Coś takiego przeczytałam rów-
nież w tamtych czasach, czyli na tym etapie mojego 
życia, gdy „bytem ku śmierci” jeszcze absolutnie 
nie zawracałam sobie głowy. Ale co innego wiek 
metrykalny, a co innego mózg. Ten według na-
ukowców maksimum swoich możliwości osiąga 
właśnie wtedy. Gdy się ma – dokładnie – 24 lata. 
A potem jest już z górki... Czyli że ja z tej górki 
staczam się od ponad czterdziestu lat. I mój mózg 
coraz bardziej oddala się od owego maksimum.

Choć bywało przecież nie najgorzej. 
Zatem gdy miałam lat... Poniżej – pierwsza 

czwórka, a potem krótki wykaz kolejnych dzie-
sięcioleci.

4:
– Śpiewałam wraz z mamą i radiem „Halo, sło-
neczko świeć, świeć, świeć” oraz po pociągach 
„Que será, será”. – Znałam różne wierszyki, w tym 
prawie całego „Koziołka Matołka”.

14:
– Wcale nie czułam, że mój mózg szybuje ku wy-
żynom, które osiągnie za dziesięć lat, choć wg 
naukowców niewątpliwie szybował. Fascynowa-

łam się bigbitem i modą oraz niemal co niedzielę 
chodziłam do kina. Byłam w ostatniej klasie pod-
stawówki i jeszcze nie wiedziałam, czy będę starto-
wać do liceum plastycznego, ceramicznego, pielę-
gniarskiego, czy zwyczajnego ogólnokształcącego, 
a najbardziej, choć w skrytości ducha, chciałam 
zostać aktorką. – Nastąpił początek moich zapędów 
grafomańskich (bowiem pisarką również chciałam 
zostać i to jeszcze wcześniej niż aktorką) i z powo-
du nieszczęśliwego zakochania się w długorzęsym 
i długopalcym koledze z klasy zapisywałam łzawe 
strony w dziewczęcym pamiętniczku.

24: 
– Pamiętniczek dziewczęcy od paru lat należał do 
przeszłości. Byłam od kilku miesięcy mężatką. Obro-
niłam magisterium. Rozpoczęłam „karierę zawodo-
wą”, czując się, jakbym trafiła do obozu pracy, gdzie 
przywalono mnie ogromem obowiązków. Mózg 
dwudziestoczteroletni aż mi furczał. Oczywiście 
sprostał temu wszystkiemu, wszak był u szczytu. 
Lecz nasza ówczesna szarpanina małżeńska mo-
głaby stanowić materiał na powieść obyczajową dla 
gospodyń domowych. Ja przymuszona gwałtem do 
dorosłości, Janek wciąż na studenckim luziku. Do-
brze, że się wtedy nie rozwiedliśmy, bo nie miałabym 
okazji docenić, jakim fajnym facetem jest mój mąż.

34: 
– Byłam nauczycielką pełną gębą oraz świeżo upie-
czoną matką drugiego synka. Z oboma, młodszym 
i starszym, przebywałam na tzw. urlopie wycho-
wawczym. Bezpłatnym. Mieliśmy już piękne miesz-
kanie w bloku, w którym przędliśmy cieniutko z jed-
nej nauczycielskiej pensji mojego małżonka Janka. 
Gdy dzieci spały w południe, namiętnie ustawiałam 
pasjanse, ponadto syciłam mózg wieczorami bry-
dżowymi i prowadzeniem przy okazji życia mocno 
towarzyskiego. Od kilku lat pisałam (rozpoczęty 
onegdaj przez męża) dziennik domowy.

44:
– Skończyłam kurs podstawowej obsługi kompute-
ra. W szkolnej pracowni przeklikałam na konkurs 
„Dzienniki Polek” fragmenty dziennika domowego, 

Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN
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co zaowocowało wyróżnieniem mojego tekstu, opu-
blikowaniem go w „Twoim Stylu” i najwyższym ho-
norarium autorskim w moim życiu. Również z dwie-
ma nauczycielskimi pensjami cienko przędliśmy, 
więc kolega małżonek podjął próbę wyrwania się 
ku finansowym wyżynom w postaci bycia agentem 
ubezpieczeniowym, co zapowiadało się dobrze, lecz 
skończyło marnie. Nadal mieliśmy ożywione kon-
takty towarzyskie, a także dużo podróżowaliśmy, 
zwłaszcza dzięki dobrym ludziom oraz powrotowi 
Polski do Europy, czemu zawdzięczam m.in. wy-
cieczkę socjalną do Szwecji.

54:
– Byłam już szczęśliwą wczesną emerytką, od trzech 
lat wraz z Jankiem, równie szczęśliwym emerytem, 
urządzającą nasz dom nad Arianką. Intensyfikował 
się mój proces grzęźnięcia w świecie internetowym. 
Zostałam wyrwana z mego błogostanu propozycją 
pilnego zastępstwa w liceum, a rok wyzwań dla 
mózgu, który potem nastąpił, do dziś wspominam 
jako jeden z najudańszych w moim zawodowym 
(choć już emeryckim) życiu. Nadal pisałam dzien-
nik domowy oraz nadal (bo już od dzieciństwa) 
marzyłam o zostaniu prawdziwą pisarką.

64:
– Przestałam wreszcie uciekać od czczenia roczni-
cy urodzin i opiłam je butelką wina z koleżanami 
na fajnej wycieczce rowerowej. Zaliczyłam drugie 
zaistnienie w charakterze „prawdziwej” pisarki, 
tj. z numerem ISBN – ukazał się tom opowiadań 
z moim „Powrotem” (zaistnienie pierwsze – tom 
debiutancki dwa lata wcześniej). Byłam z Jankiem 
na kolejnym, dla nas – już dziewiątym – spływie 
kajakowym na Litwie. Mózg ćwiczyłam głównie 
jako blogerka, aktywna uczestniczka portalu FB 
oraz pisarka domowa, wciąż majstrująca w swoich 
dwóch powieściach dla kucharek i wspomnieniach 
o mamie. Nadal pisałam (i piszę) dziennik domo-
wy.

...Życzyłabym sobie mieć tych czwórek jeszcze 
sporo, ale jak będzie, nie wiem. Bo, żeby już przy 
górkach pozostać, pisało mi się ten tekst mocno 
pod górkę. Czwórka-górka. Pod górkę ciężko, ale 
z górki też bynajmniej nie na pazurki. Mózg coraz 
bardziej mi się rozpędza w kierunku czarnej dziu-
ry. Obumrze z godnością, czy stanie się mózgiem 
wariata na ogrodowej ścieżce wśród stokrotek?

 Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN

Beata Wołyniec: Mostek na rzece Bystrzycy Dusznickiej w Polanicy Zdroju
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Po śladach

Podążam drogą zadziwienia
po śladach tych co zostawili
tablice drogowskazów

Ile poznać zdołam
zanim w zmierzch się przemienię
będąc posłuszna ulotności chwili

Ufność dodaje otuchy
że ktoś odkładając na półkę
moich myśli szereg
śladem po mnie wypełni
biegnące godziny

Jadę
(zapiski z podróży 1)

Z zatłoczonych peronów odjeżdżają
pociągi pełne pasażerskich myśli
w oknie wagonu umykający czas
jadę w czas przyszły

Czy zdążę uciec przed grypą
która wsiadła ze mną w Poznaniu
przyczepiła się i jedzie
jak pasażerka pierwszej klasy na gapę
ona ubóstwia taką jazdę
 
Z minuty na minutę zaskakujące pejzaże
ruchem jednostajnie turkoczącym
kolebią i kłębią się myśli
osiadają pod ociężałymi powiekami
stukot łagodnieje łagodnieje łagod...
cicho sza cicho sza ciiii

Pasażerce coś się śni 
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Fot. ...
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Jadę...
(zapiski z podróży 2)

Samochód wiezie mnie tam
gdzie nic nie zapamiętałam
tam przyszłam na świat

Czytam tablice mijanych miejscowości
Sierzputy Suroły Posiuchy
Szygi Pryszanowo Dyszobaba
Sielun Młynarze Gierwaty
Żebry – Perosy

Przez szybę rozdaję uśmiechy
tamtejszym ludziom

Panie kierowco
my na pewno jedziemy do Wilna?

Horyzontalnie

Mój świat 
nabiera barw z każdej strony
przyśpiesza pendolino 
godzina za godziną
mkną osobliwe przypadki

Pejzaż coraz bardziej rozmyty
choć ciekawość nienazwanych stacyjek rośnie

Ja
niewysokie stworzenie wśród zieleni
na nogach coraz bardziej bez formy
spoglądam w dół by nie zadeptać
mniejszego robaka

Potomnym po staremu
zaludnić
odnowić ziemię przyjdzie
gdzie bytuje wciąż ta sama
poirytowana miłość
w przestwór (nie)dokończony

Fot. ...
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Asomia

Wchodzę na wierzchołek nocy
na szczyt 
gdzie rapsodia gwiezdnych zauroczeń
gdzie cięciwa księżycowa łuk napina

Wchodzę jak niejeden 
gdy na szczycie poczuł bezmiar przestworu 
co przyciąga uzależnia jak narkotyk 
swym nadmiarem majestatem cisz 

A ty śpisz
śpisz spokojnie obok 
nie wiesz
w jaką chcę cię zabrać podróż
w jakie moje nocne usidlenie

Może kiedy ranek błyśnie 
w szyb odbiciu
w sen prawdziwy się skryję 
wyobraźni nocne szczyty ukryję 

Zagubienie 

Pogubiłam ciebie
jak drzewo liście
jestem naga

Gałęziami smaga wiatr
niemiłosierna chłosta

Miłość co ma pęta
niepojęta w oczekiwaniu wiosny
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Fot. ...
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Konstatacja

Z nogi na nogę coś za nami
z ręki do ręki wątpliwy trud
odkrywanie nieodkrytych zakrętów 
póki trwa czasu pokrętnego łut

Po śladach tych co zdążali przed nami
kroczymy stroną własnego istnienia
od czasu do czasu przypomnienia
dlaczego pragniemy zachować twarz

Klimatu słupek ocieplenia
wśród krzyków jałowizny bezład
wysiadły brzuchy z przejedzenia
ratunku ratunku nie jechać pod prąd

W środowisku zagęszczenia
padają drzewa dymią kominy 
wiatrakom skrzydła wyrywają
smog smog kataklizm

Wpatrzona w kręgi otoczenia
że coś się tworzy dla przyszłości
rozgwaru słowa irytują
że kiedyś ludzkość zniknie stąd

Pajęczyny

W pajęczą sieć dni złapana
misterną oplatana przędzą
miotana niepewnością
kiedy „Spider” gwiazda chciwa
zechce przędzę porozrywać
nie bacząc na mój lęk
zmagam się

Kto z odsieczą przybędzie
odsłaniając zamglenia
w głębię zjawiskowych racji
nie do podważenia
zanim spod powiek milczenia
i nadzieja zgaśnie

Fot. ...
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Wśród wątpliwości

Jak wiele w byciu ku śmierci
pytań zadać trzeba
z czym zmierzyć wśród ludzkiego tłumu
by niezrozumiałe stało się czytelne
w potędze rozumu

Jakim wizjom proroczym zaufać
by niepewne stało się uspokojeniem
w którą własną nadzieję złożę

Upadłe cywilizacje języki religie
jakich ofiar potrzeba przez następne lata
by życie ludzkie motywacją było
w dochodzeniu prawdy
która nas zjednoczy z harmonią wszechświata

Bez zadawanych pytań nie da się budować
spokojnego domu
ni sensu i ładu

Zanurzenie 

Zanurzam się coraz głębiej
w oceanie obiektywizmu
gdzie przedświt dzień wieczór
mają podobną świetlistość

Zza zasłony iluzorycznych pewników
z gadulstwa trele morele
wyłuskuję sensowność zdarzeń

Karmię się szmerem serca
czerpiąc kredyt zaufania
żem jeszcze w formie przebiec
niejeden dystans
od świtu
od krzyku
po kojącą ciszę
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Fot. ...



Halina Sędzińska urodziła się w Wilnie. Był sierpień 1945 roku, a rodzice 
przygotowani do przymuszonej podróży w nieznane. Trafili do nadnoteckiego 
Czarnkowa. Tutaj spędziła dzieciństwo i młodość. Po założeniu własnej 
rodziny mieszkała w Pile i w Bolesławcu. Od czterdziestu lat jest 
zielonogórzanką. Obecnie na emeryturze. Interesuje się sztuką i filozofią. 
Fascynują ją zarówno tajemnice kosmosu, jak i urok otaczającej przyrody. 
Amatorsko uprawiała malarstwo, tkaninę artystyczną i fotografię. Obecnie 
najchętniej wypowiada się w twórczości poetyckiej. Od ośmiu lat jest 

członkiem klubu literackiego „Oksymoron” w Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku. Jej teksty ukazują się na łamach „Inspiracji”. Wydała dwa tomiki poetyckie „Dotyk” 
(2015) i „Wibracje” (2017).
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Wiersze

Wytrzymałość

Codzienności listonosze
dobrych złych listów

Pęcznieje głowa jak skrzynka
zapinka wygina się
trzaśnie od nadmiaru wieści

Powiedzą wśród boleści
miała udar

Przeciwstawne myśli

Zmieniam się w marzenie
jestem lekka jak ptak w locie wysokim
pod białym potokiem chmur 
przebijam się w nieba stronę
gdzie wszystko spełnione ocalone proste

A jeśli marzenie to efemeryda
niezdolna do poświęceń
wdeptane w nicość niepamięci
to co?
To nic i  .
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Dar
Tak już mam, że gdy pogoda pod psem, deszcz, śnieg, wiatr i chlapa, dopada mnie 
infekcja. No i złapałem. Nie cierpię lekarzy, kolejek, wysłuchiwania opowieści 
o tym, co, kogo, gdzie boli, kto ostatnio umarł i jaki piękny był pogrzeb. Aż mnie 
trzęsie na samą myśl, że miałbym iść do przychodni. Kiedy więc z domowej ap-
teczki wyssałem, co było do wyssania, połknąłem, co było do połknięcia i nadal 
czułem się, jakby mnie walec przejechał, nie miałem wyjścia, musiałem wybrać 
się do apteki. Na moim osiedlu otwarto nową placówkę, chyba sto dwudziestą 
piątą w naszym małym miasteczku. Była reklama w prasie, na ulotkach, jakieś 
promocje, gratisy i tym podobne bzdury, które omijam szerokim łukiem. Ale że 
jest blisko, poszedłem.

Wnętrze przestronne, jasne, czyste, nowoczesne. Z niewidocznych głośników 
sączyła się dyskretna muzyka. Na dużych monitorach piękne kobiety i przystojni 
mężczyźni prezentowali leki, połykali pigułki, nacierali bolące miejsca maścia-
mi, po czym, z błogim uśmiechem wyrażali ulgę i oddawali się najróżniejszym 
sportom. Przywitała mnie długonoga dziewczyna, w błękitnym fartuszku, z iden-
tyfikatorem: „Mgr Nicola – w czym mogę pomóc / can I help you?” 

– Witam serdecznie, jestem magister Nicola, w czym mogę pomóc? 
– Dzień dobry. Potrzebuję coś od bólu gardła, mam kaszel i katar.
– Bardzo się cieszę, że wybrał pan naszą placówkę, zatrudniamy najlepszych 

specjalistów, prowadzone przez nas apteki obsługują trzy czwarte kraju i sieć 
aptek DAR stale się powiększa.

– Tak, rozumiem. Poproszę… 
– A czy ma pan już Kartę Stałego Pacjenta?
– Nie, ale mam katar.
– Cha, cha, cha, jaki pan dowcipny! To nic nie szkodzi, zaraz panu wyrobię, 

poproszę o dowód osobisty, otrzyma pan od razu pięć procent rabatu.
Zanim się zorientowałem, Nicola zrobiła mi zdjęcie i zniknęła na zapleczu 

z moim dowodem osobistym. W tym samym momencie, jak spod ziemi, wyrosła 
przede mną inna magister. Na plakietce miała napisane: „Mgr Żanetta, Menager 
– w czym mogę pomóc / can I help you?”

– Witam serdecznie, jestem menagerem, mam na imię Żanetta, w czym mogę 
pomóc?

– Dzień dobry, ja…
– Bardzo się cieszę, że wybrał pan naszą placówkę, pracujemy siedem dni 

w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę, posiadamy umowy z najlepszymi 
producentami leków w kraju i za granicą, jesteśmy w stanie sprowadzić każdy 
lek w czasie krótszym niż dwanaście godzin, posiadaczom KSP zamówione leki 
dostarczamy do domu, także w nocy, jeśli tylko pacjent podpisze z nami umowę 
długoterminową.

– To bardzo ciekawe, ja tylko...
– Wiem, o co chce pan zapytać, proszę się nie obawiać, to nie generuje żadnych 

dodatkowych kosztów, o ile KSP będą mieli także pozostali członkowie pana 
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rodziny. Działamy kompleksowo. Każda kolejna karta generuje dla pana dodat-
kowe trzy procent rabatu, a po piątej karcie w rodzinie otrzyma pan Złotą Kartę 
Stałego Pacjenta, z którą – uwaga – będzie miał pan stałą, piętnastoprocentową 
zniżkę na wszystko oraz trzydzieści procent rabatu na protezy kończyn dla pana 
i wszystkich członków pana rodziny. Czy ktoś z pana rodziny jest inwalidą?

– Wie pani, szwagier ma sztuczne biodro, czy to się kwalifikuje?
– Och, strasznie mi przykro, szwagier nie jest w rozumieniu naszego regu-

laminu najbliższą rodziną. Ale jeśli przyjdzie do nas i założy KSP, powołując 
się na pana, to wygeneruje panu dodatkowo trzy punkty rabatowe na badania 
prostaty i kolonoskopię. Otrzyma pan też certyfikat na bezpłatną mechaniczną 
protezę dowolnie wybranej części ciała lub pięćdziesięcioprocentowy rabat na 
protezę najnowszej generacji z bezpłatną aplikacją na smartfona. A wracając do 
pytania, czy komuś z członków pana rodziny brak jakiejś części ciała? 

Magister Żanetta tak mnie zaskoczyła, że zupełnie zapomniałem o tym, że 
dziadek Józek stracił nogę w czasie wojny! 

– Tak! – zawołałem z radością – dziadek ma drewnianą nogę, czy dziadek 
się liczy?

– Ależ oczywiście. Dziadek to najbliższa rodzina, ma pan szczęście. Proszę 
go jutro przyprowadzić, założymy mu kartę, weźmiemy pomiar nogi i już za 
sześć miesięcy dziadek będzie miał najnowszą, sterowaną komputerowo prote-
zę, na którą otrzyma, dzięki panu – uwaga – dwadzieścia procent upustu! Czy 
dziadek skończył osiemdziesiąt lat? Jeśli tak, to w pakiecie z protezą otrzy-
ma pięćdziesięcioprocentową zniżkę na usługi współpracującego z naszą siecią 
Zakładu Pogrzebowego „Świetlana Przyszłość”. Pod warunkiem, że podpisze 
z nim umowę długoterminową i poleci usługi swoim dzieciom i wnukom. To 
się naprawdę opłaca, dzięki tej umowie wszyscy członkowie państwa rodzi-
ny będą mieli zapewnione dożywotnio świadczenia pielęgnacyjne na wypa-
dek złamania którejkolwiek z kończyn. Nie wlicza się w to, oczywiście, nogi 
dziadka, której brak. A dziadek otrzyma też bezpłatne serwisowanie prote-
zy we współpracującym z naszą siecią Zakładem Usług Elektronicznych  
„Net-Prot”. 

Wróciła magister Nicola, podała Żanecie moją Kartę Stałego Klienta, dowód 
osobisty i oddaliła się, kołysząc biodrami. Oferta była niezwykle korzystna, 
jednak ból głowy nie pozwalał mi myśleć logicznie.

– Witamy w Rodzinie DAR – powiedziała radośnie magister Menager, po-
dając mi dokumenty. – Jeśli zdecyduje się pan podpisać jeszcze dziś umowę 
przedwstępną, wszystkie usługi będą obowiązywać od zaraz. To się naprawdę 
opłaca – kusiła.

– Bardzo dziękuję pani magister, muszę się jeszcze zastanowić – odpowie-
działem. – Jak podejmę decyzję, to przyjdę jutro z dziadkiem. Magister Nicola, 
obserwująca z dyskretnym uśmiechem moją rozmowę z szefową, gestem zaprosiła 
mnie do okienka, podała przygotowane medykamenty, zapłaciłem i wyszedłem. 

Było już szaro, zacinał deszcz, naciągnąłem kaptur na głowę i starałem się 
zdążyć przez przejście dla pieszych na pulsującym zielonym. Na moje nieszczęście 
kierowca furgonetki też się spieszył. On zdążył, ja nie. Teraz leżę w szpitalu, na 
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Pospieszny do Kutna
Leżę. Staram się pospać jeszcze trochę, ale coś uwiera mnie w plecy. Cholera 
wie, co to może być, przecież pościel jest świeża, odebrałem wczoraj z pralni. 
Ale czy oni potrafią zrobić coś porządnie? Na pewno prali to z jakimiś ubrania-
mi roboczymi, w których był żwir czy piach i przyczepił się. Nie wytrzymam 
dłużej, muszę wstać.

Wstaję. Zimno. Mogliby już zacząć grzać, ale nie, bo po co? Idę do łazienki, 
szurając kapciami. Pięty w nich przydeptane, co to za papcie, myślę, że tak szybko 
się zagniatają, przecież niedawno je kupiłem. Kiedyś nie do pomyślenia. Stoję 
przed lustrem, woda zimna, musi trochę zlecieć, zanim będzie ciepła. Co za mar-
notrawstwo. Zęby. Myję zęby, a szczoteczka twarda, nie to co kiedyś. Śniadanie 
trzeba zjeść, kroję chleb. Nóż tępy, a przecież ostrzyłem tydzień temu, nie ma 
teraz porządnej stali, nie to co dawniej. Nakruszyło się. Co to za chleb, że tak 
się kruszy, nie potrafią teraz nawet chleba upiec. Masło twarde. Trzeba zdzierać 
nożem. Żółty ser. Niby twardy, a miękki. Za miękki, ukroić nie można nawet. 

Ubieram się. Guzik w koszuli się oderwał, dziadostwo jakieś, kto dziś robi 
te koszule? Spodnie, buty, płaszcz. Muszę go dać do pralni, ale pewnie znowu 
zniszczą. Albo żwiru nasypią do kieszeni.

Wychodzę. Do pracy muszę iść, na chleb zarabiać, na ten, co się kruszy. Nie 
spieszę się, bo autobus zawsze się spóźnia. Zawsze trzy minuty się spóźnia, jakby 
nie mogli rozkładu zmienić. Ale nie, nie zmienią. Bo po co. Widzę z daleka, że 
rusza, a ja nie dobiegnę, nie zdążę. Patrzę na zegarek, odjeżdża zgodnie z roz-
kładem, co za chamstwo, myślę, z premedytacją się nie spóźnia, choć zawsze się 
spóźnia. Zatrzymuję taksówkę, będę w plecy siedemnaście pięćdziesiąt, wiem 
dokładnie, bo kiedyś pode mną mieszkał taki jeden, co pracował w mojej firmie. 
Zawsze jak taksówkę brał, to się z nim zabierałem. I tyle właśnie płacił. Ja nie 
płaciłem, co będę płacił. Niech płaci ten, co zamawia. 

Praca. Nie chce mi się. No, ale trzeba pracować, zarabiać na życie. Przekła-
dam te papiery z miejsca na miejsce, coś tam podliczam, dodaję, mnożę i dzielę. 
Zasnąć można, nudna robota. Koniec. Piętnasta.

Wychodzę. Znowu autobus, ten sam kierowca co rano, podchodzę do niego 
i wygarniam, co o nim myślę. Udaje, że nie rozumie, coś mi odpyskowuje, poka-
zuje tabliczkę: „Rozmowa z kierowcą w czasie jazdy zabroniona”. Pasażerowie się 
wtrącają, krzyczą, każą mi siadać na miejsce, a ja że nie, że nie usiądę, bo jest mi 
winien siedemnaście pięćdziesiąt i że nie przestanę, póki mi nie odda. Widzę, że 

stoliku obok leży „Karta Stałego Pacjenta DAR – Dożywotnie Apteki Rodzinne”. 
Najbliżsi odwiedzają mnie dość regularnie, przychodzi nawet dziadek Józek. 
Lubię staruszka, co prawda trochę marudzi, wspomina wojnę i okopy, ale dodaje 
mi otuchy. Mówi, że do drewnianej nogi można się szybko przyzwyczaić. 
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Lusterko wsteczne
Jan był zwykłym małym chłopcem. Z pozoru niczym szczególnym się nie wyróż-
niał, jednak miał cechę niezwykłą – był odwrotnością samego siebie. Lustrzanym 
odbiciem. Prawą rękę miał po lewej stronie, lewą po prawej. Podobnie było z no-
gami. Inne części jego ciała także były zamienione. To, co chłopcy mają zwykle 
z przodu, Jan miał z tyłu. Nie, nie chodzi tu o tę jedną część, o której myślicie. 
Jan cały przód miał z tyłu, a tył z przodu! 

Do siódmego roku życia nikt tego nie zauważył, nawet jego rodzona mama, 
która, jak każda matka, zna swoje dziecko od podszewki. Może wzięło się to 
stąd, że nigdy pod podszewkę nie zaglądała, a może z tej przyczyny, że Marian-
na do zbyt rozgarniętych nie należała. Studiowała wprawdzie medycynę, ale 
Jan urodził się, zanim na wykładach omawiane były części składowe chłopców, 
nie miała więc skali porównawczej. Z budową dziewczynek, a następnie kobiet, 
zapoznała się organoleptycznie. Natomiast budowy Januarego, ojca Jana, w tym 
rozmieszczenia jego poszczególnych elementów, absolutnie nie znała, bo i skąd. 
Zaszła w ciążę przez przypadek. Ot, chodziła sobie, chodziła, to tu, to tam, na 
dyskotekę, do kin, barów, marketów, to i w ciążę sobie zaszła, sama nie wiedząc 
jak i kiedy. O tym, że January jest ojcem Jana, zorientowała się, kiedy obaj męż-
czyźni spotkali się przypadkiem podczas zakupów. Było to w galerii handlowej, 
na schodach ruchomych, którymi January jechał w dół, z zakupioną właśnie 
kostką margaryny mlecznej, zaś Marianna z Janem w górę, z koszykiem malin. 
I nagle Mariannę coś uderzyło. Była to margaryna, którą January nieopatrznie 
wypuścił z rąk. Następnie uderzyło ją niesamowite wprost podobieństwo obu 
panów. Z tym, że jeden był mały, a drugi duży, poza tym byli identyczni. Jan 

w kieszeni ma portfel, na pewno dobrze zarabia, to niech oddaje, gnojek, sięgam 
do jego kieszeni, on się opędza i nagle skręca gwałtownie, przejeżdża na lewą 
stronę, potrącając kilka samochodów osobowych, przebija barierkę wiaduktu, 
bo akurat nad torami jedziemy, i spadamy w dół. Na tory. Z przeciwka jedzie 
akurat pospieszny do Kutna, wiem, że to ten, bo czasem nim jeżdżę i zawsze 
jest spóźniony, a teraz nie, jedzie punktualnie i jak tylko autobus znajduje się na 
torach, to pociąg prosto w nas uderza. Jak oni szkolą teraz tych maszynistów, że 
pociągu nie potrafią zatrzymać przed nadjeżdżającym autobusem.

Leżę. Ciemno. Nic nie czuję. Nic mnie nie uwiera. Wstać? Nie chce mi się, 
poleżę jeszcze. Jakieś głosy słyszę, śpiewają coś. Impreza jakaś czy co? Przestali. 
Teraz ktoś coś mówi, wymienia moje imię, że praca, że dobry sąsiad, kolega. 
Pitu, pitu, jaki kolega, żebyście wiedzieli frajerzy, jak wam sól do herbaty wsy-
pywałem, to byście inaczej śpiewali. 

Jadę. Dokąd jadę? Ciepło. Gorąco, bardzo gorąco. Płomienie, coraz więcej 
płomieni. Nooo, wreszcie, to rozumiem, w końcu grzeją jak należy!
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był zresztą częścią Januarego, co było widoczne na pierwsze rzut oka. Także 
rzut dyskiem oraz oszczepem, bo January był sportowcem. Ale niczym nie rzu-
cał, gdyż rzucił sport, kiedy się zorientował, że może to prowadzić do śmierci, 
kalectwa lub innych groźnych chorób. Na przykład świerzbu. A tego nie lubił. 
Lubił żyć. Uwielbiał też maliny, dlatego ona mu z kosza... wiecie, co było dalej, 
bo już ktoś to wcześniej opisał.

I w ten oto, nieoczekiwany, sposób rodzina połączyła się węzłem. Mary-
narskim zresztą, bo January zaraz po tym, jak zerwał ze sportem, związał się 
z marynarką. Marynarka była dość zniszczona, pruła się tu i tam, więc przydała 
mu się poznana niedawno Marianna, która pamiętała ze studiów, jak się robi 
szwy chirurgiczne, była więc jak znalazł. Szwy udały się nad wyraz. Odtąd 
cała rodzina chodziła razem, bo Marianna połączyła się z Januarym węzłem 
małżeńskim, a z synem Janem połączyła ich więź rodzinna. Kłopot był tylko 
w tym, że Jan miał wszystko odwrotnie, chodził więc tyłem. Ale i na to znalazł 
się sposób, gdyż January zamontował mu lusterko wsteczne i odtąd wszyscy żyli 
długo i szczęśliwie, czego i Państwu życzę.

 Władysław EDELMAN

Jerzy Czekała: Most prowadzący do ratusza w Bambergu, w Bawarii
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Babci–Polce – naród...

...my, Polacy,  
my lubim pomniki
Tak konkluduje poeta Gałczyński w jednym 
ze swoich prześmiewczych, ale trafiających 
w sedno sprawy, utworów.

Pomniki pełnią w przestrzeni publicznej różnora-
kie funkcje. Przede wszystkim, jak sama nazwa 
wskazuje, upamiętniają wielkich tego świata, ich 
czyny, dokonania artystyczne czy naukowe. Są wy-
razem hołdu składanego męczennikom i bohaterom 
wielkich spraw, a czasami drobną rekompensatą ze 
strony „późnych wnuków” za krzywdy, których 
doznali od swoich współczesnych. Na wyższych 
lub niższych postumentach stoją spiżowe lub gra-
nitowe postaci ze stosownymi atrybutami geniuszu 
i wielkości, w otoczeniu muz, aniołów, glorii itp. 
Na cokół trzeba więc sobie zasłużyć wielkością 
czynów czy krwią przelaną w imię...

Wyniesienie owo nie zawsze jednak, jak wie-
my, ma charakter wiekuisty. Huragany histo-
rii – co jakiś czas – zrzucają z piedestału tych, 
których wcześniej bardziej lub mniej szczerze  
wielbiono.

Tej dynamice (pomnikowych) dziejów oparł-
by się na pewno postument, którego w naszym 
Winnym Grodzie jeszcze nie ma. Mianowicie 
symboliczny chociażby pomnik... Babci-Polki. 
Tej wielkiej postaci, która, jak nikt inny, na takie 
upamiętnienie i chwałę zasługuje, i której się to 
z jakże oczywistych względów „po prostu należy”, 
bo – twierdzę to z pełnym przekonaniem – „Polska 
babcią stoi”!

Teściowej i babci w jednej osobie, która:

...piastuje owoce
Naszej miłości szalonej
Wstaje w nocy cierpliwa
Przewija przewija przewija
[ . . .]
Jest wysłańcem praktycznego życia

wiekopomny pomnik w słowach wystawił Ta-
deusz Różewicz. Ale cóż, czy często zaglądamy 
do tomików poezji ? 

„Instytucja babci” w polskiej kulturze jest nie 
do przecenienia. Babcie z racji dysponowania 
większą – niż rodzice – ilością wolnego czasu za-
spokajają wiele fundamentalnych psychicznych po-
trzeb młodego pokolenia: potrzebę bezpieczeństwa, 
akceptacji, bezwarunkowej miłości i przyjaźni, 
a także porozumiewania się. Pomagają wnukom 
w nauce szkolnej, uczą piosenek i gotowania. 
Są strażniczkami pamięci i rodzinnych tradycji. 
Dzięki ich wsparciu i wielostronnej pomocy ro-
dzice, a zwłaszcza matki, mogą podejmować pracę 
zawodową bez obawy, że dzieci pozbawione są 
właściwej opieki. Kiedy przed południem prze-
chodzimy miejskim deptakiem, z uwagą i szacun-
kiem spójrzmy na tłumy babć, które z wnukami 
i siatkami wypełnionymi zakupami pomagają, po 
prostu – pomagają. Więc może, w ramach pomni-
kowej akcji, postawmy im choćby symboliczną 
ławeczkę, by mogły na chwilę przysiąść i odpocząć. 
Stosownym miejscem byłby może skwerek przed 
wejściem do ZUTW, gdyż ilość babć jest w jego 
okolicy wyjątkowo duża, a i wnuczęta przechodzą 
tamtędy do Biblioteki Norwida.

Babcia w nowoczesnym ZUTW-owskim wyda-
niu, oprócz siatki z zakupami i trzymanego za rękę 
wnuczka lub prawnuczka, miałaby, na przykład, na 
szyi fantazyjny szal oraz przewieszony przez ramię 
aparat fotograficzny, a z jej kieszeni wystawałby 
batonik. Dla Pawełka czy Zosi.

 B.N. 

Rys. Aleksandra Kurzawa
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W przedszkolu o pomyśle 
„ławeczki dla babci”

Szuflada szczęścia
W poniedziałkowe przedpołudnie, 13 stycznia 
br., odwiedziłyśmy zaprzyjaźnione z ZUTW 
„Rozśpiewane Przedszkole” przy ulicy Boh. 
Westerplatte, by porozmawiać z ekspertami 
o babciach i symbolicznej ławeczce – pomniku.

Eksperci, czyli sympatyczna grupa sześciolatków 
w osobach Marysi, Kai, Oli, Poli, drugiej Poli, 
Vivienne, Kuby, Kacpra i Maksa wyczerpująco 
odpowiadali na stawiane przez nas pytania. Roz-
mowa była żywa i niezwykle zajmująca, a uwa-
gi i pomysły dzieci, wnikliwych obserwatorów, 
trafne i urocze. W ich odczuciu babcie są bardzo 
potrzebne, bo kochają, przytulają, całują i w ogóle 
„robią miłe rzeczy”. Zabierają do siebie, gdy za-
mknięte jest przedszkole, odbierają z niego, gdy 
rodzice z jakichś powodów nie mogą tego zrobić. 
Z babciami miło rozmawia się o przedszkolu, gra 
w warcaby, układa puzzle. A nawet robi surówki 

czy piecze chleb i pyszne ciasteczka. Często cho-
dzi się na spacery i po zakupy. Jedna z babć ma 
nawet w domu „ szufladę szczęścia”, w której dla 
wnuczków i ich mamy trzymane są różne słodycze.

A co sześciolatki sądzą o „ławeczce dla babci”? 
W kwestii jej lokalizacji zdania były podzielone:

– Najlepiej żeby była w mieście na deptaku.
– Gdzie jest cień i blisko sklep.
– W parku, żeby był cień.
– W wesołym miasteczku.
– Gdzie będzie grzało słoneczko i pod drzew-

kiem.
– W centrum Zielonej Góry.
Wypowiedzi świadczą, że dla wnuków bardzo 

ważny jest komfort babć, stąd propozycja usytu-
owania ławeczki pod drzewkiem, w cieniu, ale 
niezupełnym, bo słoneczko też powinno grzać.

Pomysłów na wykorzystanie ławeczki też było 
bardzo dużo. Oto co mogłyby babcie na niej robić:

– Poprzytulać wnuki.
– Porozmawiać o miłych rzeczach.
– Odpocząć, poczytać gazetę albo książkę.
– Można zrobić pamiątkę, czyli zdjęcia.
– Jeść lody, oglądać ptaki lub zwierzątka.
– Pobawić się.
– Poprzytulać się z babcią i misiem.
– Babcia może na niej poczekać, a my pójdzie-

my po zakupy.
Ławeczka ma więc służyć głównie przyjem-

nościom babć i wnuków, a także odpoczynkowi.
Byłyśmy ciekawe, jak eksperci odbierają wygląd 

oraz zainteresowania swoich babć i jak widziałyby 
ich postać na ławeczce. Otóż, jak usłyszałyśmy, 
babcie są trochę stare, czyli mają zmarszczki, 
i trochę młode. Stare babcie ubierają się w różne 
kolorowe szaliki, a babcie młode w zwykłe kurtki.

Jeden z ekspertów z uznaniem wyraził się 
o panterce swojej babci, a inna ekspertka stwier-
dziła, że jej babcia ładnie wygląda w kostiumie ką-
pielowym. Babcie mają włosy srebrne, złote i rude, 
często chodzą w spodniach, zazwyczaj malują na 
czerwono usta. O ile dziadkowie najczęściej oglą-
dają w telewizji skoki narciarskie i snookera, o tyle 
babcie, niektóre przynajmniej, biegają, (nawet 9 
czy 10 km), chodzą na siłownię, malują na płót-
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nie, odchudzają się oraz tańczą. Czasami oglądają 
z dziadkiem horrory.

Jak zatem powinna w ujęciu sześciolatków wyglą-
dać pomnikowo-ławeczkowa babcia? Powinna być:

– Trochę młoda, trochę stara.
– Uśmiechnięta.
– Ładnie siedzieć i w ładnej sukience.
Dzieci z zapałem wymieniały imiona swoich 

babć, wśród których przewijały się Tereski, Irenka, 
Zosia, Gosia, Krysie, Kasia, Ewa, Genia, Marylka. 
Jeden z dziadków natomiast ma na imię Andrzej, 
jak pan prezydent, zaznaczył ekspert, inni to Ju-

rek, Rysio. Sześciolatki mówią o swoich babciach 
i dziadkach ciepło i z miłością. Uważają, że bez 
nich byłoby im smutno, bo są to przecież ich bli-
scy. Czy można usłyszeć coś bardziej ujmującego 
i rozczulającego w szary styczniowy dzień ?

Podziękowałyśmy za interesującą rozmowę 
i pokrzepione na duchu postawą dzieci opuściły-
śmy przedszkole w nadziei, że ławeczka-pomnik 
w Zielonej Górze stanie.

 Zofia BANASZAK, Barbara NAU
 współpraca Bogumiła Hyla-Dąbek
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Nasza ankieta

Pomnik Babci? 
Czy w Zielonej Górze mógłby stanąć pomnik 
Babci? Być może pierwszy i jedyny w Polsce? 
Właściwie mogłaby to być taka klasyczna „ła-
weczka” z postacią starszej pani, do której 
każdy mógłby się przysiąść. Może warto o tym 
pomyśleć, panie Prezydencie...?

W licznych wspomnieniach z dzieciństwa babcie 
jawią się jako opiekunki zastępujące rodziców, 
pełne ciepła i czułości; towarzyszki dziecięcych 
zabaw i śpiewów. To osoby pełne humoru, radości 
i pogody ducha, rozpieszczające swoich wnuków. 
Z perspektywy lat babcie postrzegane są jako oso-
by silne, bardzo lojalne, oddane, godne zaufania, 
gotowe do pomocy i wsparcia wnuków w każdej 
sytuacji. 

W każdym razie taki obraz babci wyłania się 
z wypowiedzi studentów II roku pedagogiki Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. Studenci nie mieli 
wątpliwości, że ich babciom należy się pomnik. 
W wypowiedziach najczęściej przewijała się 
wdzięczność za miłość, jakiej doświadczyli z ich 
strony, za troskę i bezinteresowne oddanie rodzinie. 
Głosy studentów przepełnione są miłością do babć 
i szacunkiem. Oto wybrane wypowiedzi:

 
– Jest najlepsza na świecie. Mimo swojego wie-
ku idzie z duchem czasu, jest nowoczesna! Ma 
ogromne poczucie humoru i serce; troszczy się 
o całą rodzinę, zawsze mogę na nią liczyć. Nie 
straszny jej deszcz, śnieg czy huragan, by przyjść 
z pomocą. Mogę do niej wpaść w każdej chwili, by 
porozmawiać, poprosić o radę albo zjeść najlepsze 
naleśniki w mieście! Jest jedyna w swoim rodzaju. 
Nikt jej nie zastąpi! 

 Paula

– Moja babcia to złota kobieta Gdy chodziłam do 
przedszkola, to zawsze mnie odbierała, a później 
bawiłam się z nią. Uwielbiałam budować z nią wie-
że z klocków i układać puzzle. Do dzisiaj mogą do 
niej przyjść w każdej chwili, zjeść coś pysznego, 
pograć w karty i porozmawiać o wszystkim. 

 Aleksandra

– Babci powinno postawić się pomnik, ponieważ: 
dała mi dużo miłości, zawsze mnie rozpieszcza-
ła, znała odpowiedzi na każde pytanie, gotowała 
najlepsze niedzielne obiady, znała różne zabawy 
i rymowanki, czułam się u niej jak u siebie w domu. 
 Joanna

– Babcia to moja bratnia dusza. Osoba, która zawsze 
przyjmie mnie z otwartymi ramionami. Gdy mam 
problem, zawsze mogę przyjść z nim do niej, licząc 
na wsparcie i pomoc. Moja babcia jest osobą, z którą 
mogę słuchać muzyki, wspólnie gotować czy robić 
zakupy J. Gdy byłam mała, opiekowała się mną, 
odbierała z przedszkola, odrabiała ze mną lekcje 
w czasie, gdy rodzice byli zajęci pracą. To u niej 
uwielbiałam spędzać prawie całe swoje wakacje. (...)

– Postawiłabym babci pomnik za pyszne obiadki, 
ciepłą atmosferę, za pamięć o naszych urodzinach, 
ważnych wydarzeniach, za obdarowywanie nas 
pieniędzmi, słodyczami. Za to, że zawsze ma czas, 
cieszy się z każdej naszej wizyty, a swoje warzywa, 
owoce z ogródka rozdałaby każdemu. (...)

– Mojej babci należy się pomnik, ponieważ robi naj-
lepsze obiady, rozpieszcza swoje wnuki, zawsze opo-
wiada się po ich stronie, potrafi pocieszyć i rozśmie-
szyć, gdy trzeba, potrafi dochować tajemnic, potrafi 
pięknie opowiadać historię naszej rodziny, urodziła 
moją mamę, którą wychowała na wspaniałą osobę, 
potrafi docenić nawet najmniejszy gest i czyn. (...)

– Babcia powinna mieć pomnik, ponieważ jest 
najwspanialsza na świecie, nie znam drugiej ta-
kiej ciepłej i kochanej osoby jak ona. Babcia jest 
moją przyjaciółką; zawsze dzwonię do niej, gdy 
jest mi smutno lub gdy mam jakiś problem. Nigdy 

Grażyna MIŁKOWSKA
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nie odmówiła mi pomocy, potrafi wysłuchać, pora-
dzić i – w miarę możliwości – pomóc wszystkim, 
którzy tego potrzebują. Jest darzona szacunkiem 
i uznaniem. Kocham Ją z całego serca! (...) 

– Dlaczego moja babcia powinna mieć pomnik? 
Bo: zawsze jest po mojej stronie, w kieszeni ma 
zawsze coś słodkiego, kocha zawsze, niezależnie 
od czegokolwiek i mimo wszystko..., zawsze ma 
dla mnie czas, zawsze wie, jak wyjść nawet z naj-
bardziej patowej sytuacji, nie ocenia, zna mądrości 
życiowe, robi najlepsze zupy na świecie, ma radę 
na wszystko, potrafi rozbawić do łez, zna i trzyma 
w tajemnicy największe sekrety. Nawet jak ma 
nadrobić kilometry, to pojedzie ze mną na lody. (...) 

– Moja babcia jest bardzo silną kobietą, która nie 
miała łatwego życia. Urodziła i wychowała dzie-
więcioro dzieci, którym teraz pomaga w wycho-
waniu wnuków. Jest przyjazna wobec innych ludzi, 
empatyczna i bardzo tolerancyjna. (...)

– Babcia powinna mieć pomnik za: pyszne obiadki, 
za to, że mogę się jej zwierzyć, o wszystkim poroz-
mawiać i wiem, że zdobytych informacji nigdy nie 
zdradzi i nie wykorzysta przeciwko mnie, za to, że 
jest bardzo szczera, za to, że podczas zakupów zawsze 
pamięta o mnie i zawsze coś mi kupi, za to, że wspie-
ra mnie czasem finansowo, za to, że interesuje się 
prawnukiem i pomaga mi w wychowaniu synka. (...)

– Gdybym miała możliwość, postawiłabym babci 
pomnik za: wsparcie w trudnych chwilach, cier-
pliwość, poświęcony mi czas, dobre słowa, naukę 
gotowania i innych prac domowych, mądre rady, 
dzielenie się swoimi doświadczeniami, miłą at-
mosferę w jej domu, otwarty dom. (...)

– Postawiłabym babci pomnik za: trud wychowania 
moich rodziców, miłość, którą nas otacza, za każdą 
chwilę, w której się o nas martwi, za modlitwę, za 
spacery, za wspólne chwile, za śpiewy, za cierpienie, 
którego z swoim życiu doświadczyła w latach trud-
nych dla Polski, za cierpliwość, za opowiadanie histo-
rii z jej życia, za przytulanie i całowanie, za serce. (...)

– Babcia powinna mieć swój pomnik, ponieważ: 
jest mamą mojej mamy, do trzeciego roku życia 
opiekowała się mną jak mama, ugotuje wszyst-
ko, na co mam ochotę, mogę z nią porozmawiać 
dosłownie o wszystkim, bez niej moje życie nie 
byłoby takie, jakie jest, pokazała mi tak wiele, 
potrafiła wychować swoje dzieci i pracować na 
dwa etaty, dochowuje tajemnic, traktuje mnie 
jak własną córkę, zawsze mi pomaga, kocham ją  
nad życie.

– Babcia powinna mieć pomnik, za to, że: wy-
chowywała mnie, gdy byłam mała, sama wycho-
wywała mojego tatę i zrobiła to wspaniale, mogę 
jej bezgranicznie zaufać; mogę jej powiedzieć 
wszystko i wiem, że nigdy nie powie rodzicom, 
dochowuje tajemnic, martwi się o całą rodzinę, 
jest bardzo pracowita, zawsze uśmiechnięta, robi 
najlepszą szarlotkę na świecie, pysznie gotuje, jej 
mieszkanie zawsze jest dla mnie otwarte – czeka 
z rozmową i ciepłą herbatą, – mimo upływu lat jest 
to cały czas ta sama energiczna osoba. (...)

– Każdy zasługuje na pamięć po śmierci. Moja 
babcia żyła w czasach II wojny światowej. Została 
wysłana na roboty do Niemiec. Wychowała pięcio-
ro dzieci, zajmując się gospodarstwem, przez 15 
lat była niewidoma, a mimo to nie sprawiała swoją 
osobą żadnych problemów. (...)

– Babcia to osoba wielofunkcyjna. Jest bardzo 
stanowcza, ma swoje zdanie, którego zawsze się 
trzyma. Jest też pracowita i ciepła, a w jej domu pa-
nuje ład i porządek, żeby (jak sama mówi) zawsze 
mogła wszystko znaleźć z zamkniętymi oczami. 
 Dominika

Jak wynika z licznych, choć oczywiście subiek-
tywnych wypowiedzi, nasze babcie zdecydowanie 
powinny mieć swój pomnik. Przedstawiamy ten 
głos pod rozwagę poważnych gremiów zielonogór-
skich. Czy radni, a także Prezydent ze współpra-
cownikami też podzielają ów pogląd? 

 Grażyna MIŁKOWSKA
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III Wielki Kongres UTW

Wspólnie wykopmy 
tę... studnię
Fenomen uniwersytetów trzeciego wieku za-
warty jest w ich filozofii, którą obrazuje mot-
to: „zamiast modlić się na pustyni o deszcz, 
bierzemy się za kopanie studni”.

Pięcioosobowa delegacja z Zielonogórskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 14 października 2019 r. 
wzięła udział w III Wielkim Kongresie UTW, który 
odbył się w Warszawie. Pojechałam tam na zapro-
szenie Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku, którego prezesem jest 
Krystyna Lewkowicz. Sala Teatru Polskiego była 
wypełniona po brzegi, w fotelach zasiadło kilkaset 
osób. Zielonogórska delegacja w składzie: Zofia 
Banaszak – prezes Zarządu ZUTW, Elżbieta Jó-
zefowicz – wiceprezes Zarządu, Barbara Miller 
– skarbnik Zarządu oraz słuchacze – Bogumiła 
Hyla-Dąbek i Zbigniew Banaszak była jedną 
z wielu z całej Polski. Przyjechały też delegacje 
z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Czech i Anglii.

Wśród gości zasiedli m.in. marszałek Adam Stru-
zik, poseł Michał Szczerba, senator Krzysztof Kwiat-
kowski – były szef NIK – i wiceprezydent Warszawy 
Paweł Rabiej. Zebranych powitała Krystyna Lew-
kowicz, a otwarcia Kongresu UTW dokonał Adam 
Struzik, który podkreślił, że wiek senioralny nie jest na 
pewno wiekiem bezczynności i zapewnił o ogólnym 
wsparciu władz miast dla uniwersytetów trzeciego wie-
ku. Głos zabierali poseł Michał Szczerba i wiceprezy-
dent Paweł Rabiej, którzy mówili o polityce senioralnej 
jako o budowaniu zasad godnego, aktywnego starzenia 
się. Poruszali sprawy niewystarczającej opieki lekar-
skiej, pozostawienia często seniorów samych sobie, co 
należy szybko zmienić. Bony opiekuńcze, asystenci 
do opieki nad chorymi są to sprawy do załatwienia. 
Wyrazili swoje oburzenie zarówno dla 4,5 proc. PKB 
na służbę zdrowia, jak i zablokowania przez rząd 
bilansu siedemdziesięciolatków. Podkreślali, że uni-
wersytety trzeciego wieku to potężny potencjał, że 
są adwokatami osób starszych. Mówili, że na rzecz 
seniorów trzeba działać ponad podziałami. Wicepre-
zydent Warszawy zapewnił, że Warszawa jest mia-
stem z sercem i takie powinny być wszystkie miasta.

Krystyna Lewkowicz przedstawiła historię Kon-
kursu o Tytuł Honorowy „Wielka Osobowość Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku”. Dyplomy „Wielkiej 
Osobowości” otrzymali: senator Krzysztof Kwiat-
kowski i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bod-
nar. Senator Kwiatkowski dziękując za wyróżnienie, 
zapewniał przedstawicieli UTW z Polski: – Jestem 
waszym senatorem! Nigdy o was nie zapomnę! 

Bogumiła HYLA-DĄBEK

Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich Krystyna Lewkowicz – prezeska prezesów
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Forum seniora

Panie Senatorze, będziemy mogli się o tym 
w ciągu czterech najbliższych lat przekonać.

Wykład pt. „Fenomen ruchu UTW” wygłosiła 
prezes K. Lewkowicz. Podsumowując 44-letni okres 
działalności uniwersytetów w Polsce, przypomnia-
ła założycielkę pierwszego uniwersytetu w Polsce 
(1975) na warszawskich Bielanach, a trzeciego 
na świecie, prof. Halinę Szwarc. Powiedziała: – 
Gdyby była dzisiaj z nami, byłaby dumna, a zara-
zem zdumiona rozmiarami, do jakich rozrosło się 
jej dzieło. Krystyna  Lewkowicz podkreśliła, że 
proces konsolidacji, będący źródłem dzisiejszych 
sukcesów, nabrał tempa po roku 2005, kiedy Polsko-
-Amerykańska Fundacja Wolności zapoczątkowała 
systemowe wspomaganie ruchu UTW, uruchamia-
jąc ogólnopolski program Uniwersytety Trzeciego 
Wieku. Mówiła o licznych projektach partnerskich, 
kontaktach, wymianie doświadczeń i powstaniu 
ogólnopolskich organizacji zrzeszających UTW.

W panelu dyskusyjnym ostro skrytykowano na-
zwanie uniwersytetów trzeciego wieku „demogra-
ficznym tsumani”. Jesteśmy normalnym zjawiskiem 
demograficznym, na swoje emerytury uczciwie pra-
cowaliśmy. Tępmy taką retorykę, mówili biorący 
udział w dyskusji. Panel dyskusyjny był ciekawy, 
poruszał bardzo istotne sprawy naszych uniwersy-
tetów i polityki senioralnej w Polsce. Lewkowicz ze 
smutkiem podkreśliła koniec dobrej tradycji, jaką 
było organizowanie w Sali Kolumnowej Sejmu RP 
dorocznych Konferencji Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku. Okazało się bowiem, iż nie ma tam teraz 

miejsca na spotkania seniorów. Miejmy jednak na-
dzieję, że dawny zwyczaj powróci .

W dyskusji zabierali  głos przedstawiciele Pola-
ków z Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Czech 
i Kazachstanu. Mówili o działalności uniwersyte-
tów trzeciego wieku w ich krajach, o problemach, 
programach. Poruszający był głos młodego męż-
czyzny z Kazachstanu, który przyjechał, żeby po-
znać, co to jest polityka senioralna, bo tam, gdzie 
mieszka, czegoś takiego nie ma.

Podczas Kongresu UTW przyjęto Deklarację Pro-
gramową Obywatelskiego Porozumienia Seniorów. 
Słuchaczy ZUTW ucieszy, że ich delegacja miała 
w tym udział. Kongres był dobrze przygotowany, 
sprawnie przeprowadzony. Mimo omawiania spraw 
trudnych dla seniorów  powiało optymizmem. Wszy-
scy uczestniczący w Kongresie otrzymali specjalnie 
z tej okazji wydaną książkę pt. „III Wielki Kongres 
UTW – 44 lata Ruchu Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku”. W rozdziale: „Prezentacja dokonań uniwer-
sytetów trzeciego wieku” nie zabrakło informacji 
o Zielonej Górze. Pod tytułem „Nasze jubileusze 
– talenty, fantazje, realizacja marzeń” można prze-
czytać o trzech znaczących jubileuszach: 20-leciu 
chóru Moderato, 25-leciu Klubu Fotograficznego 
Fotooko i 25-leciu kabaretu Monte Verde. Znalazło 
się też miejsce na opis szczególnego wydarzenia na 
zielonogórskim uniwersytecie, jakim był akt nadania 
sztandaru, oraz pochwalenie się „Inspiracjami”.

 Bohumiła HYLA-DĄBEK

Zielonogórska delegacja na dorocznej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie
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Quod felix, faustum,  
fortunatumque sit!
(Oby było dobrze, szczęśliwie i pomyślnie!)

Inauguracja roku akademickiego to dla słu-
chaczy uniwersyteckich wielkie i bardzo waż-
ne wydarzenie. Święto podniosłe, na które, 
oprócz studentów-seniorów, przychodzi wielu 
znamienitych gości. 

11 października 2019 r. odbyła się XXVIII Inaugura-
cja Roku Akademickiego 2019/2020 Zielonogórskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod honorowym 
patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogór-
skiego prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego . 
Przybyłych na uroczystość powitała Zofia Bana-
szak – prezes ZUTW i Tomasz Brzózka – dłu-
goletni kierownik USC w Zielonej Górze. Wszy-
scy zebrani w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego 
wstali, gdy wszedł poczet ze sztandarem, symbolem 
patriotyzmu i tradycji. Potem w wykonaniu chóru 
Moderato pod dyrekcją Bernarda Grupy zabrzmiał 
hymn państwowy i „Gaude Mater Polonia”.

Powitanie gości było długie, bo też wiele waż-
nych osobistości przyjęło zaproszenie na uroczy-
stość. Parlamentarzyści, pracownicy naukowi 
UZ, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, 
Urzędu Miasta, instytucji kultury, stowarzyszeń. 
Jak zawsze, swoją obecność zaznaczyły delegacje 
z zaprzyjaźnionych lubuskich uniwersytetów trze-
ciego wieku oraz z uniwersytetu głogowskiego. 
W inauguracyjnym wystąpieniu Zofia Banaszak 
przypomniała, że stowarzyszenie ZUTW działa od 
1992 roku i że w Polsce jest już ponad 640 takich 
instytucji. Stwierdziła też, iż  nie jest problemem 
to, że starych ludzi mamy w kraju coraz więcej. 
Nie należy kreślić z tego powodu jakiejś pesymi-
stycznej wizji, przeciwnie, to może być szansa na 
rozwój społeczeństwa poprzez kształcenie ludzi 
przez całe życie. ZUTW to fenomen także na Ziemi 
Lubuskiej, gdzie odgrywa znaczącą rolę wśród 
polskich placówek. Ponad 640 organizacji w Polsce 
to tysiące słuchaczy, studentów UTW. Łączy je 
jeden element – w większości realizują działania 
pożytku publicznego. Prezes Banaszak mówiła 
o zasobach pieniężnych niezbędnych do prawidło-
wego funkcjonowania, o tym, że celem działalności  
jest rozwijanie sprawności intelektualnej, fizycznej 
i kulturalnej członków UTW, a także budowanie 
więzi międzyludzkich, integrowanie środowiska 
ludzi starszych oraz integracja międzypokolenio-
wa. Omówiła dokonania roku ubiegłego, uczest-
nictwo i zaangażowanie w akcje społeczne i duży 

Bogumiła HYLA-DĄBEK

Po uroczystości goście zostali zaproszeni na jubile-
uszowy tort europejski z okazji 15. rocznicy wejścia 
Polski do Unii Europejskiej

Fot. Janina Komorowska

Ślubowanie nowych słuchaczy Zielonogórskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku
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wkład zespołów artystycznych w życie kulturalne 
miasta. ZUTW promuje Ziemię Lubuską i miasto. 
Wystarczy poczytać codzienne wpisy na stronie 
www.utw.zgora. pl oraz na portalach interneto-
wych. – Jesteśmy marką pośród UTW. Mamy swoje 
pismo – powiedziała Z. Banaszak. 

Po tym wystąpieniu odbyła się immatrykula-
cja słuchaczy I roku – ślubowanie, którego treść 
brzmiała: „My, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Zielonej Górze ślubujemy uroczyście: – 
przestrzegać przyjętego statutu naszego Uniwer-
sytetu, – doskonalić naszą wiedzę i umiejętności 
dla poprawy samopoczucia oraz podniesienia ja-
kości życia. Dołożymy wszelkich starań, aby czas 
przeznaczony na studia spędzić czynnie, radośnie 
i pożytecznie”.

Po odśpiewaniu przez zgromadzonych, wraz 
z chórem, „Gaudeamus Igitur” otwarcia roku akade-
mickiego 2019/2020 słowami: Quod felix, faustum, 
fortunatumque sit!  dokonał prorektor  ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Giorgi Meli-
kadze Następnie głos zabierali goście. Wszyscy ży-
czyli kolejnego dobrego, satysfakcjonującego roku. 
Głos zabrała też nowa słuchaczka – dr Jolanta Ko-
stecka, jeszcze pracownik Uniwersytetu Zielonogór-
skiego i już studentka ZUTW, która przekonywała, 
że tutaj znalazła dobre miejsce na zagospodarowanie 
wolnego czasu podczas emerytury.

Prezydent Janusz Kubicki razem z  prezes Z. 
Banaszak największą niespodziankę sprawili sied-

miorgu słuchaczom ZUTW, którzy zostali nagro-
dzenie za swoją pracę na rzecz uczelni. Wręczono 
im  złote medale i dyplomy, na których napisano, 
że nagroda i złoty medal to wyraz uznania za osią-
gnięcia mające znaczenie dla Zielonej Góry. Oto 
nazwiska złotych medalistów: Elżbieta Józefo-
wicz, Zofia Dobrzyńska, Bożenna Strączyńska, 
Barbara Miller, Maria Wróblewska, Bogumiła 
Hyla-Dąbek i Bolesław Polarczyk.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Walde-
mar Sługocki, prof. UZ. Tytuł wykładu: „Polska 
w Unii Europejskiej – stracony czas czy wyko-
rzystana szansa?”. Jak mówił dr hab. Waldemar 
Sługocki, 78% Polaków popierało wejście Polski 
do UE, a dzisiaj UE popiera 91%. Trudno się dzi-
wić, bo korzyści są widoczne na każdym kroku. 
Każde z państw – członków UE, odprowadza do jej 
budżetu określoną kwotę pieniędzy, które później 
są rozdzielane w ramach polityki spójności czy 
rolnej. Odprowadziliśmy, jak mówił wykładowca, 
do kasy UE ponad 5 miliardów euro, a otrzyma-
liśmy ponad 15. Aż 60% inwestycji w Polsce jest 
realizowanych  z pieniędzy unijnych, w tym 15,5 
tys. km wybudowanych autostrad. Wykład  był 
ciekawy, rozwiewał wiele wątpliwości o UE. Chór 
Moderato, a z nim wszyscy, którzy byli w auli, na 
zakończenie zaśpiewał hymn Unii Europejskiej 
„Odę do radości”. 

 Bogumiła HYLA-DĄBEK

Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Waldemar Słu-
gocki, prof. UZ. Tytuł brzmiał: „Polska w Unii Euro-
pejskiej — stracony czas czy wykorzystana szansa?”.

Fot. B. Hyla-Dąbek

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki
Fot. B. Hyla-Dąbek
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Przedszkolaki – 
ojczyźnie
Przedszkolaki z nauczycielkami, ich rodzice, 
przedstawiciele Wojska Polskiego i kurato-
rium oraz seniorki uniwersytetu trzeciego 
wieku zebrali się w sali, gdzie zawisł napis 
„Przedszkolaki ojczyźnie”. 

Dzieci były ubrane w barwy narodowe, podobnie 
panie ze Śpiewnika Uniwersyteckiego, co było wy-
razem szacunku dla święta, któremu to spotkanie 
było poświęcone. W ramach projektu zakładają-
cego współpracę Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z Przedszkolem nr 34 w Zielonej 
Górze, czyli „Rozśpiewanym Przedszkolem”– 8 li-
stopada 2019 r. odbyło się kolejne wspólne spotka-
nie. Celem było uczczenie Święta Niepodległości. 

Przygotowany i zaprezentowany przez dzieci 
program artystyczny, który poprowadziła dyrektor 
Renata Rogacewicz, podobał się wszystkim i był 
nagradzany gromkimi brawami. Patriotyczne wier-
szyki, piosenki, tańce w wykonaniu małych dzieci 
zadziwiły i wzruszyły. Słowa o miłości do ojczyzny, 

tej dużej i tej małej, powtarzały się często w wyko-
nywanych tekstach. Na wierszu W. Bełzy „Kate-
chizm polskiego dziecka” patriotyzmu uczyło się 
wiele pokoleń, więc i tym razem w „Rozśpiewanym 
Przedszkolu”  można było usłyszeć: „Kto ty jesteś? 
Polak mały...”. Zebrani razem z dziećmi zaśpiewali 
hymn polski, potem przedszkolaki ze słuchaczkami 
ZUTW śpiewały znane piosenki harcerskie, co 
jednym i drugim sprawiło wiele przyjemności.  
To spotkanie było szczególne zarówno dla dzieci, 
jak i dla seniorów. Na pewno wszyscy będą długo 
pamiętali i wspominali jego podniosłą atmosferę, 
oprawę muzyczną, biało-czerwone kotyliony, polo-
nez na powitanie, cały ambitny program artystycz-
ny i obecność żołnierzy... U małego dziecka nie od 
razu kształtuje się dojrzała postawa patriotyczna, 
ale takie oddziaływania pozwolą stworzyć podłoże 
do jej rozwijania. Dziecko uczy się poprzez na-
śladowanie dorosłych, dlatego dobrze, gdy malcy, 
śpiewając z przejęciem patriotyczne pieśni i pio-
senki, mogą to robić razem ze starszymi ludźmi. 
Pięknie przygotowana impreza i udział w niej słu-
chaczy ZUTW to była dobra lekcja historii oraz 
patriotyzmu i dla jednych, i drugich. Jak została 
odebrana przez dzieci? Okaże się pewnie po latach.

 (behade)
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Ważnych jest  
kilka tych chwil...
Ulotne chwile, o których śpiewał Marek Gre-
chuta i których doświadczamy w życiu, często 
są wynikiem naszych fascynacji i emocji. 

Śpiewając w zespole ,,Akolada”, można znaleźć 
moc doznań wraz z muzycznymi przyjaciółmi, 
np. w chwili, gdy powstaje piosenka, gdy w efekcie 
wspólnych dokonań można ją ofiarować słucha-
czom. Sprawczynią tego jest prowadząca zespół 
od sześciu lat Aleksandra Matusiak-Kujawska, 
solistka, nauczycielka emisji głosu na Uniwersyte-
cie Zielonogórskim, oddany nauczyciel śpiewu na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku. „Kobieta-orkie-

stra”. Dzięki jej radosnej i twórczej pracy człon-
kowie chóru spełniają swoje marzenia, stanowią 
zgrany zespół ludzi, którzy kochają piosenki i chcą 
być razem. 

W tym roku akademickim pani Aleksandra 
zaproponowała swym podopiecznym (i poprosiła 
o współpracę w organizacji imprezy) nowe przed-
sięwzięcia. Wpierw przez świętami Bożego Naro-
dzenia „Akolada” zaśpiewała - wraz z zespołem 
,,Retro” z Klubu Seniora i sekcją wokalną dzieci 
i młodzieży z domu kultury w Świebodzinie - pa-
storałki. Dwa i pół miesiąca należało poświęcić, 
żeby przygotować 12 pastorałek i to często nie-
znanych, lecz przepięknych. Ćwiczenia zaczęły 
się z wielkim animuszem, bo należało zdążyć na 
czas i to bez żadnej wspólnej próby z zespołami ze 
Świebodzina! Odbyły się dwa koncerty – w Związ-
ku Emerytów i Rencistów oraz Domu Pomocy 
Społecznej w Zielonej Górze. Potem, 17 grudnia, 
był występ w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
im. Norwida. 

 Adriana WITKOWSKA

Śnieżny sylwester
U podnóża Gorców i Beskidu Wyspowego, w ma-
lowniczej dolinie u zbiegu trzech rzek, na wy-
sokości ponad 500 m n.p.m leży Rabka Zdrój. 

Ośrodek słynie z dobrego klimatu i wód solan-
kowych. Tu w 1996 roku, w czasie I Światowego 
Zlotu Kawalerów Orderu Uśmiechu, Kapituła Or-
deru Uśmiechu UNESCO i wojewoda nowosądecki 
postanowili przyznać Rabce tytuł „Miasto Dzieci 
Świata.” Popularne uzdrowisko dziecięce promuje 
się obecnie jako „Miasto na cztery pory roku”. 

Zimową przygodę w Rabce studenci UTW 
rozpoczęli od poznania jej serca. Spacer prowa-
dził po części uzdrowiskowej i parkowej. Zapadł 
zmierzch, zaśnieżone aleje parkowe i magia ko-
lorowych świateł dopełniły reszty. Interesujące 

okazały się szczególnie obiekty tężni, pijalni wód, 
Domu Zdrojowego, amfiteatru oraz fontanny ze 
słoniami. Następnego dnia zielonogórzanie poznali 
centrum uzdrowiska i jego zabytki. Po wspólnym 
grupowym zdjęciu przy pomniku św. Mikołaja 
ruszyli w stronę neogotyckiego kościoła św. Marii 
Magdaleny. Mijając Rabkoland – centrum zabaw 
dla dzieci – z Muzeum Orderu Uśmiechu i Teatr 
Rabcio, dotarli do Muzeum im. Władysława Orka-
na. Mieści się ono w starym drewnianym kościele 
krytym gontem, z wieżyczkami o baniastych heł-
mach, a okala je kamienny mur. Zwiedzających 
witają  liczne świątki ze śnieżnymi czapkami. 
Wewnątrz kompletne wyposażenie kościelne: oł-
tarze, organy oraz wiele interesujących eksponatów 
regionalnych. Patrzą świątki, światło odbija się 
w wielu obrazach malowanych na szkle, pachnie 
drewnem i historią. Patron Władysław Orkan – król 
góralski, jak okrzyknęli go górale, to  założyciel 

Adriana WITKOWSKA
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Związku Podhalan, piewca przyrody gorczańskiej. 
Był poetą, autorem powieści „Roztoki”. Wyprawa 
trwa. Teraz studenci UTW zmierzają do Domu 
Pod Trzema Madonnami.Tu mieści się, utworzone 
w oparciu o zbiory dawnego Muzeum Gorczań-
skiego, Muzeum Górali i Zbójników. Są  tu bogate 
zbiory etnograficzne, można też poznać historię 
okolicznych rozbójników. Dowodzi ona, że nazwa 
Rabka pochodzi od słowa „rabować”. Założycie-
lem muzeum był Jan Fudala – sportowiec, poeta, 
pisarz, malarz, aktor i krajoznawca.

Poza wędrówkami po zdroju odbyły się też dwie 
wyprawy w wyższe góry. Pierwsza z nich prowa-
dziła z Rabki do Bacówki na Maciejową (852m 
n.p.m). Trudy wędrówki wynagrodziły piękne gór-
skie panoramy, w tym Babiej Góry (1725 m n.p.m), 
Beskidu Wyspowego i w oddali, Tatr. W ciepłej, 
góralsko zdobnej bacówce herbata i kwaśnica sma-
kowały wyśmienicie.

Ostatni dzień starego roku przywitał wę-
drowców słońcem. Część grupy spacerowała 
po uzdrowisku, pozostali udali się do Chabów-
ki na zwiedzenie Skansenu Taboru Kolejowego. 
Ta największa tego typu placówka muzealna 
w Polsce liczy około 90 zabytkowych pojazdów 
normalno- i wąskotorowych oraz niezbędnych 
urządzeń do ich obsługi. Wiele z nich ogląda-
my w filmach, np. parowóz z charakterystycz-
nym kominem w kształcie cybucha grał w filmie 
Stevena Spielberga „Lista Schindlera” z 1993 
roku. Zachwycały parowozy, pługi śnieżne, wa-
gony pulmany, cysterny browarniane, na ropę  
i lokomobile. 

Nadszedł wieczór i wraz z nim ta jedyna naj-
ważniejsza noc, noc sylwestrowa. Zabawa była 
doskonała, a dobre życzenia o północy, szampan 
i sztuczne  ognie dopełniły tradycji. Nastał nam 
Nowy Rok 2020. Tego dnia odbyła się kolejna gór-

Fot. Jagoda Sobczak Fot. Grażyna Miłkowska
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ska wyprawa z Rabki na Luboń Wielki (1022 m 
n.p.m), zwany także Biernatką. Jest to najwybit-
niejszy szczyt Beskidu Wyspowego. Wędrówka 
była trudna, ale satysfakcja ogromna i te górskie 
widoki, i ta parująca herbatka... Tylko prawdziwy 
turysta to doceni. Gdy zeszliśmy z gór, czekał na 
nas gorący bigos i kiełbaski pieczone na ogromnym 
ognisku. Przy góralskiej watrze, grzańcu i grającej 

skocznie kapeli góralskiej, tańcząc i śpiewając, 
udało nam się spędzić piękny wieczór.

Wyjazd grupy UTW z Zielonej Góry do Rabki 
spełnił wszystkie założenia: integrację, dobrą za-
bawę, rehabilitację zdrowotną, relaks, turystykę 
i krajoznawstwo. 

 Jagoda SOBCZAK

Zielony mosteczek...
We wtorek, 21 stycznia, w sali klubowej ZUTW 
odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej Klu-
bu Fotooko pt. „Mosty, mostki, kładki”.

Wystawa była skutkiem zadania wyznaczone-
go członkom klubu przez kierownictwo. Temat 
„Mosty, mostki, kładki” bardzo się spodobał chyba 
wszystkim klubowiczom, gdyż autorami fotografii 
okazali się niemal wszyscy z Fotooka. Na pod-
stawie prac wiszących w salce klubowej można 
śmiało stwierdzić, że podróże, oprócz fotografii, 
są ulubioną pasją fotografów. Natomiast goście 
wernisażu, spoglądając na mnogość i różnorodność 
mostów, mieli okazję przemieszczać się wraz 
z nimi po całej Europie.

Uczestnicy prezentacji świetnie poradzili sobie 
z hasłem wywoławczym, ale nie dziwi to, gdyż jest 
to wdzięczny temat, od zawsze kojarzący się nam 
z nostalgią, romantycznymi spotkaniami, nadzieją 

na realizację marzeń, na połączenie brzegów doty-
czących różnych wymiarów ludzkiego bytu. Mo-
sty, mostki, kładki to nieodłączna część pejzaży, 
najczęściej miejskich, które stróżują czujnie nad 
rozgadanymi potokami lub groźnie szumiącymi 
rzekami. Na fotografiach słuchaczy UTW podziwiać 
można stalowe bądź kamienne mosty, ale uwagę 
odbiorców zwróciły też kruche, drewniane kładki, 
które równie dobrze spełniały swe zadanie, a do tego 
pamiętały więcej niż wielcy i średni mostowi moca-
rze. Te często niezwyczajne elementy infrastruktury 
pięknie wpisują się w obraz natury - niektóre z nich 
stoją skrępowane porannym mgłami, inne nabierają 
tajemniczości w zapadającym zmroku. Większość 
oglądających najbardziej zachwyciła perła Szwaj-
carii Saksońskiej - most Bastei, największa atrakcja 
turystyczna w tym regionie. Niesamowite połącze-
nie myśli technicznej z cudami natury. Po obejrzeniu 
wszystkich fotografii na myśl przychodzą słowa J. 
J. Rousseau: „Ludzkości potrzebne są mosty, a nie 
mury. Trzeba łączyć, a nie dzielić”.

 (matur)
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Zasłużeni  
zielonogórzanie
Za nami plebiscyt z nagrodami. Słuchacze 
UTW wybierali najbardziej zasłużonych zielo-
nogórzan. Bez względu na narodowość, epokę 
i inne uwarunkowania. Przypominamy – wy-
grał doktor Albin Bandurski, co ogłosiliśmy 
w poprzednim numerze.

W trakcie promocji drugiego w 2019 r. numeru 
„Inspiracji”, 1 października, zgodnie z obietnicą, 
zostały rozlosowane nagrody wśród uczestników 
plebiscytu. Szczęście dopisało następującym dzie-
sięciu osobom: Ewie Pietrzak, Wandzie Macie-
jewskiej, Helenie Sługockiej, Teresie Błaszyń-
skiej, Bożenie Czerwoniec, Marii Tyliszczak-
-Baryle, Włodzimierzowi Apenitowi, Annie 
Wozińskiej, Mirosławie Piacko i Eugeniuszowi 
Brylowi . 

Niektórzy z uczestników plebiscytu nie tylko 
zgłosili swoje propozycje, ale zechcieli je również 
uzasadnić, poszerzyć sylwetki zasłużonych postaci. 
Helena Sługocka napisała o A. Bandurskim, że 
„jako kilkuletnia dziewczynka zapamiętała szczę-
śliwą operację ojca, który pięć lat przebywał na 
robotach przymusowych w Niemczech. Operację 
przeprowadził dr Albin Bandurski”. Ta sama au-

torka ceni aktorkę Halinę Lubicz, szczególnie „za 
opiekę nad inwalidą wojennym, pisarzem Micha-
łem Kaziowem”. Włodzimierz Apenit napisał list 
do redakcji, w którym wyraził „nieco odmienne 
zdanie co do prowadzonego rankingu”. Stwierdził, 
że „trudno jest ich oceniać z tego względu, że każdy 
z nich mieszkał, żył, tworzył w innych warunkach 
społeczno-gospodarczych, a nawet politycznych. 
Ocenianie i stawianie ich obok siebie wydaje mi 
się nieporozumieniem. Każdy z przedstawionych 
kandydatów, mieszkając i tworząc w tym mieście, 
przyczynił się do jego rozwoju. Stawiając ich obok 
siebie, doprowadzamy do rywalizacji, kto był lep-
szy, a kto gorszy, Polak czy Niemiec, a to już poli-
tyka”. I autor listu – mieszkając w Zielonej Górze 
od 1946 roku – ocenił tylko tych, którzy wnieśli 
wkład w rozwój miasta po 1945 r. Na pierwszym 
miejscu wymienił Jana Lembasa, potem Zbigniewa 
Pieniężnego, Zygmunta Szafrana i innych. Do tego 
załączył zdjęcie prof. Szafrana, które publikujemy. 
Także Barbara Dzięcielewska zechciała podzielić 
się swoimi opiniami na temat listy zasłużonych. 
Co ważne, określiła dr. Bandurskiego jako swego 
lekarza. „Leżąc w jego szpitalu, w wieku sześciu lat 
nauczyłam się czytać” – oznajmia. Dowiadujemy 
się też ciekawostki nt. księdza Herrmanna. „A jed-
nak wystraszył się rozmowy ze mną. Miałam tyle 
ciekawych pytań”. Szło o wywiad dla „Inspiracji”. 
Dziękujemy za aktywność. 

 (red.)
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Lubsko kłania się 
wszystkim 
Jesteśmy istniejącym od 10 lat stowarzysze-
niem o zmiennej liczbie słuchaczy. W tej chwili 
nasz Uniwersytet liczy 64 słuchaczy. 

Główne działania, niemal od samego początku 
naszego istnienia, związane są z realizacją różne-
go rodzaju projektów, w których bardzo chętnie 
uczestniczymy. Nasze uniwersyteckie działania to 
projekty międzynarodowe. Tak się utarło, że bierze 
w nich udział pięć państw. Obecnie ku końcowi 
zbliża się projekt słowacki o nazwie „Idemasap”, 

którego uczestnikami jesteśmy. Realizujemy jed-
nocześnie zadania wynikające z naszego nowe-
go pomysłu „Safer”. Wszystkie oscylują wokół 
osób w wieku senioralnym, oferując różnorakie 
działania dla seniorów i o seniorach. „Safer”, jak 
sama angielska nazwa wskazuje, dotyczy bezpie-
czeństwa w bardzo szerokim znaczeniu tego słowa. 
Od bezpieczeństwa fizycznego po bezpieczeństwo 
w sieci internetowej. Odbyło się już pierwsze mię-
dzynarodowe spotkanie trenerów ze słuchaczami 
naszego UTW. Zajęcia miały miejsce głównie poza 
Lubskiem, m.in. w Zielonej Górze przy wydatnej 
pomocy Zarządu  Zielonogórskiego UTW. Serdecz-
nie dziękujemy. Na spotkanie  to zostali zaproszeni 
prelegenci specjalizujący się w propagowaniu bez-
pieczeństwa w bardzo szerokim zakresie tego sło-

Prezentacje po sąsiedzku
„Inspiracje” kontynuują publikację materiałów pochodzących z zaprzyjaźnionych uniwersytetów 
trzeciego wieku na Ziemi Lubuskiej. Każde większe miasto i coraz więcej małych miejscowości  
powołało już do życia UTW. To spora sieć. Dzieje się tam wiele ciekawego i dlatego warto o tym 
mówić, warto pokazywać aktywność seniorów, żeby się od siebie nawzajem uczyć.

Obecnie swoje oblicza pokazują stowarzyszenia z Lubska i Szprotawy, gdzie wybrali się wy-
słannicy redakcji i przedstawiają swoją relację. Z kolei, jak widać w Lubsku – tamtejsi członkowie 
mają ciekawe pomysły, które nazywają projektami. Ten blok materiałów nazwaliśmy „Prezen-
tacje po sąsiedzku”. Liczymy, że w kolejnych numerach „Inspiracji” zechcą się zaprezentować 
koleżanki i koledzy z innych uniwerków. Zapraszamy serdecznie na łamy!

 (red.)



66 listopad 2019 – luty 2020 nr 1 (57) 2020

.

wa. Braliśmy i nadal bierzemy udział  w zajęciach 
praktycznych z samoobrony w razie zagrożenia fi-
zycznego na ulicy. Organizowane są dla słuchaczy 
spotkania z fachowcami od bezpieczeństwa także 
w innych okolicznościach, np. w banku lub przy za-
kupie leków czy też podczas korzystania z interne-
tu. Dbamy również o nasze ciała, czyli o sprawność 
fizyczną. Gramy w boccię, w kręgle, spotykamy się 
na zajęciach sportowych w hali sportowej, gdzie 
gramy np. w tenisa stołowego. Wyjeżdżamy na 
wycieczki ( nie mylić z wyjazdami projektowymi 
do państw uczestniczących w projektach). Wycho-
dzimy na proponowane przez Lubski Dom Kultu-
ry imprezy kulturalne. Co miesiąc organizujemy 
spotkania informacyjno-rozrywkowe. Od ośmiu lat 
w maju przygotowujemy Senioriadę dla siebie i dla 
chętnych. Podczas wakacji wspólnie wyjeżdżamy 
do Rewala. Urządzamy różne imprezy „z okazji”. 
Nasz Uniwersytet nie jest duży, ale działa prężnie. 
Swoją siedzibę mamy w gościnnym Zespole Szkół 
im. E. Bojanowskiego. Wspierają nas też lubscy 
włodarze. Bo to dzięki nam niewielkie Lubsko jest 
miastem uniwersyteckim. 

 Bożena MANIK
 uniwersytecki Koszałek-Opałek

Za miedzą 

W Szprotawie  
na uniwersytecie
Ponadstuletnia słuchaczka, Irena Tomaszew-
ska, uczestniczyła w uroczystej inauguracji 
roku akademickiego UTW. Wszyscy zaśpie-
wali pani Irenie 200 lat, bo 100 już jej nie  
dotyczy.

11 października 2019 r. trzyosobowa delegacja zie-
lonogórskiego UTW miała przyjemność uczestni-
czyć w uroczystej inauguracji roku akademickiego 
na Szprotawskim Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku. Do Szprotawy pojechały: Zofia Dobrzyńska, 
Helena Haczkowska i Bogumiła Hyla-Dąbek . 
Seniorzy zebrali się w sali widowiskowej Szpro-
tawskiego Domu Kultury, którego dyrektorem jest 
Teresa Zima. Prezesem SzUTW jest natomiast  
Zenona Piwtorak. Obie panie powitały zebranych 
oraz przybyłych na uroczystość gości.

Prezes Piwtorak w swoim inauguracyjnym wy-
stąpieniu przedstawiła dane statystyczne dotyczące 
UTW w Polsce, jest ich już 641, oraz informacje 
dotyczące SzUTW. Zaprezentowała ponadto za-
łożenia programowe, mówiła o zajęciach odby-

Bogumiła HYLA-DĄBEK
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wających się w uniwersytecie i ich znaczeniu dla 
sprawności intelektualnej i fizycznej seniorów. 
Zenona Piwtorak dziękowała burmistrzowi za 
wsparcie, za to, że ich uniwersytet otrzymał nową 
siedzibę. - To wielka sprawa dla SzUTW i wielka 
radość - orzekła. Dziękowała za życzliwość Teresie 
Zimie, dyrektorce domu kultury, bo do tej pory 
w tejże placówce uniwersytet funkcjonował. Bur-
mistrz Szprotawy Mirosław Gąsik pogratulował 
seniorom aktywności, życzył zdrowia i zapewnił 
o swojej dla nich życzliwości oraz chęci pomocy. 

SzUTW ma wśród swoich słuchaczy Irenę Toma-
szewską, która skończyła sto lat. Ta ponadstuletnia 
słuchaczka była na inauguracji w całkiem dobrej 
formie, wszyscy zaśpiewali Jej 200 lat, a Zenona 
Piwtorak wręczyła  bukiet kwiatów. Kwiaty i ży-
czenia słuchaczom SzUTW, na ręce pani prezes, 
złożyli przedstawiciele innych lubuskich UTW, któ-
rzy przybyli do Szprotawy. Były zatem delegacje 
z Nowej Soli, Żagania, Iłowej Żagańskiej i Zielonej 
Góry, co bardzo ucieszyło zarząd SzUTW, a prezes 
serdecznie delegacjom dziękowała.

Występ chóru Unisono pod dyrekcją Izy Habich, 
wspólne „Gaudeamus Igitur”, ślubowanie nowych 
słuchaczy to były miłe momenty dla wszystkich 

zebranych w sali Szprotawskiego Domu Kultury. 
Dzięki wykładowi Karola Błaszczyka pt. „Ceno-
bium S. Ordinis Mariane Magdalenae de poenitentia 
in Sprotav Civitas” obecni na inauguracji poznali 
historię budynku, w którym przed laty mieścił się 
klasztor magdalenek, a w którym obecnie, pięknie 
odrestaurowanym, swoje miejsce znalazł SzUTW. 
Po dużej dawce wiedzy przyszedł czas na rozrywkę. 
Zapewnił ją zespół teatralny słuchaczy UTW z Iło-
wej Żagańskiej, działający przy tamtejszym domu 
kultury. Sztuką „Kandydatka na żonę”, w tym dobrą 
grą aktorów-amatorów i ciekawymi strojami, ubawił 
widownię i zasłużył na długie, gromkie brawa. Po 
lampce szampana  za pomyślność działań szpro-
tawskich seniorów, wzniesionej w starej siedzibie 
SzUTW, goście pojechali do nowej, w pięknie wyre-
montowanym zabytkowym domu, z historią którego 
zapoznał wcześniej wykładowca Karol Błaszczyk. 
Można było podziwiać stare grube mury, które po 
remoncie dostały nowe życie i wyglądają imponu-
jąco. Tam czekała wystawa malarska Doroty Ka-
mińskiej, prowadzącej sekcję plastyczną, i innych 
słuchaczy SzUTW oraz smaczny poczęstunek.

 Bogumiła HYLA-DĄBEK
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Warsztaty  
pisarskie
W filii nr 1 zielonogórskiej biblioteki woje-
wódzkiej odbyło się spotkanie z dwiema pi-
sarkami lubuskimi - Zofią Mąkosą i Hanną 
Bilińską-Stecyszyn. Moderował Eugeniusz 
Kurzawa.

Z zapowiedzi wynikało, że będzie to spotkanie 
warsztatowe. Jednakże – jak się potem okazało 
z przebiegu wydarzenia – chodziło raczej o przy-
bliżenie czytelnikom warsztatowej strony twór-
czości obu pań, a nie uczenie pisania. Moderator 
wyjaśnił na wstępie, że chce w ten sposób zainspi-
rować do tworzenia licznie podejmujące się „sprze-
dawania” swoich wspomnień i przemyśleń panie 
z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
z klubu literackiego „Oksymoron” i wszelkich in-

nych zainteresowanych. Obie bowiem pisarki mają 
wiele wspólnego z osobami podejmującymi próby 
wspominkowe, prozatorskie, np. na łamach pisma 
ZUTW „Inspiracje”. Skończyły bowiem Wyższą 
Szkołę Pedagogiczną, pracowały przez całe życie 
jako nauczycielki, a debiutowały jako pisarki, bę-
dąc na emeryturze. Ta „wspólnota losów” powinna 
wszystkim zainteresowanym podpowiedzieć, iż  
zwłaszcza na emeryturze można stworzyć poczyt-
ne i autentyczne dzieło literackie. 

Każda z dwóch pań odpowiadała na te same 
pytania moderatora. Kiedy pisze (pora dnia), 
czym pisze (obie wykorzystują laptop), czy szki-
cuje wcześniej zarys szykowanego tematu, czy 
wykreśla niepasujące fragmenty, etc. Pytań było 
wiele, trwały przez ponad godzinę, zadawane były 
również z sali. Trudno orzec, czy pokłosiem spo-
tkania będą narodziny kolejnych pisarek, jednak-
że uczestnicy wieczoru opuszczali salę biblioteki 
zadowoleni.

 (red.)

Hanna Bilińska-Stecyszyn w czasie warsztatów w filii 
nr 1 biblioteki im. Norwida
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Gala „Winiarki”
29 października br. w Bibliotece Wojewódz-
kiej im. C. Norwida w Zielonej Górze od-
była się doroczna gala Zielonogórskiej 
Nagrody Literackiej „Winiarka”.

Organizatorem spotkania było Sto-
warzyszenie Miłośników Zielonej 
Góry „Winnica”, które od pięciu lat 
przyznaje  swoje laury. Najważ-
niejszym jest uhonorowanie osoby 
zasłużonej dla literatury i życia pi-
sarskiego w Winnym Grodzie. Ale 
jest również interesująca nagroda 
specjalna – przyznawana za zwycię-
stwo w konkursie literackim na utwór 
o Zielonej Górze. Nagrodą jest wy-
danie przez SMZG „Winnica” – rok 
później – książki przygotowanej 
przez zwycięzcę. W ub. roku 
w tej kategorii wygrały utwo-
ry Anny Konstanty z Gubina, 
która podczas gali otrzymała 
z rąk prezesa Ryszarda Bła-
żyńskiego pierwszy egzem-
plarz swojej książki (zbioru 
opowiadań) „Cztery do kwa-

dratu”. W tym roku konkurs na utwór zielono-
górski wygrał Adam Żuczkowski z Wolsztyna 
(przygotował zestaw wierszy) i on za rok będzie 

się cieszył z wydanej przez „Winnicę” książki, 
prawdopodobnie poetyckiej.

Natomiast główną nagrodę jury pod 
przewodnictwem R. Błażyńskiego przy-

znało Eugeniuszowi Kurzawie – „poecie, 
publicyście, wieloletniemu prezesowi zielo-

nogórskiego oddziału ZLP, animatorowi licz-
nych poczynań kulturalnych, (…) w ostatnich 
latach oddanemu idei powołania w Zielonej 
Górze placówki archiwalno-badawczo-mu-
zealnej poświęconej literaturze lubuskiej” – 
jak mówił fragment uzasadnienia. I rzeczy-
wiście, w swojej wypowiedzi laureat mówił 
właśnie o tym, że warto, aby miasto Zielo-
na Góra przejęło mieszkanie po zmarłym 
poecie Januszu Koniuszu i urządziło tam 
– we współpracy z Uniwersytetem Zie-
lonogórskim – tego rodzaju instytucję. 

W ramach imprezy promowano po-
nadto nowy tytuł na lokalnym rynku 
wydawniczym. Otóż oddział Związ-
ku Literatów Polskich wydał pierw-
szy numer nowego periodyku „Pasje 
Literackie”, który był rekomendowa-
ny w czasie gali „Winiarki”.

 (red.)

Tu byliśmy – tu jesteśmy

Wieczór  
wspomnień
Nie ma wolności dla człowieka, jak długo nie po-
konał on strachu przed śmiercią. 

 Albert Camus

Bardzo ważne dla słuchaczy ZUTW były Zie-
lonogórskie Zaduszki roku 2019. Nic dziwne-
go, że liczna grupa seniorów zasiadła w Sali 
Witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej.  

To była już 11. odsłona wieczoru wspomnień o zna-
nych mieszkańcach Winnego Grodu, którzy ode-
szli w upływającym roku. Byli to zielonogórzanie, 
którzy swoją działalnością kulturalną, naukową 
i społeczną trwale zapisali się na kartach historii 
miasta. Dzięki swym dokonaniom pozostają w pa-
mięci wielu mieszkańców,  wszystkim bardzo ich 
brakuje. 

Bogumiła HYLA-DĄBEK
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Wspominano: Ryszarda Peryta – reżysera, 
dyrektor Polskiej Opery Królewskiej, Honoro-
wego Obywatela Zielonej Góry, Gerarda Nowa-
ka – animatora lubuskiej kultury, wieloletniego 
dyrektora festiwalu folkloru i festiwalu  piosenki 
radzieckiej, reżysera Orszaku Trzech Króli, Irenę 
Linkiewicz – wybitną polską reportażystkę z Ra-
dia Zachód, Barbarę Konarską – poetkę, pisarkę 

i animatorkę życia literackiego, Jadwigę Korcz–
Dziadosz – społeczniczkę, miłośniczkę miasta. 
Spotkanie poprowadziła dr Izabela Korniluk . 
Zasłużonych zielonogórzan wspominali: Le-
szek Kania i Iwona Peryt-Gierasimczuk, 
prof. Bogdan Idzikowski, redaktor Konrad 
Stanglewicz, Ewa Kwaśniewicz i Zofia Ba-

naszak. Muzyczną oprawę zapewnił Kwar-
tet Lubuskiej Filharmonii Zielonogórskiej. 
O nieodżałowanej Barbarze Konarskiej opowia-
dała Ewa Kwaśniewicz, która była z nią w klubie 
literackim Oksymoron, w fotograficznym Fotooko 
i pracowała przy redagowaniu „Inspiracji”. Wzru-
szona przypomniała życiorys Barbary Konarskiej, 
jej imponujący dorobek wydawniczy, przeczytała 
dwa wiersze poetki, które bardzo lubi. Wspomniała 
o miłości Barbary do gór, pasji fotografowania, mó-
wiła o swoich z nią rozmowach, o jej wrażliwości, 
życzliwości, a także o długoletniej walce z chorobą  
i odejściu. Barbara Konarska pozostawiła po sobie 
wiele wspaniałych dokonań i na zawsze będzie żyła 
w pamięci słuchaczy ZUTW. W muzeum wspo-
mnieniom o żonie przysłuchiwał się mąż Barbary 
Konarskiej – Józef Konarski . 

O nagłym odejściu Jadwigi Korcz-Dziadosz, 
bardzo dla wszystkich zaskakującym i tym bardziej 
bolesnym, mówiła podczas Zielonogórskich Za-
duszek Zofia Banaszak – prezes ZUTW. Zawsze 
wesoła, uśmiechnięta, skora do żartów, pozytywnie 
nastawiona do życia i ludzi Jadwiga była w wielu 
środowiskach nazywana „naszą Jadźką”. Że była 
też, a może przede wszystkim, „naszą” – słuchacze 
nie mieli wątpliwości. Nic dziwnego, że po tylu 
latach wspólnej pracy w Zarządzie ZUTW, po waż-
nych dla uniwersytetu dokonaniach, spotkaniach, 
wycieczkach, przebywaniu razem, z wielkim 
wzruszeniem, a nawet trudem mówiła o zmarłej 
Zofia Banaszak. Przyniosła na wieczór wspomnień 
Księgę Pamięci, którą założyła po śmierci J. Kor-
cz-Dziadosz. Jest w niej już wiele wpisów, zdjęć 
różnych osób, które chcą w ten sposób dać wyraz 
pamięci, żalu, że tak lubianej słuchaczki nie ma 
już wśród nas. Ta Księga jest cały czas otwarta, 
wpisów ciągle przybywa. 

Obecni na sali córka i syn Jadwigi dziękowali za 
wspomnienia, dziękowali za udział w Zaduszkach. 

To był bardzo emocjonalny, wzruszający, pięk-
nie przez pracowników Muzeum Ziemi Lubuskiej 
przygotowany wieczór.

 Bogumiła HYLA-DĄBEKEwa Kwaśniewicz wspominała Barbarę Konarską
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...oddaje tym, 
których kocha

Przydarzyło mi się życie
Przeciętne zwyczajne
Dni podobne do siebie
Nawet czasami urósł w nich
Kwiat miłości

Inny przebieg spotkania poetki Ewy Kwaśniewicz 
ze słuchaczami trudno sobie wyobrazić. Było ra-
dośnie, ciepło, serdecznie. W zimny listopadowy 
wieczór E. Kwaśniewicz przytuliła swych gości 
– zebranych w filii nr 1 na ul. Ptasiej w Zielonej 
Górze - nieskomplikowaną poezją, taką jaką chyba 
chciał każdy usłyszeć. Za sprawą jej wierszy udało 
się zebranym choć na chwilę wejść w świat emo-
cji poetki. Autorka promowała swój trzeci tomik 
wierszy pt. „Okruchy”.

Po miłym powitaniu gości przez kierowniczkę 
filii, Magdę Bugaj, prowadzenia wieczoru pod-
jęła się Halina Maszner. – Wiersze Ewy to życie 
wtłoczone w poezję i poezja wtłoczona w życie 
– powiedziała. Przytoczyła także znakomitą kon-
statację Witolda Gombrowicza, że ,,wiersze trzeba 
pisać tak, jak drwal rąbie drzewo, a nie jak żyrafa 
skubie liście”. I tak właśnie czyni pani Ewa. Pisze 
prostolinijnie, dociera swą poezją do czytelnika nie 
wyrafinowanym językiem, lecz sercem i wielkim 
doświadczeniem życiowym. W charakterystyczny 
sposób opowiada też o swoich wierszach, a na koń-

cu zawsze łapie kontakt z czytelnikiem, z przyby-
łymi na jej wieczór osobami i w dowcipny sposób 
wywołuje aplauz na sali. Opowiada np. o latach 
młodości, o przemijaniu, miłości do córek, męża, 
o życiu w ciągłym biegu. Mówi i pisze, że – „za-
brakło mi czasu na starość”.

Trudno nie podziwiać pani Ewy za to, iż  nie 
tylko przydarzyło się jej życie, lecz umiała je 
ukształtować na swój sposób, pisząc poezję, wysta-
wiając zdjęcia i w nich też lokując emocje. Zapew-
ne jeszcze nie raz zadziwi nas swoją twórczością,  
a z „okruchami” jej dalszych przemyśleń podzieli 
się z nami – czytelnikami.

 Adriana WITKOWSKA

Adriana WITKOWSKA
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Nagroda Literacka ZLP  
im. Andrzeja K. Waśkiewicza

Prof. Mikołajczak 
uhonorowana. 
Film o AKW
W piątek, 29 listopada br., w Muzeum Zie-
mi Lubuskiej odbyła się 10. Gala wręczenia 
Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waś-
kiewicza.

Kilkadziesiąt osób zgromadzonych w sali witra-
żowej Muzeum przed częścią oficjalną wysłuchało 
dwóch głosów promujących najnowsze wydawnic-
twa oddziału Związku Literatów Polskich w Zie-
lonej Górze. Wiceprezes Marcin Radwański 
przedstawił najnowsze dziecko oddziału, skromne 
jeszcze pismo pt. „Pasje Literackie”, którego był 
inicjatorem i redaktorem. Następnie Eugeniusz 
Kurzawa, jako kierownik projektu serii Zeszytów 
Biobibliograficznych ZLP, zaprezentował dwie naj-
nowsze prace z tego cyklu (dostępne bezpłatnie dla 
obecnych), mianowicie pracę pt. „Mieczysław J. 
Warszawski” w opracowaniu dr Mirosławy Szott 
oraz własną, autorską pozycję bibliograficzną. Za-
powiedział, że jeszcze w 2019 r. ukaże się trzecie, 
aż 500-stronicowe, dzieło pt.„Andrzej K. Waś-
kiewicz” w opracowaniu Anny Sobeckiej. Seria 
bibliograficzna ma być kontynuowana.

Następnie sekretarz Kapituły, Alfred Siatecki, 
odczytał protokół :„W środę, 6 listopada, obra-
dowała Kapituła Nagrody ZLP im. Andrzeja K. 
Waśkiewicza. Przewodniczący - Jerzy Beniamin 
Zimny (Poznań), Alfred Siatecki (sekretarz), Ro-
bert Rudiak, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Włady-
sław Klępka, Jolanta Pytel”. Spośród kilkunastu 
zgłoszonych do tego wyróżnienia nominowano 
trzy osoby. Zostały nimi: Agnieszka Ginko, Ja-
nusz Łastowiecki i Małgorzata Mikołajczak. 
Decyzją jurorów w tajnym głosowaniu najwięcej 

pozytywnych głosów otrzymała prof. Małgorza-
ta Mikołajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Wręczenia nagród, dyplomów i rzeźb aniołów 
(a główną nagrodą jest szklana statuetka z wto-
pionym autografem A.K. Waśkiewicza) dokonali: 
Anna Sobecka – żona patrona Nagrody oraz pre-
zes oddziału dr Robert Rudiak. Następnie głos 
zabrała M. Mikołajczak, dziękując za wyróżnie-
nie i podkreślając, że świadczy ono o zbieżności 
jej działań, jako literaturoznawczyni, z ocenami 
„przedmiotów badań”, czyli pisarzy zasiadających 
w Kapitule. Laudację na cześć laureatki wygło-
sił E. Kurzawa, przypominając wspólne ongiś 
(i w efekcie udane) zabiegi o podjęcie badań nad 
literaturą lubuską, które zaowocowały po latach 
licznymi magisteriami, doktoratami, publikacjami  
naukowymi.

W dalszej części wieczoru okazało się, iż 
Zarząd Oddziału ZLP przygotował zebranym 
(a przede wszystkim „wywołanemu do odpowie-
dzi” autorowi) dwie niespodzianki. Włodzimierz 
Kwaśniewicz, inicjator uchwały podjętej już z górą 
pół roku wcześniej, wręczył E. Kurzawie dyplom 
honorowego prezesa oddziału. Następnie dr R. Ru-
diak poinformował o decyzji utworzenia kolejnej 
nagrody literackiej, której patronem został Janusz 
Koniusz. Pierwszym laureatem został…   E. Ku-
rzawa : „za wieloletnią pracę społeczno-kultural-
ną oraz działalność organizacyjną i animacyjną 
na rzecz lubuskiego środowiska literackiego”. Po 
kwiatach i  podziękowaniach odbyła się prapre-
miera filmu o A.K. Waśkiewiczu pt. „To, co zo-
stało” wg pomysłu R. Rudiaka autorstwa Justyny 
Poniatowskiej. Wcześniej kilka słów o postaciach 
występujących w tej produkcji powiedziała

A. Sobecka, wskazując na dokumentacyjne wa-
lory niektórych fragmentów obrazu. Film trwał 40 
minut. O Waśkiewiczu opowiadali jego przyjaciele, 
koledzy, inni poeci i krytycy z całego kraju. Projek-
cję zakończyły brawa. I na tym też skończył się ten 
bogaty we wrażenia wieczór. Oczywiście dla tych, 
którzy nie skorzystali ze smacznego poczęstunku 
przygotowanego przez oddział ZLP.

 (stroj.)
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Tu byliśmy – tu jesteśmy

Pół wieku pisarstwa 
Alfreda Siateckiego 
W czwartek (5 grudnia 2019) w Bibliotece im. 
Norwida odbył się benefis pisarza i dzienni-
karza oraz redaktora Alfreda Siateckiego. 
Członka oddziału ZLP w Zielonej Górze.

Na uroczystość przybył prezydent miasta Janusz 
Kubicki, który odznaczył benefisanta medalem 
Za Zasługi dla Zielonej Góry. W imieniu Urzędu 
Marszałkowskiego wystąpiła Iwona Peryt-Giera-
simczuk, a pod koniec spotkania Leszek Kania 
uhonorował dyplomem jednego z ważnych autorów 
wydawanych przez Muzeum Ziemi Lubuskiej. Spo-
tkanie było podzielone na cztery części, w których 
pytania jubilatowi zadawali jego koledzy z dawnej 
pracy w „Gazecie Lubuskiej” lub koleżanki. 

Dlaczego A. Siatecki świętował właśnie teraz? 
– Debiutowałem 50 lat temu w tygodniku „Wiado-

mości Zachodnie”, wydawanym w Szczecinie, gdzie 
wtedy studiowałem. Opowiadanie „Poranek” ukaza-
ło się 25 października 1969 r. – mówi. I właśnie od 
tego momentu liczone jest 50-lecie twórczości. Wcze-
śniej, bo w czerwcu 1968 r., w „Głosie Szczecińskim” 
pojawił się jego pierwszy tekścik dziennikarski. 
A później publikował kolejne teksty prozatorskie. 
W 1972 r. w „Nadodrzu” ukazało się opowiadanie 
„Głupi Stach” z informacją „Debiut”. Niedługo po 
tym Hilary Kurpanik przeczytał opowiadanie na 
antenie Radia Zielona Góra. Pierwsza książka, zbiór 
opowiadań „Podzwonni ręczniacy”, wyszła w 1980 
r. w wydawnictwie „Iskry”. - Dotąd ukazały się 32 
książki z moim nazwiskiem na okładce – przyznaje 
Alfred. – W 22 pracach zbiorowych są moje opowia-
dania. Jako dziennikarz napisałem co najmniej 20 
tys. tekstów (może i więcej) bardzo długich, długich 
i króciutkich, tzn. reportaży, wywiadów, artykułów 
publicystycznych, informacji, notek.

Na zakończenie spotkania jubilat podzielił mię-
dzy gości wielki tort.

 (red.)

Młody zielonogórski 
poeta nagrodzony
Międzynarodowy Listopad Poetycki w Pozna-
niu należy do najbardziej prestiżowych wy-
darzeń literackich w Polsce. I tamże właśnie, 
podczas 42. edycji Listopada, nagrodę główną 
otrzymał Michał Banaszak z Zielonej Góry.

Jego konkurentami byli – Anna Mochalska z Byd-
goszczy za tom „Same głosy”, Maciej Bujanowicz 
z Radomia za tom „Łazarz” oraz Zofia Grabow-

ska-Andrijew z Chodzieży za tom „To wszystko 
człowiek”. Nagrodę wręczono w Pałacu Działyń-
skich w Poznaniu 7 listopada 2019 roku podczas 
uroczystej inauguracji Listopada. Michał Banaszak 
został uhonorowany za tom poetycki „Miejsca”. Laur 
wręczali: przewodniczący jury Zbigniew Gordziej 
i sekretarz Andrzej Walter oraz artysta rzeźbiarz 
Kazimierz Rafalik. Laudację przedstawił A. Walter. 

Ponadto Nagrodę za Całokształt Pracy Twór-
czej wręczono Edmundowi Pietrykowi, zaś Ma-
rek Wawrzkiewicz – prezes Zarządu Głównego 
Związku Literatów Polskich uhonorowany został 
Medalem „Labor Omnia Vincit”. Gratulacje!

 (red.)
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Studenci-seniorzy 
zagrali z Owsiakiem 
Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy to dzień, w którym większość Polaków 
jest razem, bo chcą grać w największej or-
kiestrze świata pod dyrekcją Jurka Owsiaka. 

Niedziela – 12 stycznia 2020. W tym roku WOŚP 
zagrała 28. raz, a słuchacze uniwersytetu trzeciego 
wieku (ZUTW), już tradycyjnie, zagrali razem 
z nią w Drzonkowie na terenie Wojewódzkiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oj, działo się tam, 
działo! Koncerty, pokazy sportowe, występy ta-
neczne, przejażdżki bryczką, gry i zabawy, licyta-
cje, stoiska prozdrowotne, gastronomiczne i inne, 
możliwość korzystania z pływalni i groty solnej, 
no i oczywiście wolontariusze z puszkami i ser-
duszkami. Tego dnia nawet nie wypadało poka-
zać się bez tego, jakże miłego symbolu WOŚP. 
Z uniwersytetu wystąpiły dwie grupy taneczne: 
„Radość Tańczenia” - pod kierunkiem Aleksandry 
Matusiak-Kujawskiej oraz „Senior Perfekt” – 
prowadzonej przez Anetę Ostrówkę. Oba zespoły 
zostały nagrodzone dużymi brawami, a co cieka-
we, tańcząca młodzież, oglądając tańce seniorów, 
próbowała ich naśladować, tańcząc na widowni. 
A nasi seniorzy tańczyli do rytmów nieodbiega-
jących od tych, które  towarzyszyły młodzieży. 
W hali sportowej WOSiR spotkało się sporo słu-
chaczy, którzy przyszli kibicować tancerzom, ale 
przede wszystkim wesoło i miło przeżyć ten, jakże 
ważny dla wszystkich Polaków, dzień.

 (behade)
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III Wystawa zdjęć lubuskich  
uniwersytetów trzeciego wieku

Pokaż się  
za pośrednictwem 
fotografii
Bolesław Polarczyk – człowiek, dla którego 
fotografia stała się prawdziwą pasją i źródłem 
wielu satysfakcji – wymyślił wystawę 
fotograficzną lubuskich uniwersytetów 
trzeciego wieku. Impreza udała się pięknie.

Patrząc na zdjęcia pokazane 19 października 2019 
r. w gościnnych salach Centrum Przyrodniczego 
w Zielonej Górze, nie sposób wyzbyć się  się re-
fleksji, że fotografowanie to nie tylko pasja, lecz 
również szkoła charakteru. Tutaj człowiek uczy się 
dyscypliny i cierpliwości w oczekiwaniu na dobre 
światło, na właściwy moment, pożądany obiekt, 
odpowiedni stan pogody. Autorzy zdjęć wypraco-
wują w sobie precyzję, stawiają gruszki w dokład-
nie upatrzonym miejscu, po sto razy przestawiają 
źródło światła tak, żeby owoce dały odpowiedni 

cień. A wszystko w tym celu, aby osiągnąć satys-
fakcję i zadowolenie z pracy, a czasem – przy oka-
zji – poprowadzić swą fotografię np. ku nagrodzie 
w konkursie. Zapewne bez wypracowanej w sobie 
cierpliwości i precyzji Małgorzata Barańska nie 
wyszłaby 19 października z zasłużonym laurem 
na głowie. Tego dnia przysłowiową wisienką na 
torcie okazał się  film dokumentalny Kazimierza 
Błaszyńskiego – członka klubu „Kwadrat” – pt. 
„Zatonie, krótka opowieść”. Widzowie poznali hi-
storię tej miejscowości, jej teraźniejszość i plany 
rozwoju. 

Zasługa Polarczyka
Fakt, że ta interesująca wystawa fotograficzna mo-
gła się zdarzyć, to zasługa przede wszystkim Bole-
sława Polarczyka. Był mózgiem i sercem tego wy-
darzenia. Bohater dnia w wypowiedzi podkreślił, 
że nie pozostawiono go samego. Koleżanki i ko-

Małgorzata TURZAŃSKA

Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek
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ledzy wspierali go słowem i czynem. To była już 
trzecia tak szeroko zakrojona wystawa, pierwsza 
miała miejsce w maju 2014 r., kolejna w paździer-
niku 2015 r. Najnowsza ekspozycja zaprezentowana 
została 19 października 2019 r. w gościnnych pro-
gach Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze. 
Uczestników wydarzenia powitała serdecznie kie-
rowniczka obiektu dr Krystyna Walińska, która 
wyraziła szczery podziw dla bogactwa wyobraźni 
autorów fotografii i umiejętności rejestrowania rze-
czywistości na tak wiele sposobów. 

Komisja artystyczna pod przewodnictwem 
Pawła Janczaruka w składzie: Barbara Sar-
nowska-Panek, Krystyna Walińska i Zbigniew 
Szymaniak obejrzała 348 fotografii 51 autorów. 
Na wystawę zakwalifikowała 120 prac 46 autorów, 
którzy tym samym mogą się już poczuć docenieni. 
Ich fotografie okazały się interesującym materia-
łem do dalszej dyskusji i oceny członków komisji 
konkursowej. 

Laureaci
Oto laureaci: I nagroda – Małgorzata Barańska 
z Zielonej Góry za prace „Martwa natura – szkło”, 
„Wnuk”, „Martwa natura z gruszkami”, II nagro-
da – Teresa Kaczmarek z Zielonej Góry za ze-
staw „Architektura i człowiek”, III nagroda – Ewa 
Szwagrzyk z Gorzowa Wlkp. za pracę „Ławeczka”. 
Wyróżnienia otrzymali: Andrzej Kozak z Zielonej 
Góry za zestaw „Kolejowa obwodnica Czerwień-

ska”, Halina Borowiec z Żar za zestaw „Refleksy”, 
Barbara Krupecka z Gorzowa Wlkp. za zestaw 
„Bobas”. Nagrody specjalne od prezes ZUTW Zofii 
Banaszak otrzymały uczestniczki konkursu z Gu-
bina za upór w pokonywaniu trudności na drodze 
do celu, natomiast B. Polarczyka ucieszyła fachowa 
literatura – książka „Wizja fotografa” – upominek 
od Krystyny Walińskiej. Wszyscy pozostali auto-
rzy otrzymali pisemne podziękowania za udział 
w konkursie, a ich uśmiechnięte twarze uwiecznione 
zostały na pamiątkowych fotografiach z organiza-
torami „ III Wystawy fotograficznej lubuskich uni-
wersytetów trzeciego wieku”.

Piękno i sztukę przeżywa się głębiej,  jeśli to-
warzyszy temu śpiew! Na poparcie tych słów do 
okraszenia wystawy została zaproszona grupa 
wokalna „Śpiewnik Uniwersytecki”, działająca 
pod kierownictwem Mirosławy Branickiej-Po-
larczyk. Uczestnicy spotkania usłyszeli trzy zna-
komite piosenki, które przypomniały obecnym lata 
młodości: „Złamano już tyle serc”, „Miłość jak 
wino” i „Cyganerię”. Rozkołysały się szybko rzędy 
słuchaczy uniwersytetów całego województwa, 
lecz piosenka na bis – „To świt, to zmrok”, jak za 
dotknięciem różdżki, zmieniła nastrój, a rozbawio-
ne oczy słuchaczek zaszły delikatną mgiełką, bo jej 
słowa przypomniały o „odlocie piskląt” w dorosłe 
życie ze swych rodzinnych gniazd. 

 Małgorzata TURZAŃSKA

Janina Komorowska: Most Vasco da Gama na rzece Tag w Lizbonie
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Recenzje

Festiwale wyklęte. 
Dlaczego?
Ukazała się, nakładem „Krytyki Politycznej”, 
bardzo ciekawa książka Bartosza Żurawiec-
kiego pt. „Festiwale wyklęte”. Mowa w niej 
o Festiwalu Piosenki Radzieckiej i Festiwalu 
Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. 

Zielonogórzanom oczywiście bliższy jest ten 
pierwszy (i starszy) festiwal. Mnie również z powo-
dów osobistych. Nie ukrywam ponadto, że trochę 
pomagałem autorowi książki w kwestiach zielono-
górskich późnych lat 70., jak też doprowadziłem 
do cennego zapewne – z punktu widzenia historii 
i treści pracy – spotkania B. Żurawieckiego z Ge-
rardem Nowakiem, który wkrótce potem niestety 
zmarł. Ale ocalał na kartach pracy. 

Otóż w czasie studiów na zielonogórskiej WSP 
udzielałem się, jako tzw. dziennikarz studencki, na 
łamach „Gazety Lubuskiej” i „Nadodrza”. Stamtąd 
znałem Halinę Ańską, szefową biura prasowego 
Festiwalu Piosenki Radzieckiej, jak i redaktor-
kę „Gazety Festiwalowej”. Dzięki temu i jej za-
proszeniu do współpracy, jako „biedny student” 
mogłem sobie dorabiać do stypendium, pisząc 
trochę do wspomnianej „Gazety Festiwalowej”. 
Uruchomiłem tam rubryczkę środowiska akade-
mickiego. W ten sposób parę groszy do żakowskiej 
kieszeni wpadło... Ale przede wszystkim mogłem 
uczestniczyć w festiwalowych próbach, niekiedy 
w koncertach. Z młodych wykonawców Festiwalu 
Piosenki Radzieckiej lat 70. zapamiętałem Renatę 
Danel, z którą się wówczas poznałem. Po latach 
podszedłem do niej po koncercie, który miała w Su-
wałkach, i zapytałem, czy mnie pamięta. Pamię-
tała. Obecnie jest – jak wynika z książki Żura-
wieckiego – profesorem w Akademii Muzycznej 

w Katowicach i pracuje też w Łodzi. Rok później 
(lub wcześniej) robiłem rozmowę z zakatarzoną 
licealistką z Lublina, Urszulą Kasprzak, znaną 
dziś jako słynna wokalistka Urszula. Lecz wywiad 
gdzieś mi przepadł...

W czasie studiów mieszkałem w małym aka-
demiku „Tekturowiec” na pl. Słowiańskim. Żyło 
tam ok. 100 studentów, w większości wychowania 
muzycznego. Wielu z nich brało udział w elimina-
cjach do festiwalu, jak np. zespół „Plus”, niektórzy 
zaszli nawet do finału w amfiteatrze na Wzgórzach 
Piastowskich. Pamiętam chociażby Elżbietę Sie-
lecką z utworem „Konie”, zaś do dziś czasem wi-
duję w Zielonej Górze Aleksandrę Sztukowską . 
Mieszkała też w „Tekturowcu” Elżbieta Rachoń, 
dla której słynny dyrygent Stefan Rachoń był chy-
ba wujkiem. Oczywiście chodziła do amfiteatru na 
koncerty. W tamtym okresie – jedyny raz w życiu 
– byłem na bankiecie z Marylą Rodowicz, Czesła-
wem Niemenem i innymi gwiazdami (i chyba tow. 
Jan Szydlak, sekretarz KC również był). Działo 
się to w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkie-
go (obecnie Marszałkowskiego, sala bez zmian 
zresztą). Stałem na końcu wielkiego stołu (jakieś 
25-30 m długości) zastawionego fruktami i jako 
„wiecznie głodny student” wyjadałem smakoły-
ki. W trakcie innego z festiwali – którego? – był 
w Palmiarni koncert Magdy Umer. Śpiewała swoje 
znane przeboje (a że siedziałem przy pierwszym 
stoliku, to dosiadała się i śpiewała do mnie). A po-
tem, po koncercie, zrobiłem z nią wywiad, tylko 
za Chiny nie wiem, co z tym wywiadem się potem 
stało. 

Dodałbym jeszcze, trzymając się wątków zie-
lonogórskich – bo B. Żurawiecki o tym nie pisze 
– jak potoczyły się losy początkowo jedynej kry-
tycznej wobec festiwalu dziennikarki – Henryki 
Doboszowej (z zielonogórskiego „Nadodrza”). 
Otóż w końcówce lat 70. wyjechała do Gdańska, 
gdzie mieszka do dziś. Rozstała się z mężem (zna-
nym rzeźbiarzem), zaś w Gdańsku związała się 
z Adamem Kinaszewskim, później działaczem 
opozycyjnym. Tyle skrótowych, zatem pobieżnych 
i osobistych historii. Przejdźmy do opasłej, liczącej 
blisko 480 stron pozycji.

Eugeniusz KURZAWA
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W książce Żurawieckiego o „Festiwalach wy-
klętych”, czyli o imprezach muzycznych lat 60., 70. 
i późniejszych w Zielonej Górze oraz Kołobrzegu, 
często padają zdania o propagandowym charakte-
rze tychże imprez. Zwłaszcza mówi się tak w obec-
nej epoce. Festiwale w Opolu i Sopocie uchroniły 
się od piętna, natomiast te dwa wydarzenia mu-
zyczne zostały, już w IV RP – wyklęte, podobnie 
zresztą jak wielu wykonawców pojawiających się 
na tamtych estradach. Zauważmy jednakże, jak 
względne jest określenie czegoś (napiętnowanie?) 
zwrotem „propagandowy, propagandowa”. 

Otóż przez niemal cały okres Polski Ludowej, 
szczególnie w okresie gierkowskim (oczywiście 
także wcześniej i później), z przyjemnością wręcz 
chodziliśmy do kina, oglądaliśmy w telewizji filmy 
produkcji USA, które były ewidentnymi wytwora-
mi tamtejszej propagandy. Można wymieniać setki 
tytułów made in USA. Znakomitym przykładem 
jest durny Rambo, żołnierz-agresor z wojny wiet-
namskiej i lat późniejszych, który w kilku filmach 
pozuje na bohatera „białej cywilizacji” walczącego 
z „żółtkami”. Propaganda USA – kraju, który na-
padł na Wietnam i w imię obłąkańczej idei „walki 
z komunizmem” w Azji, tysiące kilometrów od 
swoich granic – odwraca, w kolejnych odcinkach 
Rambo, kota ogonem. Okazuje się bowiem, że to 
„żółtki” byli agresorami, sadystami, mordercami, 
natomiast bohaterski, szlachetny – i nierozumia-
ny przez własne społeczeństwo – bojownik „Za 
waszą i naszą wolność” jedzie (już po skończonej 
wojnie) do Wietnamu, do Azji i tam robi zadymę, 
a w zasadzie (filmową) masakrę tubylców, a wcze-
śniej zresztą u siebie w kraju. W filmie występuje 
oczywiście jako ten dobry, obrońca uciśnionych, 
wyzwoliciel jeńców etc. Zapewne wielu widzów 
miało świadomość, że ogląda kłamstwa i nachalną 
propagandę, lecz machało na to ręką. Atrakcyjnie 
podane obrazy, kino akcji, chętnie oglądało się po 
raz drugi, tym bardziej, że później nasza telewizja 
chętnie rzecz przypominała. Można by tu jeszcze 
wrócić do filmów o „szlachetnych kowbojach”, 
którzy z biodra tłukli całe tabuny „zdziczałych 
czerwonoskórych”, chroniąc prawo i białe kobiety 
oraz „białe miasteczka” na prerii, gdzie, prawda, 

prawem kaduka koczowali czerwonoskórzy. W ten 
sposób propaganda kowbojska „przykryła” – jak to 
się dziś mówi w polskiej polityce – amerykańskie 
ludobójstwo Indian. Notabene, czy są znane i popu-
larne filmy na ten ostatni temat? Może „Tańczący 
z wilkami”... Lecz choć obrazów propagandy z Za-
chodu naoglądaliśmy się „potąd”, to jakoś dziwnie 
mało kto wytykał (i wytyka obecnie) nachalność 
i prostactwo owych produkcji. I mało kto mówił 
o kłamstwach tamtej propagandy. Ale nasz dorobek 
potrafimy wdeptywać w błoto...

Nachalna propaganda proUSAńska leje się też 
hektolitrami aktualnie, w telewizji, gdzie na ka-
nałach pseudodokumentalnych codziennie wy-
świetlane są produkcje (rodem z USA, Kanady, 
Australii, Wielkiej Brytanii, ale z polskim głosem) 
na wiele sposobów odwracające fakty historyczne 
wedle potrzeb Imperium. Oglądamy fabularyzo-
wane paradokumenty pokazujące np. bohaterstwo 
aliantów w II wojnie światowej i oczywiście tępotę, 
barbarzyństwo „Sowietów”, dowiadujemy się wie-
le na temat szpiegów „sowieckich” brużdżących 
w okresie zimnej wojny i o „naszych orłach, soko-
łach”. Na marginesie – zaskakujące jest w tychże 
kanałach promowanie (?) Hitlera, fascynacja III 
Rzeszą; programów na ten temat nie da się zliczyć. 
Codziennie kilka (sic!). W sumie ten drenaż mó-
zgów Europejczyków, Polaków trwa już dziesiątki 
lat i na pewno przynosi skutki.

Pytanie: dlaczego kiedyś (bo obecnie na to nie 
liczę w zupełnie zamerykanizowanym narodzie 
polskim) nikt nie protestował przeciwko wciskaniu 
nam propagandy zachodniej? Dlaczego kupowa-
liśmy, ba, wręcz łykaliśmy te filmowe kłamstwa 
i zadowoleni wracaliśmy z kina do domu? Bier-
ność umysłowa, dwulicowość, głupota, niewąt-
pliwa u Polaków od wieków fascynacja mitem 
from US? Coś jeszcze innego? W każdym razie 
smutne, a nawet żałosne jest to, iż łykamy niczym 
barany propagandę obcego państwa, a dziś plu-
jemy (w większości?) na własne państwo (mowa 
o PRL), na jego działania, choć oczywiście pod 
względem propagandowym były prymitywne. Ale 
to „zaleta” każdej propagandy, tej wytwarzanej 
w Hollywoodzie, jak i przedwojennej hołubiącej 
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Marszałka, Wielkiego Wodza, ukochanego Ko-
mendanta, który przeciwników zamykał w obozie  
koncentracyjnym.

Wracam do książki B. Żurawieckiego jako zna-
komitego pomysłu na odkłamanie coraz bardziej 
załganej – teraz już oficjalnie, państwowo – histo-
rii naszego kraju. Co czynią nie tylko przeróżne 
(niesławne) państwowe instytucje utrzymywane za 
nasze pieniądze, ale również były (na szczęście!) 
prezydent. Mówi w książce piosenkarz Adam 
Zwierz (s. 448): „Spotkałem niedawno prezyden-
ta Bronisława Komorowskiego i opowiadam mu 
tę historię [dot. festiwalu w Kołobrzegu – przyp. 
E.K.], a on na to odpowiedział mi z surową miną: 
«Proszę zapomnieć, że w ogóle był w Polsce taki 
festiwal»”. Ale nie tylko zadanie odkłamania pol-
skiej historii powojennej w dziedzinie rozrywki 
postawił sobie autor za cel. „Napisałem tę książkę 
także w akcie solidarności z tymi, którym nakaza-
no milczenie. W prywatnym proteście przeciwko 
upraszczaniu i retuszowaniu historii. Wykluczaniu 
ludzi mających w niej swój udział – czy to się dzi-
siaj podoba, czy nie” (s. 450). 

Rzecz jest napisana według prostego sposobu. 
Chronologicznie, rok po roku, Bartosz Żurawiecki 
przeznacza po kilka stron na opisanie wydarzeń 
kolejnego festiwalu w Zielonej Górze i Kołobrzegu. 
Jest narratorem opowieści, snuje zatem obok siebie 
dwa festiwalowe wątki, ale jednocześnie stara się 
przypomnieć i wzbogacić tamte historie słowami 
organizatorów, wykonawców, dziennikarzy, ob-
serwatorów ówczesnych imprez, oddając im głos. 
Bezpośrednio, w mowie niezależnej lub w cytatach. 
Dużo jest w związku z tym ciekawych, celnych 
wypowiedzi osób, do których po wielu latach, np. 
od ich debiutu na scenie, dotarł B. Żurawiecki. 
Niektórzy są zdumieni, że w 2018, 2019 roku ktoś 
chce z nimi rozmawiać o „niechlubnej” przeszłości, 
o „czarnych kartach” Polski. Ale rozmawiają. Ba, 
mimo prawicowej indoktrynacji ostatnich dekad, 
znajdują się postaci, które z chęcią wypowiadają 
się o swoich występach w Winnym Grodzie czy też 
nadmorskim kurorcie. Liczący 16 stron drobnym 
tekstem indeks dzieła Żurawieckiego potwierdza 
rzetelność badań autora, chęć dotarcia do jak naj-

liczniejszego grona reprezentantów festiwalowych 
wydarzeń. 

Są też, co autor punktuje na wstępie, nazwiska 
które nie chciały się znaleźć w tej pracy, odmó-
wiły kontaktu lub wypowiedzi. Jednakże – co 
cenne (a nawet bardzo cenne) z punktu widzenia 
prawdziwości historii kultury polskiej, a także de-
mitologizacji różnych narracji środowiskowych 
– pisarz i tak prostuje wszelkie konfabulacje, 
nieścisłości, niedopowiedzenia gwiazd i innych 
bohaterów swego dzieła. Również tych jeszcze ży-
jących. Dotyczy to np. ich wypowiedzi prasowych, 
książkowych na temat udziału w festiwalu piosenki 
radzieckiej czy żołnierskiej, zdobytych nagród, 
konsekwencji dawnych występów na estradzie. Bo 
upływające lata i zmiana epoki politycznej spo-
wodowały, że niektóre gwiazdy „zapomniały”, 
iż przyjeżdżały ongiś do amfiteatrów w Zielonej 
Górze i Kołobrzegu, i obecnie w wywiadach, bio-
grafiach trudno znaleźć jakiekolwiek wzmianki na 
ten temat. Np. Janusz Panasewicz z Lady Pank 
„w telewizyjnym programie Wideoteka dorosłego 
człowieka stwierdził: «O ile pamiętam, nie doszło 
do żadnego mojego występu w Kołobrzegu, czy 
gdzieś tam. (...)»”. Na co nie bez słodkiej ironii 
autor książki: „Cóż, pamięć bywa zawodna. Sze-
regowiec Panasewicz widnieje na liście laureatów 
XV Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu 
w 1981 roku – otrzymał wyróżnienie w konkursie 
amatorów. Może to tylko przypadkowa zbieżność 
nazwisk?” – wyzłośliwia się Żurawiecki. O festi-
walu w Kołobrzegu i Zielonej Górze nie chcieli 
rozmawiać: Zdzisława Sośnicka, muzyk Czesław 
Majewski, piosenkarze Andrzej Frajndt, Roman 
Gerczak i zapewne inni. 

Żurawiecki na szczęście obłożył się starymi 
programami festiwalowymi, dotarł do książek, 
relacji prasowych, „Gazety Festiwalowej” 
z Zielonej Góry i punktuje. A przy okazji prostuje 
różnorakie konfabulacje prasowe artystów, których 
sporo. Maryli Rodowicz. W książce Maryli Ro-
dowicz „Wariatka tańczy” piosenkarka stwierdza 
m.in., że juror,: „niejaki Andrzej Januszko (...) 
podczas obrad podobno powiedział, że «Powoła-
nie» to plagiat przedwojennej piosenki «Serce na 
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śniegu»”. Żurawiecki od ręki wyjaśnia: „Rodowicz 
trochę mieszają się fakty, bo przecież «Serce na 
śniegu» to nie żaden przedwojenny szlagier, ale, 
jak pamiętamy, całkiem wówczas świeży przebój 
Arna Babadżaniana z repertuaru Muslima Mago-
majewa” (s. 170). W innym miejscu swej książki 
M. Rodowicz opisuje bankiet na Festiwalu Piosenki 
Radzieckiej, który odbywał się po koncercie. „Był 
tam również człowiek z KC, miły gościu zresztą, 
Adaś Kaczmarek [...]. Popijawa trwa w najlepsze 
i Adaś w pewnym momencie mówi coś w rodzaju: 
«Zielona Góra, staropolskie miasto». A ja: «Co ty 
gadasz? – I ciągnę go do okna. – Jakie staropolskie? 
Zobacz, to jest przecież niemiecka architektura». 
Na bankiecie mnóstwo oficjeli, polskich i radziec-
kich, więc Adaś wystraszył się nie na żarty. Złapał 
mnie za rękę, zatkał mi usta i udając, ze się ze mną 
siłuje, przewrócił mnie na łóżko, które stało obok. 
Siłą mnie spacyfikował” – stwierdza Rodowicz. 
Na co Żurawiecki replikuje, nie bez koniecznej 
z punktu widzenia logiki tego wywodu ironii: „Na 
bankiecie z udziałem oficjeli stało jakieś łóżko?... 
Tak czy owak, uczcijmy bohaterską postawę Ro-
dowicz minutą ciszy” (s. 197).

Z rzetelnych ustaleń autora dowiadujemy się jed-
nak nie tylko, kto konfabulował lub wyczyścił po 
latach swój twórczy biogram, ale głównie, kto w da-
nym roku był na imprezie, co śpiewał, kto kierował 
jury, co donosiła prasa lokalna, a co – szczególnie 
w przypadku Kołobrzegu – krajowa, w tym cen-
tralne ograny prasowe Wojska Polskiego. Zdarza 
się też pisarzowi od czasu do czasu wybiec w przód 
i donieść czytelnikowi, jak potoczyła się później 
kariera takiego czy innego festiwalowego debiutanta 
lub kto z uznanych wówczas artystów „zaszczycił” 
w roli gwiazdy jedno lub oba wymieniane tu miasta. 
Pokazuje również, jak (czasem zaskakująco) ułożyły 
się obecnie losy dawnych artystów. Np. aktor Ja-
nusz Zakrzeński – stały gość festiwali – śpiewa 
w Kołobrzegu nagrodzony za najlepszy tekst utwór 
„To twoja pieśń”. Pod koniec życia artysta (znany 
jako „etatowy Piłsudski”) jest współzałożycielem 
Komitetu Dobrego Imienia Polski i Polaków, który 
zajmuje się „odkłamywaniem antypolskiej agitacji 
i promowaniem polskości”. Od czasu do czasu Żura-

wiecki odnosi festiwalową rzeczywistość do sytuacji 
w kraju, Europie (mistrzostwa w piłce kopanej), 
a nawet na świecie lub w kosmosie (lądowanie czło-
wieka na Księżycu). Są wątki personalne, na pewno 
ciekawe. Tamara Miansarowa, gwiazda piosenki 
radzieckiej, wykonawczyni przeboju Pust wsiega 
budiet sołnce, umiera w 2017 r. W czasie jednej 
z wizyt w Moskwie spotkała ją spikerka Telewizji 
Poznań, Maria Wróblewska. „Miansarowa upiła 
się strasznie z Pisarek i zaczęła płakać. Mówiła, 
że tu jej nikt nie szanuje, a w Polsce ją na rękach 
nosili” (s. 39). 

Ale najciekawszym przerywnikiem, wtrętem, 
jest – z ówczesnej perspektywy nieco abstrakcyjne, 
z dzisiejszej już sensowne i właściwe – odnoszenie 
sytuacji na występach kołobrzeskich, czy w trak-
cie śpiewania po rosyjsku, do sytuacji... środowisk 
LGBT. Zaskakujące? Ale może uzasadnione?! Bar-
tosz Żurawiecki pisze bowiem tak: „Mniejszości 
seksualne zaczęły, począwszy od końca lat sześć-
dziesiątych XX wieku, «wychodzić z szafy» – rów-
nież w Polsce, choć u nas proces emancypacyjny 
zaczął się później niż na Zachodzie, właściwie po 
1989 roku; najbardziej demonstracyjne «wyjścia 
z szafy» obserwujemy w ostatnich kilku latach”. 
Tymczasem, według jego opinii, po 1989 artyści, 
wykonawcy, ludzie związani z oboma festiwalami, 
zostali do szafy wepchnięci lub dali się wepchnąć. 
I większość z nich siedzi w tych ciasnych pomiesz-
czeniach do dziś. „Artyści zielonogórscy i koło-
brzescy przeszli proces antyemancypacyjny. Zostali 
pozbawieni prawa do własnej historii. Do własnej 
opowieści” (s. 450). Wśród odwołań do tematyki 
LGBT-owskiej znajdujemy np. szlagier Kołobrzegu 
pt. „Jakie ładne chłopaki” wykonywany przez Irenę 
Woźniacką. W nim strofa: „Tęcza nad Polską, a była 
ulewa // Ziemia paruje, młode wojsko śpiewa”. Żura-
wiecki komentuje żartobliwie: „Tęczowe wojsko. 
«Jakie ładne chłopaki» to kolejna z kołobrzeskich 
piosenek, którą można by z powodzeniem śpiewać 
na Paradach Równości”. W tym przypadku Żura-
wiecki ma szczęście, że obecne pisowskie MON 
(podobnie jak były prezydent Komorowski) zde-
cydowanie odcina się od tamtych lat i od festiwalu, 
gdyż – można mniemać – że w przeciwnym razie 
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„chłopcy z MON” za Chiny nie darowaliby mu tego 
rodzaju prześmiewczych konstatacji. 

I coś jeszcze istotnego z dzisiejszej perspekty-
wy. Pisarz odnalazł wśród późniejszych już tekstów 
piosenek kołobrzeskich narastające wątki ksenofo-
biczne: „Nie chciała cudzoziemca dziewczyna tu-
tejsza // Bo w swoim posagu miał on tylko AIDS-a” 
(s. 426). Zauważa też autor, że wraz z upływem lat 
Kołobrzeg (dokładniej: tematyka piosenek) zmienia 
się w kierunku obecnie nam (nie)miłościwie pa-
nującej w polityce kraju wojennej narracji. Także 
narodowej, żeby nie powiedzieć nacjonalistycznej. 
Równocześnie treść utworów festiwalowych sta-
wała się coraz „luźniejsza”, dopuszczano w nich 
elementy polityczne wcześniej nie do pomyślenia, 
zaś ostatnie festiwale (np. w 1988 r.) to już nawet na 
scenie „Rota”, „Marsz Pierwszej Brygady”, orzeł 
w koronie na scenie oraz Piłsudski (oczywiście 
w roli Janusza Zakrzeńskiego). 

Od sierpnia 1980 r. organizatorzy Kołobrzegu 
(zresztą Zielonej Góry też) mieli silną (choć może 
niekoniecznie organizacyjnie) konkurencję. Poja-
wiają się oficjalnie nowe media, nowe imprezy, tzw. 
solidarnościowe. Podczas Festiwalu Piosenki Praw-
dziwej w 1981 r. zmiany nastrojów, treści utworów 
można było z łatwością obserwować, później zaś 
się utrwalały. „To powrót prawicowej, bogoojczyź-
nianej i często nacjonalistycznej (...) retoryki” – 
stwierdza autor książki. Uznaje też, iż ów nawrót: 
„otworzył szeroko drzwi seksizmowi i homofobii, 
używanym jako metoda poniżania przeciwnika. 
Walka z «komuną» i wszystkim, co się z nią w na-
wet nikłym stopniu kojarzy, szybko doprowadzi-
ła zarówno do wykluczenia z «solidarnościowej» 
narracji kobiet, jak i tego, że «prawdziwy Polak» 
stał się zaprzeczeniem «komunisty» i «pedała». 
Do dzisiaj musimy się zmagać ze smutnymi kon-
sekwencjami tego języka” (s. 341-342). Trzeba by 
uzupełnić, iż ów „powrót” to po prostu nawiązanie 
do najgorszych, sanacyjnych, piłsudczykowskich 
tradycji narracji wojskowej, czyli cofnięcie się (sic!) 
o ponad pół wieku. Siedzimy w tym do dziś... 

Kolejnym z istotnych wątków konsekwent-
nie prowadzonych na kartach książki są cytaty 
prasowe dotyczące obu wydarzeń muzycznych. 

Początkowo – czyli w latach 70., potem jeszcze 
(ale mniej) po stanie wojennym – dziennikarze są 
zdyscyplinowani, „twórczy”, piszą zgodnie z wy-
mogami czasów socjalistycznych. Jedna tylko 
Henryka Doboszowa w zielonogórskim „Nadod-
rzu” od samego początku kręci nosem i publikuje 
krytyczne teksty (co znaczy, że jednak – mimo 
cenzury – było można). Z upływem lat dyżurni 
żurnaliści wprawdzie nie zmieniają ogólnego tonu 
swych tekstów, jednakże tu i ówdzie pojawiają się 
uwagi, sygnały niepokorności, wreszcie krytyka. 
Nie są to wprawdzie opinie krytykujące samą ideę 
festiwali, ale np. duchotę w Hali Ludowej w Zie-
lonej Górze, gdzie do chwili powstania amfiteatru 
odbywała się impreza. Po latach, im bliżej było 
agonii obu festiwali, tym więcej głosów krytycz-
nych dotyczących wykonawców, konferansjerów, 
repertuaru, scenografii etc. Zdarzenia polityczne 
spowodowały, że ostatecznie oba ważne akcenty 
polskiego życia muzycznego upadły. 

Przypomnijmy zatem – dla historii – że w 1962 
r. odbył się I Ogólnopolski Konkurs Piosenki Ra-
dzieckiej, rok później II konkurs. Na nim drugie 
miejsce zajmuje Zdzisława Sośnicka. W 1964 
odbywa się jeszcze III konkurs, ale od 1965 r. 
przekształca się w Festiwal Piosenki Radzieckiej. 
I odtąd liczy się numeracja festiwali. 6 lipca 1989 r. 
w Zielonej Górze odbywa się jubileuszowy, XXV 
festiwal, zarazem ostatni, jak się potem okaże. 
Rosyjski pieśniarz Misin zaśpiewał wówczas – 
znak czasu – balladę o Chrystusie, a w koncercie 
galowym wystąpili m.in. Zdzisława Sośnicka, 
Wanda Kwietniewska, Ewa Kuklińska, Feli-
cjan Andrzejczak. Po latach próbowano imprezę 
wznowić. W 2008 r. odbył się I Festiwal Piosenki 
Rosyjskiej (laureatami zostali Anna Dereszow-
ska i Michał Szpak). W 2014 r. po przyłączeniu 
Krymu do Rosji wydarzenie muzyczne zostało 
zawieszone i w tym stanie trwa do dziś. Łącznie, 
wliczając konkursy piosenki radzieckiej, odbyło 
się zatem 28 imprez, dodając piosenkę rosyjską, 
przekraczamy trzydziestkę. 

Festiwal kołobrzeski zaczął się w... Połczynie 
Zdroju. „Wytrzymał” tam tylko dwa lata, po prostu 
decyzją odgórną przeniesiono go do nadmorskiego 
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kurortu. XXIV spotkanie muzyczne nad Bałtykiem 
odbyło się w lipcu 1990 r. „W latach 1991-1994 od-
bywała się impreza zatytułowana Prezentacje Kul-
turalne Wojska Polskiego «Arsenał Artystyczny». 
Do formuły festiwalu powrócono w roku 1995” 
(s. 445). Po raz ostatni w tej konwencji festiwal 
odbył się w 1997. Wygrał zespół wykonujący rap... 
„W 2007 roku na scenie pod pomnikiem kościusz-
kowców w Warszawie odbył się – zorganizowany 
z inicjatywy radnego Prawa i Sprawiedliwości (...) 
– Festiwal Muzyczny «Żołnierska Nuta». Wystą-
piły dawne gwiazdy kołobrzeskich festiwali: Nina 
Urbano, Barbara Książkiewicz, Jolanta Kubic-
ka, Ryszard Arning, Bogdan Czyżewski, Wiktor 
Zatwarski, Tadeusz Woźniakowski, Trubadurzy, 
a także Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, 
Danuta Stankiewicz i Andrzej Dąbrowski. (...) 
Głódź siedział w pierwszym rzędzie i świetnie się 
bawił. W pewnym momencie, w trakcie wykony-
wania jednej z piosenek, na widowni niespodzie-
wanie rozległy się brawa. Okazało się, że przybył 
prałat Henryk Jankowski” (s. 445-446). 

Książka Bartosza Żurawieckiego okazuje się 
zatem ważna z kilku powodów. Przywraca pamięć, 
nie tylko tym artystom, którzy „zapomnieli”, że 
naszą ojczyzną jest Polska Rzeczpospolita Ludowa, 
ale i przeciętnemu (o ile sięgnie po nią) Polakowi, 
czytelnikowi tejże pozycji. Pokazuje ważki i zna-
komity niekiedy dorobek artystyczny (muzycz-

ny) tamtego okresu. Także i to, że wówczas było 
normalnie, śmiesznie, czasem głupio, ale i miło, 
sympatycznie, mimo prozaicznych problemów. 
Ujawnia na tamtym tle ważną dziś kwestię ruchu 
LGBT, pokazuje rolę mediów, polityków. I funk-
cję pamięci. Że – niestety – potrafimy wypierać 
z niej to, co nie jest „właściwe”, a zatem, że dajemy 
się in gremio, jako naród – łatwo oszukiwać. Nie 
świadczy to o nas dobrze.

W jednym nie mogę się zgodzić z autorem: 
z dokonaną publicznie tzw. lustracją piosenkar-
ki Reginy Pisarek. Przy czym nie podoba mi się 
również fakt, iż pisarze, żurnaliści korzystają nie-
kiedy w swych pracach (a kilka takich miałem już 
w rękach) z akt, dokumentów pewnej niesławnej 
i kłamliwej z gruntu instytucji, której nawet nie 
chcę tu wymieniać. Tym sposobem, niestety, Pisa-
rek jako jedyna w liczącej blisko 480 stron książce 
została napiętnowana. Czy reszta tego środowi-
ska to byli, są już tylko anieli? I jeszcze drobne 
sprostowanie. Spotkanie z Gerardem Nowakiem 
odbyło się w Zielonej Górze w budynku „Gazety 
Lubuskiej”, a nie „Wyborczej”. 

 Eugeniusz KURZAWA

PS. 26 stycznia w Hydrozagadce odbyła się pro-
mocja książki Bartosza Żurawieckiego „Festiwale 
wyklęte”.

Regina Pawliczak: Most Storseisundbrua nad Zatoką Hustadvika w zachodniej Norwegii
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Recenzje

Jak głaskanie 
białego kota... 
Okruchy...? Może i tak. Jak te, z chleba, którymi 
karmimy na parapecie wróble czy gołębie. Kiedy 
przychodzi zima, im czasem tyle musi wystarczyć. 
A nam co potrzebne, gdy przychodzi wiek dojrza-
ły i śnieg czasu przysypie dawne marzenia, mróz 
zetnie łodyżki, na których zostały nierozwinięte 
pączki marzeń? Co wtedy, kiedy już mniej tańca 
w życiu, za to schody coraz wyższe i coraz więcej 
b y ł o, a mniej tego, co jeszcze być może? Czym 
wtedy karmić ptaki myśli, by miały nadal siłę roz-
wijać skrzydła i wzlatywać? Im także potrzebny 
zapas „okruchów”, zapas zbierany przez lata. Choć 
czasem, żeby latać, by się wnieść, wystarczy kro-
pelka radości... Tak pisze w najnowszym tomiku 
pt. „Okruchy” Ewa Kwaśniewicz. Ona wie, gdzie 
i jak zbierać pożywienie na gorszy czas, a tą wiedzą 
i umiejętnością dzieli się z bliskimi. Gromadzi ra-
dość i nadzieję, chwile szczęśliwe choćby dlatego, że 
znaczone bliskością kogoś ważnego, nawet rozczaro-
wania i zwątpienia, bo pokonane dodają sił. Zbiera 
słowa, niże w wiersze i jak szkatułkę z precjozami 
przekazuje to wszystko także tym, których już nie 
pozna: może kiedyś przylgną do nich wnuczki / Nie-
znany prawnuk pomyśli / jaka ona była? 

Niby banał, że życie składa się z chwil, ale, skoro 
tak jest, tym bardziej trzeba je dostrzegać, żyć uważ-
nie, doceniać wszystko, co się zdarza. Różowe i szare 
poranki, mgły, chmury i słońce, garść wspomnień 
/ Trochę łez / kilka uśmiechów (...) muszelki / i spoj-
rzenia mężczyzn. Nie muszą być to „rzeczy” wielkie 
ani przeżycia „nieziemskie”. Ot, wystarczy zobaczyć 
żółć gwiazdeczek mleczy / biel tawuły / zieloność 
dywanu trawy (...), by poznać nie tylko „kolory”, jak 
w tytule wiersza, ale nawet barwy życia. Ale trzeba 
też umieć przyjąć przenikanie czerni i bieli, barw 
i szarości, trwania i przemijania, przypływ i odpływ 
morskiej fali, która nie tylko śliczne muszelki przy-
nosi. Przyjąć jako konieczność i normalność. Melan-
cholia? Tak, ale ta pogodna, biorąca się z umiłowa-
nia życia, piękna, poczucia jego kruchości. Głęboki 

związek Autorki z Naturą – od piasku i okrucha 
skalnego począwszy, po szczyt góry, od korzeni 
drzewa po ostatni jesienny liść – jest w tym tomiku 
jeszcze bardziej widoczny. Czuje go i odbiera całą 
sobą, patrzy, smakuje, dotyka, rozważa. Jest tyleż 
poczuciem harmonii, co jej poszukiwaniem. Poszu-
kiwaniem także zgody na przemijanie, na wszystko, 
co się przydarza, skoro przydarzyło się życie, które – 
nie zawsze cieszy, a dni bywają zwyczajne, podobne 
do siebie / (choć) nawet czasami urósł w nich kwiat 
miłości. I tak skromne słowa Autorki – po prostu 
jestem – nabierają głębokiego sensu, bo to nie aż tak 
proste, jak nie jest proste odczuwać szczęście i nieść 
je niczym świecę pod wiatr. 

Czuć zapach powietrza, dostrzegać i smako-
wać chwile to jedno, ale jak je zatrzymać? Czy 
to w ogóle możliwe, skoro nawet wspomnienia 
bledną? Możliwe, trzeba się tylko skupić, odnaleźć 
ciszę, szukać nie gdzieś tam, daleko, lecz w sobie:

Zamykam uszy na głos z radia
Zamykam oczy na blask dnia
Zamykam myśli na codzienność
Zamknięta w sobie
Odpływam w niebyt
Jestem w sobie sama
Szczęśliwa

I właśnie wtedy, w ciszy, z dala od zgiełku, 
przychodzą słowa. Czasem zlatują się same jak te 
wróbelki czy gołębie, lecz łatwo się płoszą i ulatują. 
Czasem długo rosną, dojrzewają, zanim poukładają 
się we właściwym ordynku niczym nuty na pięcio-
linii. Inne pną się mozolnie / do nieba / aby nigdy 
tam nie dojść... A potem wracają, spływają, poddają 
się woli Autorki. Bo pani Ewa nie tylko w i e, jak to 
„robić”, by pięknie żyć, piękno dostrzegać, ale umie 
także o pięknie opowiedzieć pięknie. Powtórzenia 
całkowicie zamierzone. Jedna rzecz bowiem – mieć 
coś istotnego do powiedzenia (tak wielu wszak gada, 
lecz nic nie mówi), druga to znaleźć i „dać rzeczy 
odpowiednie słowo”. Już od stu pięćdziesięciu lat 
niby o tym wiemy, a bodaj za każdym razem, gdy 
jakieś wiersze nam się podobają, zresztą w ogóle 
„coś” się podoba, czujemy się uwiedzeni, wchło-
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nięci, pytamy, skąd „to” się bierze. A przecież na 
to pytanie już starożytni odpowiedzieli pojęciem 
decorum. Nic za wiele, nic za mało, w odpowiednim 
naczyniu odpowiednia treść oraz odwrotnie. Idę 
o zakład, że szampan z musztardówki nie będzie 
tak smakował, jak z kielicha o cienkim szkle.

Otóż właśnie poetka, tak, poetka, choć sama 
zastrzega, że „tylko pisze wiersze”, ma znakomite 
wyczucie słowa i znaczenia słowa w tekście po-
etyckim. Żadnej przesady. Ani w ilości, ani w ja-
kości. Niby małe rzeczy, niby okruchy, detale, więc 
i forma dla nich stosowna, żeby się nie zgubiły, 
żeby ich znaczenia nie przytłoczył nadmiar. Ci-
sza, skupienie, powściągliwość nawet wtedy, gdy 
mówi o sprawach najbardziej intymnych. Wprost, 
szczerze, nawet zmysłowo, a przecież z wielkim 
taktem. Kilka, może i więcej wierszy, jeśli brać 
pod uwagę trzy jej tomiki, poświęconych jest 
tańcu, radości, magii tańca. Właśnie one przywo-
dzą pewne porównanie: owszem, można tancerkę 
„podziwiać” nagą, ale można ją spowić w woal. 
I proszę, co bardziej na wyobraźnię, a nawet zmy-
sły działa? No tak, myślę i mówię jak tzw. zgred... 
Dziś sądzi „się”, że trzeba wygibasów (ciała i sło-
wa), ale poetka oraz ja, jej czytelnik, należymy 
już bardziej do czasu zaprzeszłego. Jakaż to więc 
przyjemność i „radość czytania”, że sparafrazuję 
tytuł Szymborskiej, gdy można cieszyć się ł a d n 
y m słowem! Poetyckim, lecz nie poetyzowanym. 
Autorka bowiem wie i czuje instynktem poety 
właśnie, że poezja (w wierszu i w życiu) to zdecy-
dowanie więcej niż środki stylistyczne, wszelkie 
porównania czy inne wyszukane „tropy”. Opisy? 
A tak, choćby i przyrody, ale nigdy opisywactwo! 
Bo wtedy niby jest wiersz, choć i to nie zawsze, 
tylko poezji jakoś nie ma... Dla uczucia, przeżycia 
pani Ewa znajdzie odpowiednik w kropli wody, 
promieniu słońca przemykającym po ścianie lub 
głębokim cieniu. I odwrotnie: muszelka, morska 
fala czy górski szczyt jest nie tym tylko. Jest także 
w jakiś sposób, poetycki sposób, jej myślą, wspo-
mnieniem, nią samą. Aż się uśmiechnęłam, czy-
tając w tomiku pt. „Rozważania przy gotowaniu 
klusek” taki oto fragmencik w wierszu, w którym 

Autorka chciałaby jak płatek śniegu (...) przeleżeć 
aż do wiosny... A wiosną? Ot... zmieniona w kro-
ple wody/ obudziłabym do życia żonkila. Tutaj zaś 
znajdziemy taki obrazek: 

Trawnik pod domem
Przypomina ciasto posypane 
Cukrem pudrem
Nie jest słodki 
Czuję w nim gorycz zimy
Która nie chce ustąpić 

Cóż jeszcze ważne? Otóż to, że Ewa Kwaśnie-
wicz nikogo nie udaje. Czerpiąc z dobrych, czy-
stych źródeł, odbija w nich własną twarz, nie stroi 
min, że tak to ujmę, nie drapuje się w cudze szatki. 
Właśnie dlatego jest rozpoznawalna i odmienna, 
bo prawdziwa. Jej twórczość także. Mówi o sobie, 
właściwie tylko o tym, co ważne dla niej, a przecież 
każdy znaleźć może w jej wierszach siebie i swoje 
przeżycia, a to już to piętro wtajemniczenia w sztu-
kę słowa, na którym jednostkowe nabiera szerszego 
wymiaru. Niebagatelna jest i ta cecha jej pisania, że 
każdy wiersz jest skończony, ułożony, domyślany. 
Nie ma nic „puszczonego” i nic dopowiadanego na 
siłę, przegadanego. Poetka z wyobraźnią, ma też 
dobre mniemanie o wyobraźni czytelnika. Wy-
starczy szkic, sugestia, by z o b a c z y ł... A jeśli 
gotowy obraz – to bardziej pastel czy akwarela niż 
olejne, wielkie malowidło. I nigdy, przepraszam za 
pospolitość słowa, pacykadło czy inny kicz, który 
imituje tyleż sztukę, co uczucia. Nie, twórczość 
Ewy Kwaśniewicz jest zawsze prawdziwa. 

Bez wyobraźni nie ma poezji. Podobnie foto-
grafii. W jednej i drugiej ważny jest detal, okruch . 
Jak z ziarenek piasku zbudowana jest skała i każde 
w niej zagłębienie, tak z drobinek słów, myśli, na-
wet tych najbardziej codziennych, ot, choćby „my-
śli przy gotowaniu klusek”, powstaje poezja pani 
Ewy. Polecam jej czytanie. Możemy się nakarmić 
„Okruchami”, a czasem może być ona tym, czym 
ów biały kot, którego mruczenie także tu słychać... 

 Maria MIŁEK
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Wspomnienia

Maria Orlicka  
opowiada o rodzinie 
swojemu kuzynowi 
Jackowi
Drogi Jacku. Dotarła do mnie twoja prośba 
związana z zamiarem pozostawienia potom-
nym historii rodziny. To, co przeczytałeś 
w internecie, pisałam na prośbę mieszkań-
ców Zaborowa – wsi, w której mieszkaliśmy 
w czasie wojny, a co zostało wydrukowane dla 
zaborowskiej Polonii w Chicago. I właśnie na 
to prawdopodobnie natrafiłeś.

Nie wszystko dobrze pamiętam i nie mam już kogo 
zapytać. Zacznę od naszych dziadków, bo dalej 
w czas nie posiadam wiadomości. Tak więc...

Było trzech braci: Tytus, Walery, Wiktor
Tytus to nasz dziadek. Był kierownikiem szkoły 
w Skwarzawie na Wołyniu. Podobno miał dwie 
namiętności – polowanie i hazard. Tak przynaj-
mniej mówił mój tato, który swojego ojca dobrze 
nie wspominał. Nie wiadomo, czym zajmował się 
Walery. Wiktor natomiast miał cukiernię. Tytus 
– nasz dziadek – miał sześcioro dzieci i to jest 
pokolenie naszych ojców. Romuald – mój ojciec 
ur. w 1895 r. – był najstarszy. Potem byli Zofia, 
Kazimierz (1899), Tadeusz, Maria i twój ojciec 
– Jan. Kiedy dziadek Tytus zmarł, babcia Stefa-
nia pozostała z pięciorgiem dzieci. Pomagali jej 
trochę bracia dziadka, ale i tak było jej bardzo 
ciężko utrzymać rodzinę. Na jakiś czas wdowa 
z dziećmi zamieszkała u naszego stryja – Wiktora, 
który kazał wątłemu i chorowitemu bratankowi 
Romualdowi – mojemu ojcu – wykonywać różne 
prace w domu i cukierni. Kiedy rodziną Stefanii 
zaopiekował się z kolei stryj Walery, ojciec mógł 
skończyć szkołę podstawową i gimnazjum. Czy 
Stefania i pozostałe dzieci mogli się kształcić, tego 
nie wiem.

W 1914 roku wybuchła wojna
...i ojciec wziął w niej udział. Zachowało się zdję-
cie wraz z grupą kolegów w mundurach austriac-
kich; przekazałam je Muzeum Wojska Polskiego. 
Po wojnie Romuald zamierzał studiować prawo, 
jednak nie mógł ukończyć studiów, ponieważ 
musiał pomagać matce w utrzymaniu młodszego 
rodzeństwa. W czasie wojny zmarła Marysia. Swo-
je wykształcenie Romuald uzupełniał na różnych 
kursach, po tzw. wyższym kursie języka polskiego 
i geografii  został nauczycielem tych przedmiotów. 
Latem 1923 roku, na kursie dla nauczycieli, poznał 
Helenę Dultz – moją mamę i już w listopadzie tego 
roku wzięli ślub, osiedlając się w Wielkopolsce (za-
mieszkiwali w Mieścisku, Skokach, Szlachcinie).

Nasza ciotka Zofia także zdobyła zawód na-
uczycielski. Stryj Kazimierz nie zrobił matury, ale 
dokształcał się na różnych kursach i zdobył zawód 
głównego księgowego. Mieszkał w Równem, gdzie 
poznał swoją żonę – piękną Rosjankę, córkę zamoż-
nego właściciela kamiennicy i apteki. Jego żona cho-
rowała na epilepsję i w 1934 roku zginęła tragicznie, 
popełniając samobójstwo. Kazimierz w czasie woj-
ny należał do AK, a po wkroczeniu armii Berlinga 
wstąpił do kościuszkowców. Po wojnie i demobili-
zacji wielokrotnie zmieniał miejsce zamieszkania. 
Ostatnie lata życia spędził w Krynicy, gdzie w 1985 
roku został pochowany. O Tadeuszu wiem najmniej. 
Prawdopodobnie został pracownikiem biurowym. 
Po powstaniu warszawskim był wieziony pociągiem 
do obozu jenieckiego w Niemczech, więc chyba brał 
udział w powstaniu. Z transportu udało mu się jed-
nak uciec i przedostać do Włoch, gdzie zaopiekowali 
się nim włoscy partyzanci. Potem wstąpił do armii 
Andersa. Do Polski wrócił w roku 1947 (albo 1948) 
i zamieszkał we Wrzeszczu – na Wybrzeżu. Nie 
znam daty jego śmierci. O losach Janka – twojego 
taty chyba wiesz wszystko. Ja wiem, że przebywał 
przez jakiś czas u nas, ale mnie jeszcze wtedy nie 
było na świecie. Zdaje się, że, mieszkając u moich 
rodziców, zrobił maturę.

W okresie II wojny światowej
...zamieszkaliśmy we wsi Zaborów w powiecie Brze-
sko. Romuald był kierownikiem szkoły (wtedy jesz-
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cze nie było dyrektorów, a szkoła nie nazywała się 
podstawowa, tylko powszechna). Wiedziałam, że tato 
należał do AK, chociaż ta wiedza nie była w tych 
czasach bezpieczna. Przez nasz dom przewijali się 
różni ludzie, między innymi pewien Anglik, którego 
tato przeprowadził przez Wisłę, skąd miał odlecieć 
do Anglii. Miało to jakiś związek z pociskami V-1 
i V-2. Też o tym wiedziałam, kiedy w marcu 1944 
roku gestapowcy przyszli po ojca, lecz zdołał uciec 
do Krakowa (dzięki ostrzeżeniom uczennicy). Do 
Krakowa przeniósł się również Jurek, mój najstarszy 
brat. Mama, chociaż była już na emeryturze, po moim 
urodzeniu wróciła do pracy w szkole w Zaborowie.  

W naszym domu pojawiała się tajna prasa : 
„Odwet”, „Biuletyn Informacyjny”, jakieś pismo 
wychodzące na terenie obozu koncentracyjnego 
dla Żydów w Treblince, a także pismo dla kobiet. 
Kiedy linia frontu przekroczyła dawną granicę 
niemiecką, wróciliśmy do Szlachcina. To był maj 
1945 roku. Tutaj zastał nas koniec wojny. Jedni, 
jak pewnie wiesz, datują go na 8, inni na 9 maja. 
Ma to uzasadnienie polityczne.

Mój najstarszy brat Jurek został aresztowany. 
Wpadł w „kocioł” w Poznaniu i wylądował w wię-
zieniu we Wronkach. Dostał wyrok dziesięciu lat. 
Tego lata ojciec spotkał swojego przyjaciela  Roma-
na Ulatowskiego – chrzestnego naszego Macieja. 
Był inspektorem oświaty w Gorzowie i zapropo-
nował ojcu przeprowadzkę na ziemie zachodnie. 
Ponieważ cała nasza trójka dzieci miała zacząć 
uczyć się w szkole średniej w Środzie,  najbliższej 
naszego Szlachcina, odległej o 8 km i bez żadnego 
połączenia komunikacyjnego, ojciec już tego lata 
zgodził się bez wahania na przeprowadzkę. Wy-
jechaliśmy do Chwalęcic koło Gorzowa. Mama 
zatrudniła się tam w szkole dwuklasowej, a tato 
w Gorzowie pracował dla UNR-y. W tym cza-
sie w Gorzowie organizowano – według wzoru 
przedwojennego – gimnazjum i liceum. Zosta-
łam przyjęta do I klasy gimnazjum, a Maciej do 
I klasy liceum. Stach zapisał się do gimnazjum 
oraz liceum wieczorowego i podjął pracę. Jurek 
siedział nadal we Wronkach. Maciej zdał maturę 
w 1948, ja w 1951. Latem 1948 roku  razem z tatą 
zawieźliśmy świadectwa Macieja na Akademię 

Medyczną w Gdańsku. We Wrzeszczu zatrzyma-
liśmy się u pani Ciechomskiej, żony poległego na 
wojnie przyjaciela stryja Tadeusza. Stryj właśnie 
wrócił do Polski, dotarł tam do nas do Wrzeszcza. 
Pamiętam, że razem z tatą i jeszcze jednym panem 
spotykali się na pogawędki, a ja, nie mając co robić, 
chodziłam na plażę do Brzeźna.

Po maturze nie dostałam się na studia
...– mimo dobrze zdanego egzaminu wstępnego – ze 
względów politycznych. Powiedziano mi, że ojciec  
nie umiał wychować synów , bo byli w AK, a je-
den siedział we Wronkach jako więzień polityczny 
(wyszedł na skutek amnestii).I jeszcze na dodatek 
krewni na Zachodzie – twój tato, ciocia Zosia i Ha-
nia. Tak więc przez rok po maturze pracowałam, 
a egzamin wstępny na uniwersytet w Toruniu zda-
łam i zostałam przyjęta w roku 1952. Ze względu na 
rejonizację studiów wyższych cała nasza toruńska 
grupa została przeniesiona do Poznania, gdzie stu-
diowałam i ukończyłam polonistykę w 1956 roku...

Drogi Jacku, po dłuższej przerwie zabieram się 
do pisania dalszego ciągu naszych dziejów. Dziś 
jest 2 maja i w Polsce obchodzony jest Dzień Fla-
gi. W audycjach radiowych i telewizyjnych ten 
dzień poświęcony został Polakom rozsianym po 
całym świecie. Zadumałam się nad losami naszej 
rodziny.... Gdzie to nas los i historia zagnały?! Słu-
chałam przemówienia naszego prezydenta i choć 
nie żywię specjalnej sympatii do niego i jego opcji 
politycznej, to kiedy zadrżał mu głos, także się 
wzruszyłam. Nie wiem, czy twoje dzieci będą 
zainteresowane moim przedstawieniem naszych 
losów. Masz jednak rację, że powinna być ciągłość 
w znajomości swoich korzeni.

Historia zatacza krąg. Ty masz żonę Włosz-
kę, a w naszej rodzinie żyła legenda, że nasza 
mama, z domu Dulz, ma włoskie pochodzenie. 
Rzeczywiście – ona i mój najstarszy brat Jurek 
mieli urodę południowców. Kiedy pisałam pra-
cę magisterską z heraldyki, dogrzebałam się do 
informacji, że wśród służby Montelupich, tych, 
którzy na polecenie królowej Bony organizowali 
połączenie pocztowe Polski z Italią, był niejaki 
Diltrello, który uzyskał czy też kupił sobie polskie 
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szlachectwo. Uroda południowa Jurka była przy-
czyną jego aresztowania jesienią 1944 roku przez 
Niemców, którzy wzięli go za Żyda lub Cygana.

To tyle z mojej pamięci. Jeśli znajdę jakieś foto-
grafie lub dowiem się czegoś więcej od Bogumiły, 
to napiszę.

 Maria

Maria Orlicka od ponad pięćdziesięciu lat miesz-
ka w Zielonej Górze. Emerytowana polonistka, 
belfer kilku pokoleń Polaków. Należy do grupy 
literackiej „Oksymoron” na ZUTW. Jest autorką 
refleksyjnego tomiku „Przyszedł do mnie wiersz..”, 
który w osiemdziesiątą rocznicę urodzin wydały 
jej dzieci.

Wspomnienia „weterana”

Lubuska droga  
do uniwersytetu
Mój sędziwy wiek świadczy o tym, że musia-
łam brać udział w wydarzeniach, o których 
warto pamiętać. Byłem jednym z wielu ini-
cjatorów, którzy przyczynili się do powstania 
obecnego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jak 
do tego doszło?

Przyszły inspirator drogi do Uniwersytetu Zielono-
górskiego stał w roku 1956 przed Pałacem Kultury 
w Warszawie, gdzie odbywał się wiec z Włady-
sławem Gomułką, zastanawiając się, co ma z sobą 
zrobić i gdzie szukać pracy. Po przyjeździe do 
Zielonej Góry zainicjował szereg dalekosiężnych 
działań na rzecz rozwoju miasta. Dlaczego? Otóż 
przyspieszenie rozwoju województwa zielonogór-
skiego w latach powojennych wymagało rzeszy 
dobrze wykształconych specjalistów. Stąd u progu 
lat 60. XX wieku zrodziły się inicjatywy mające 
na celu  stworzenie w Zielonej Górze wyższych 
uczelni, które zaspokoiłyby szybko rosnące po-
trzeby kadrowe.

Moja pierwsza praca 
...po studiach ekonomicznych przypada na okres 
wydarzeń październikowych w 1956 r. Był to 
czas dający szansę na poprawienie stosunków 
społeczno-politycznych i gospodarczych  w Pol-
sce. Znalazłem pracę w Warszawskich Zakładach 

Sprzętu Komunikacyjnego na Okęciu, ale  po 
okresie próbnym zmieniłem ją  i przeniosłem się 
do Instytutu Ekonomiki Organizacji Przemysłu. 
Wydawało mi się wtedy, że znalazłem właściwe 
miejsce dla siebie. Praca w Instytucie bardzo mi 
odpowiadała, ponieważ dawała  możliwość  brania 
udziału w badaniach nad zachodzącymi zmianami 
społeczno-gospodarczymi kraju. To właśnie wtedy 
rząd zaczął doceniać innowacyjność, która dawała 
impet rozwojowi  gospodarki narodowej. Dlatego 
też utworzona została Komisja Ekonomiczna przy 
Urzędzie Rady Ministrów, która w ramach ekspe-
rymentu przyznawała przedsiębiorstwom pewne 
ulgi preferencyjne. Komisja miała jednocześnie 
kontrolować wprowadzanie  innowacyjnych roz-
wiązań do przedsiębiorstw. Od 1957 r. i ja, jako 
pracownik Instytutu, brałem udział w działaniach 
Komisji. Dzięki pracy w Instytucie w 1958 r. za-
proponowano mi członkostwo w Towarzystwie 
Naukowej Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), 
które otrzymało zgodę od rządu na wznowienie 
działalności. Warto tu wspomnieć, że działalność 
do 1956 r. była zakazana, ponieważ uważano, że 
Towarzystwo gnębiło klasę robotniczą. Wtedy jesz-
cze nie rozumiano, że faktycznie Towarzystwo było 
promotorem wdrażania naukowych zasad z zakre-
su organizacji przedsiębiorstw i pracy, stanowiło 
jednocześnie organizację integrującą ludzi nauki 
i praktyków korzystających z zachodniej myśli 
organizacyjnej i praktycznego kierowania. Osta-
tecznie rząd w PRL-u zgodził się, by Towarzystwo 
było społecznym przewodnikiem wznowionego 
ruchu „Dobrej Roboty”. ( Patrz „Traktat o dobrej 
robocie” autorstwa Tadeusza Kotarbińskiego).
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W tym czasie ożeniłem się 
...z zielonogórzanką i zamieszkaliśmy w Warszawie 
na Pradze, w trzypokojowym mieszkaniu zasiedlo-
nym jeszcze przez  dwie rodziny z dziećmi. Takie 
warunki na dłużej były  jednak nie do zniesienia. 
Dlatego też przenieśliśmy się do Zielonej Góry, 
gdzie żona miała już swoje mieszkanie.

 W województwie zielonogórskim, jak i w całym 
kraju, ruszył proces  przebudowy technicznej w za-
kładach pracy.  By ten proces przyśpieszyć, zacho-
dziła potrzeba posiadania dobrze wyszkolonej kadry 
inżynierskiej i ekonomicznej. Jako jedyny wówczas 
członek TNOiK w Zielonej Górze uważałem za swój 
społeczny obowiązek rozpropagować działalność 
Towarzystwa. W tym celu opublikowałem kilka 
artykułów mówiących o konieczności wdrażania 
w lokalnych zakładach  naukowej teorii organizacji 
i zarządzania pracą. W „Gazecie Zielonogórskiej” 
ukazała się notatka, że 25 marca 1960 r. odbędzie się 
pierwsze zebranie organizacyjne w celu utworzenia 
w Zielonej Górze oddziału TNOiK. Na pierwszym 
walnym zebraniu, które odbyło się w czerwcu tego 
samego roku,  ukonstytuował się zarząd nowego 
oddziału TNOiK. Zaszczyt przewodzenia przypadł 
w udziale mi. Wśród założycieli byli przedstawicie-
le dużych zakładów pracy z całego województwa. 
W pierwszym okresie działalności oddział liczył 66 
osób, w tym 76% z wyższym wykształceniem. Na 
początku prowadziliśmy działalność szkoleniową  
dotyczącą  stosowania naukowych metod organizacji 
i zarządzania. Prowadziliśmy też własne badania na 
temat obsady etatowej na kierowniczych stanowi-
skach. W wyniku tych badań dowiedzieliśmy się, że 
tylko na terenie województwa w 1960 r. brakowało 
około 400 inżynierów i 350 ekonomistów. Nato-
miast z planów na  kolejne lata wynikała potrzeba 
zwiększenia ilości ekonomistów o ok. 1000, a in-
żynierów o około 1250 osób. Widząc taką sytuację, 
w porozumieniu z przewodniczącym Naczelnej 
Organizacji Technicznej i innymi organizacjami 
pozarządowymi, TNOiK opracował list otwarty do  
przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej 
Jana Lembasa i sekretarza Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR,  uzasadniający konieczność powołania 
w Zielonej Górze 

...wyższych uczelni technicznych i ekonomicz-
nych. 
Twierdziliśmy, że  relokacja fachowców z innych 
województw nie zaspokoi planowanych potrzeb. 
Jedynym wyjściem było wykształcenie tej kadry 
spośród mieszkańców województwa. (Brudnopis 
tego pisma po dziś dzień przechowuję w swoich 
osobistych archiwach). Władza wojewódzka doce-
niła nasze propozycje i uznała konieczność utwo-
rzenia wyższych uczelni za niezbędny warunek 
do dalszego utrzymania przyśpieszonego rozwoju 
województwa. W ciągu miesiąca otrzymaliśmy 
odpowiedź od przewodniczącego WRN, że został 
powołany przy Kuratorium Oświaty pełnomocnik 
do spraw organizacyjnych tworzenia wyższych 
uczelni. W tej sprawie ukazała się również notatka 
w miejscowej prasie.

Klimat był o tyle sprzyjający, że będąc na na-
radach w zarządzie głównym TNOiK poznałem 
przewodniczącego Rady Naukowej oraz Polskiej 
Akademii Nauk profesora Tadeusza Kotarbiń-
skiego. Na jednym z takich spotkań zapropono-
wałem mu przyjazd do Zielonej Góry z wykładem 
na temat prakseologicznych zasad zarządzania. 
Po krótkim namyśle odrzekł, że z chęcią przyje-
dzie, o ile otrzyma oficjalne zaproszenie. Po po-
wrocie  do Zielonej Góry zgłosiłem się do władz 
wojewódzkich i takie zaproszenie zostało przy-
gotowane. Osobiście udałem się do Warszawy na 
spotkanie z profesorem, by je wręczyć i ustalić 
szczegóły. Umówiliśmy się na przyjazd w dniu 
15 maja 1961 r. (nawet udało mi się z jego żoną  
ustalić menu).  

Przyjazd profesora Kotarbińskiego 
...był szeroko rozreklamowany w województwie 
i na wykładzie pojawiło się ponad 300 przedsta-
wicieli różnych zakładów pracy. Ci, którzy nie 
mieścili się w sali, słuchali wykładu za pośrednic-
twem głośników rozstawionych na korytarzach. Po 
wykładzie, w rozmowach z władzami wojewódz-
kimi, Kotarbiński stwierdził, że takiego przyjęcia 
nie miał nawet na Uniwersytecie w Sztokholmie. 
Jednocześnie przyznał, że będzie optował za po-
wołaniem w Zielonej Górze wyższych uczelni, o ile 
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takie wnioski wpłyną do Ministerstwa Szkolnictwa 
Wyższego. 

Wykład profesora przyczynił się do wzrostu 
autorytetu naszego Towarzystwa, a na dowód tego, 
jako przewodniczący oddziału, z dniem 10 lipca 
1961 roku zostałem członkiem kolegium Woje-
wódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego. 
Dwa miesiące po wizycie profesora nadarzyła się 
okazja do przyśpieszenia budowy wyższej uczelni 
technicznej w Zielonej Górze. Trwająca wówczas 
budowa Studium Nauczycielskiego, dzięki po-
wszechnym staraniom, przeznaczona została do 
utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej. 22 lipca 
podczas pobytu w Zielonej Górze Jurija Gagarina 
postanowiono nadać uczelni jego imię i taki akt  
został mu wręczony.  

Po zakończeniu budowy  aktem rządowym z 3 
czerwca 1965 została ustanowiona

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Ga-
garina. 
W tym roku przypada 55. rocznica tego wydarze-
nia. Dziś możemy stwierdzić, że tak rozpoczął się 
przyśpieszony kilkunastoletni proces lubuskiej dro-
gi do stworzenia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Z perspektywy czasu mogę przyznać, że przez 
wiele lat, będąc społecznikiem  i pracując na rzecz 
swojego miasta i województwa, zdobyłem cieka-
we doświadczenia, a jako pionier miasta miałem 
okazję dołożyć swoją cegiełkę do jego rozwoju, 
należąc do grupy ludzi, którzy skłonili władze 
wojewódzkie do utworzenia wyższych uczelni 
w naszym województwie. Teraz mogę spokojnie 
patrzeć, jak moje miasto się rozwija i pięknieje 
z każdym dniem. 

 Włodzimierz APENIT

Dyplom nr 1
Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Inży-
nierskiej z dyplomem nr 1, a w czerwcu 2019 
roku minęło 50 lat od obrony mojej pracy dy-
plomowej.

Moje wspomnienie dotyczące początków działal-
ności Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej 
Górze jest nawiązaniem do popularnego hasła lat 
60. ubiegłego wieku – „Lubuska droga do uniwer-
sytetu”. Tak się złożyło, że matura i ukończenie 
przeze mnie Technikum Elektrycznego w Zielonej 
Górze zbiegło się w czasie z powstaniem Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej, dlatego naturalnym proce-
sem było wówczas zdawanie egzaminów na nową 
uczelnię. Tak zdecydowała większość moich ko-
legów z technikum (mechaników i elektryków), 
bo takie kierunki powstały na początku WSI. 
Nie bez znaczenia były również względy ekono-
miczne, wielu nie stać było na studiowanie poza  
domem.

Tym sposobem po egzaminach stałem się jed-
nym ze 120 studentów rozpoczynających jesienią 
1965 roku studia na nowo utworzonej uczelni (45 
osób na Wydziale Elektrycznym i 75 na Wydzia-
le Mechanicznym). Formalnie wydziały powsta-
ły dwa lata później, pierwsze dwa lata studiów 
odbywały się na Wydziale Ogólnotechnicznym. 
Szczególne wspomnienia budzą zajęcia w pierw-
szym semestrze z matematyki z mgr. Ludwikiem 
Cendrowskim; surowe wymagania i największy 

Dyplom nr 1
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odsiew na roku. Ów pierwszy semestr był dla 
nas, studentów, zderzeniem z inną rzeczywisto-
ścią, zupełnie odmienną od tej z okresu szkoły 
średniej. Wykłady, seminaria, wiedza przekazy-
wana hasłowo, zaliczenia i egzaminy. Dla wie-
lu był to wręcz szok; nie było wtedy internetu 
i dostępu do powszechnych dziś technologii  
informatycznych. 

W kolejnych semestrach wiele zajęć specjali-
stycznych prowadzili wykładowcy z Politechniki 
Wrocławskiej – dr inż. Marian Piekarski (pod-
stawy elektrotechniki), dr inż. Henryk Szymański 
(podstawy elektroniki). W ostatnich latach studio-
wania szczególne emocje budził prof. Zdzisław 
Karkowski (budowa aparatury elektronicznej), 
za którym z Politechniki Wrocławskiej przyszły 
legendy o wyjątkowych wymaganiach i pogromie 
na egzaminach, jednak „diabeł” okazał się nie taki 
straszny.

Jako absolwenci z ogromnym sentymentem 
wspominamy obozy wojskowe. Ponieważ nie było 
wówczas jeszcze Studium Wojskowego, odbywa-
liśmy kilkutygodniowe szkolenia w czasie roku 
akademickiego i podczas wakacji w jednostkach 
wojskowych w Krośnie Odrzańskim i Żaganiu. 
Szczególnie wspominamy gorący politycznie rok 
1968 (od „Dziadów” po „wizytę” naszych wojsk 
w Czechosłowacji).

Lata spędzone na uczelni to, poza studiowa-
niem, praca społeczna w Zrzeszeniu Studentów 
Polskich, działalność w utworzonym przez nas 
Klubie Fuksik, Bachanalia, czyli Dni Kultury 
Studenckiej, udział w ogólnopolskich wydarze-
niach akademickich – jak kabaretony, Konkursy 
Piosenki Studenckiej itd. Fantastyczną formą wy-
poczynku były organizowane w Sudetach Wiosen-
ne Rajdy Górskie, których inicjatorem i dobrym 
duchem był kolega Jan Nowacki, ogromny pasjo-
nat  i przodownik górski. Przez wiele lat po ukoń-
czeniu studiów, jako grupa absolwentów old boys 
pod nazwą „Ślimaczki”, uczestniczyliśmy w raj-
dach organizowanych przez młodszych kolegów  
z uczelni.

Mimo że od ukończenia studiów minęło wiele 
lat, po dziś dzień z wieloma kolegami z pierwszych 

Pierwsze Bachanalia – 1966 rok
Fot. Zygmunt Jankowski

Studenci na I Bachanaliach
Fot. Zygmunt Jankowski
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roczników spotykamy się przy różnych okazjach, 
szczególnie że na uczelni rodziły się pierwsze mi-
łości, których efektem było wiele studenckich mał-
żeństw w trakcie i po studiach. Osobiście jestem do 
dziś szczęśliwym małżonkiem z Marią, wtedy stu-

dentką młodszego rocznika. Pobyt na uczelni to dla 
wszystkich był przełom w życiu, krok w prawdziwą 
dorosłość i odpowiedzialność za siebie i innych. Dla 
wielu to było wyjście z rodzinnego domu, do którego 
wracało się już tylko od święta.

Pierwsze Bachanalia
Fot. Zygmunt Jankowski

1 maja 1966 r.
Fot. Zygmunt Jankowski

W Klubie „Fuksik”, 1966 r.
Fot. Zygmunt Jankowski

Zygmunt Jankowski – obrona dyplomu,  czerwiec 
1969. Zdjęcie z fotoreportażu Tomasza Gawałkiewi-
cza, który za fotoreportaż „Droga do dyplomu” na 
XII Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Prasowej 
otrzymał nagrodę tygodnika „Perspektywy”.

Fot. Tomasz Gawałkiewicz
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Kilka opowieści 
z życia wziętych
To był naprawdę cud
3 stycznia 2005 roku urodziłam swoją wnuczkę. 
Oczywiście, nie dosłownie. Tak naprawdę urodziła 
ją moja dzielna córka Martusia, a ja jej tylko to-
warzyszyłam przy porodzie. 

Było to niezwykłe przeżycie. Zabrzmi para-
doksalnie, ale jako matka dwóch córek sama nie 
przeżyłam porodu. Rodziłam operacyjnie, bez 
wcześniejszych skurczów. Z obawą oczekiwałam 
porodu u córki, który odbywał się z pięciodniowym 
opóźnieniem. Wszystko potoczyło się wzorowo. 
Wnuczkę odbierała wspaniała, kompetentna, bar-
dzo ciepła położna. W sali porodów wodnych było 
ciepło. Panował przytulny półmrok, oświetlone 
było tylko wnętrze wanny i nie czuć było szpital-

nego zapachu. Najważniejszą osobą była córka, no 
i położna, której obie pilnie słuchałyśmy, dlatego 
poród odbył się bez powikłań. 

Do porodu nie opuściłam Marty ani na chwilę. 
Chodziłam z nią po sali, mocno trzymałam za rękę, 
masowałam plecy i brzuch, w czasie skurczów pod-
pierałam całą sobą, dopingowałam i podtrzymywa-
łam na duchu. Martusia bardzo ciężko pracowała 
pod kierunkiem położnej i lekarki, a ja pomagałam 
jej głownie obecnością i słowami zachęty. 

Wreszcie zobaczyłam powoli wychodzącą głów-
kę, a za moment swobodnie wypłynęło malutkie 
ciałko i przez chwilę, całe zanurzone, łagodnie 
kołysało się w wodzie. Zamarłam z zachwytu, a po-
tem popłakałam się ze szczęścia. Położna wyjęła ją 
z wody i położyła na piersiach mamy, ja zaś prze-
cięłam pępowinę. Tatuś dziecka, który spokojnie 
czytał gazetę na korytarzu, dołączył do nas zaraz 
po urodzeniu i zbadaniu małej przez pediatrę, a ja 
dzięki córce i wnusi przeżyłam świadomie cud 
narodzin bez towarzyszącemu mu bólu.

Moje pięć minut
Rosłam w domu pełnym muzyki, obrazów (nieste-
ty, przeważnie reprodukcji) i książek. Rodzina ze 

Na Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku jest wielu absolwentów pierwszych (i nie 
tylko) roczników zielonogórskiej WSI, która, ku 
wielkiej satysfakcji nas wszystkich, bardzo się 
w tym czasie zmieniła. Jak to kolejno wyglądało? 
Wyższa Szkoła Inżynierska 1965 – 1996, Poli-
technika Zielonogórska 1996 – 2001. Równolegle 
powstała i funkcjonowała Wyższa Szkoła Nauczy-
cielska 1971 – 1973, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
1973 – 2001, a od 2001 roku obie placówki nauko-
we połączyły się w Uniwersytet Zielonogórski. 
Tak się składa, że żona i ja skończyliśmy Wyższą 
Szkołę Inżynierską, syn Wyższą Szkołę Peda-
gogiczną, drugi syn Politechnikę Zielonogórską, 
córka Uniwersytet Zielonogórski, na którym ak-
tualnie studiuje nasz najstarszy wnuk. Pozornie 
cztery uczelnie, w rzeczywistości wszyscy w tym 

samym miejscu praktycznie realizują dawne hasło 
„Lubuska droga do uniwersytetu”.

 Zygmunt JANKOWSKI

Pierwszy rektor WSI prof. Jerzy Kołakowski wśród 
studentów (1966 r.)

Fot. Zygmunt Jankowski

Ewa KWAŚNIEWICZ
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strony ojca była uzdolniona muzycznie, literacko 
i plastycznie. Tato miał słuch absolutny (chociaż 
nie miał formalnego wykształcenia muzycznego), 
grał na wielu instrumentach, ale najbliższe były 
mu skrzypce. Starszy brat gra na pianinie, a jego 
syn, klarnecista, jest zawodowym muzykiem. A ja 
cóż, próbowałam malować, a raczej szkicować, 
niestety bez rezultatów. Przez rok chodziłam do 
Ogniska Muzycznego w Głogowie, ucząc się grać 
na pianinie, też bez rezultatów. Muszę się przy-
znać, że z powodu braku jakiegokolwiek talentu 
czułam się niedowartościowana. Właściwie przez 
całe życie nikomu niczego nie zazdrościłam, tylko 
talentu. Zawsze byłam bardzo wrażliwa na muzykę 
i sztuki piękne. Bardzo dużo czytałam, nie tylko 
prozę, ale też poezję. Do dzisiaj zgromadziłam po-
kaźną ilość tomików poetyckich. Moim ulubio-
nym poetą jest Konstanty Ildefons Gałczyński, 
a poetkami Maria Pawlikowska-Jasnorzewska  
i Małgorzata Hillar.

No i nareszcie, gdy byłam już dojrzałą kobietą 
po czterdziestce, pod wpływem kryzysu w moim 
życiu (na szczęście okazał się przejściowy) zaczę-
łam pisać wiersze. Białe. Prawie wszystkie wiersze 
rymowane, jakie próbowałam tworzyć, poszły do 
kosza. Początkowo pokazywałam niektóre rodzinie 
i mojej przyjaciółce, która orzekła: - Jeżeli kiedyś 
zostaniesz słuchaczką ZUTW, to koniecznie pokaż 
swoje wiersze Joasi Szczepaniak, szefowej Klubu 
Literackiego Oksymoron”. 

Minęło parę lat, szare życie codzienne wyciszy-
ło emocje i przestałam pisać. W 2007r. przeszłam 
na emeryturę i we wrześniu, zgodnie z planem, 
zapisałam się na UTW i pokazałam swoje wiersze 
Joannie oraz Basi Konarskiej. Orzekły, że nadają 
się do publikacji w „Inspiracjach” i że powinnam 
wrócić do pisania. Na jednym z pierwszych spotkań 
„Oksymoronu” zadano nam do napisania wiersz 
związany ze zbliżającym się Świętem Zmarłych. 
Napisałam go, a potem już poszło... 

Przez parę lat pisania wierszy uzbierało się 
sporo. Przypadek zrządził, że do naszego domu 
przyszedł poeta Eugeniusz Kurzawa i właśnie 
jemu pokazałam moje nieśmiałe poetyckie próby. 
Stwierdził, że nadają się do wydania książkowego 

i zaofiarował pomoc przy redakcji i ewentualnej 
promocji. Minęło parę miesięcy i tomik „Rozwa-
żania przy gotowaniu klusek” został wydany; był 
to prezent od mojego męża na czterdziestą rocznicę 
ślubu. Byłam dumna i bardzo szczęśliwa. Znowu 
minęło parę miesięcy i w Muzeum Ziemi Lubu-
skiej odbyła się promocja pierwszego poetyckiego 
dziecka. Sala była pełna, przyszła cała rodzina, 
koleżanki i koledzy z UTW, z Biblioteki UZ, w któ-
rej pracowałam do emerytury, no i moi przyja-
ciele oraz znajomi. Zgodnie z obietnicą promocję 
prowadził Eugeniusz Kurzawa. Pamiętam dumę 
i radość, z jaką patrzyłam na moich gości. Czu-
łam ich życzliwość i pozytywną energię, dlatego 
nie czułam tremy. Wiedziałam, że nikt mnie nie 
skrytykuje i nie zada złośliwego pytania. Wspo-
minałam te wszystkie lata, kiedy czułam się bez-
talenciem i byłam pewna, że to jest właśnie moje  
pięć minut!

Nie spodziewałam się...
Jestem urodzoną tancerką, nie tańczę jak Isadora 
Duncan czy Fred Astaire, ale uwielbiam tańczyć 
i tańczę przy wszystkich nadarzających się oka-
zjach, których teraz, niestety, mam coraz mniej.

W kwietniu 2011 roku w ZUTW powstała gru-
pa taneczna pod nazwą Teatr Tańca 50+ (obecnie 
Teatr Tańca Con Passione), do której się zapisałam; 
prowadził ją choreograf Paweł Matyasik. Od razu  
na pierwszych zajęciach dowiedzieliśmy się, że wy-
stąpimy na Juwenaliach III Wieku w Warszawie, 
które odbędą się w czerwcu. Czasu było przera-
żająco mało. Zaczęły się regularne i intensywne 
ćwiczenia. Paweł często zmieniał kolejne elementy 
i ogólną koncepcję, a my z całych sił staraliśmy 
się dostosować do jego wymagań. Tańczyliśmy do 
muzyki zespołu Abba, a swoim tańcem mieliśmy 
opisać spotkanie przyjaciół na plaży.

Jadąc do Warszawy, nie byliśmy pewni swo-
ich umiejętności, lecz mieliśmy nadzieję, że się 
nie skompromitujemy. Po występie, mimo paru 
drobnych omyłek, byliśmy dość zadowoleni, tym 
bardziej, że wspaniała publiczność dopingowała 
nas z całych sił. Przy ogłaszaniu wyników mia-
łam nadzieję na trzecie miejsce, dostał je inny 
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Połączyła  
dziennikarstwo  
z literaturą
Nie najgorzej znam dziennikarzy lubuskich, 
którzy pod koniec PRL i na początku nowych 
czasów zostali emerytami. 

Mam na myśli wyłącznie takich prawdziwych, 
wrażliwych, odpowiedzialnych, lubianych przez 
czytelników, kumatych dziennikarzy-emerytów. 
Nie pismaków, którzy uważają się za takich, co to 
wszystkie rozumy pozjadali jeszcze w podstawów-
ce i mają pretensję do czytelników, że nie bili im 
brawa. Mam na myśli wyłącznie tych przeze mnie 
szanowanych dziennikarzy, którzy, gdy zostali 
emerytami, niczego nie napisali. Nawet w swojej 
sprawie do ZUS-u. Nie pokazują się, jak to się teraz 
mówi, w przestrzeni publicznej, a jeżeli narzeka-
ją, to na za niską emeryturę. To by świadczyło 
o tym, że fach dziennikarski uprawiali na zasa-
dzie: trzeba gdzieś pracować. Pieniądze były im 
potrzebne na utrzymanie rodziny. Byli na etatach 
dziennikarskich, ale nie mieliby nic przeciw temu, 
gdyby pracowali jako nauczyciele, lekarze, muzy-
cy, urzędnicy, duchowni. Żeby nie mieli do mnie 
pretensji, że ich poniżam, to, krótko mówiąc: byli 
solidnymi rzemieślnikami bez wyśrubowanych 
ambicji. Ambicji twórczych. O nich już ani be, ani 
me, ani kukuryku.

Bo znam także takich, którzy dopiero po przej-
ściu na emeryturę pokazali, ile potrafią. Dopiero 
wtedy się otworzyli. Nie jako dziennikarze. Jako 
poeci, prozaicy, dramaturdzy, czyli artyści, więc 
twórcy. Myślę, że jako dziennikarze bardzo po-
ważnie traktowali swój fach i zdawali sobie spra-
wę z tego, że pisać do gazety to nie jest to samo, 
co pisać do książki. Że nie da się przez pięć dni 
tygodnia być dobrym dziennikarzem, a w sobotę 
i niedzielę cenionym pisarzem. Trzeba trzymać 
jedną srokę za ogon.

Taką właśnie osobą, która nie rozmieniała się na 
drobne, była Żenia Pawłowska. W poczuciu dobrze 

zespół, to samo było z miejscem drugim. Moje 
rozczarowanie rosło z sekundy na sekundę. Nagle 
ogromne niedowierzanie i ogromna radość, miejsce 
pierwsze - Teatr Tańca 50+ z Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku ! Popłakałam się 
ze szczęścia, bo ja łatwo płaczę, no i zupełnie się 
tego nie spodziewałam.

Dziękuję za...
Dostałam od życia tak wiele. Wspaniałych ro-
dziców, udaną rodzinę, dobre zdrowie, wiernych 
przyjaciół. Dziękuję życiu za to wszystko i proszę 
o więcej. 

 Ewa KWAŚNIEWICZ

Fot. Ewa Duma

Alfred SIATECKI
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spełnionego obowiązku dziennikarskiego, nie za 
mocno wychwalając rządzących i nie za mocno ich 
ganiąc, tak pracowała do końca PRL. Emerytką 
została w nowej rzeczywistości politycznej i spo-
łecznej. Ale emerytką nigdy nie była (Nie mówię 
o stronie formalnej). Nie to, że nie pasowała do 
nowych czasów. Pasowała. Pani Żenia pasowała 
do każdych czasów i chyba do każdego miejsca. 
Tamta polityka, wykrzykiwana z trybun i pod-
prawiona keczupem ideologicznym, specjalnie jej 
nie zajmowała, co nie znaczy, że pani Żenia była 
obojętna na draństwo, którego nie brakowało. I nie 
brakuje teraz. Pani Żenia miała swoje zdanie wtedy 
i teraz. Bywało, że nieakceptowane przez kierują-
cych i rządzących, ale ponieważ żyła pod jednym 
dachem z mężczyzną, którego zdanie wtedy na-
prawdę wiele znaczyło w regionie lubuskim, mam 
na myśli redaktora naczelnego „Gazety Lubuskiej”, 
Zdzisława Olasa, włos z głowy nigdy jej nie spadł.

Już jako formalna emerytka, zamiast od rana 
siedzieć przed telewizorem, oglądać seriale, przy-
sypiać, narzekać na poprzednie władze i wychwa-
lać nowe, albo odwrotnie, zaglądała do galerii, 
muzeów, teatru, filharmonii, bywała u plastyków, 
spotykała się z pisarzami, przysłuchiwała się dys-
putom doktorów zwyczajnych i habilitowanych, 
docentów i profesorów belwederskich. Raczej nie 
wdawała się w rozmowy, za to notowała wypo-
wiedzi interlokutorów. Nie tylko odkrywcze, te na 
wagę złota, ale i idiotyczne, na które w czasach, 
gdy odwaga staniała, pozwalały sobie umysłowe 
miernoty. Swoje spostrzeżenia i obserwacje, uwagi 
i pomyślunki przekazywała czytelnikom „Gazety” 
w felietonie „I ja tam byłam”. Podpisywała je nie 
pełnym imieniem i nazwiskiem, ale czymś w ro-
dzaju kryptonimu: Snobka. Najogólniej mówiąc, 
odbierałem jej teksty to jako powierzchowne obser-
wacje, to jako głębokie przemyślenia. To poważne, 
to z przymrużeniem oka. To jak z Dulskiej, to jak 
z Kotarbińskiego. Przede wszystkim dlatego, że 
chwaliła tych, którzy na to naprawdę zasługiwali. 
I ganiła nowobogackich cwaniaczków. Szczególnie 
tych w białych skarpetkach, czarnych garniturach, 
którzy paradowali nie w koszulach z Wólczanki 
czy Parysa, a z metką Calvin Klein i pod krawatami 

ze sztucznego jedwabiu. Którzy uważali, że nade-
szły ich czasy i muszą się pokazać. Że obowiązuje 
wolna amerykanka. Pożyczyli pieniądze z banku 
albo z jakiegoś funduszu na niełatwy do określenia 
cel, więc wolno im więcej niż tym, którzy zanim 
czegoś się podejmą, to najpierw długo myślą. Że 
nie matura, nie studia, lecz cwaniactwo i odwaga 
z półgłówka zrobi przedsiębiorcę, patrona, postać. 
Przygadywała ich wyondulowanym żonom, w bu-
tach kupionych podczas pielgrzymki do Rzymu, 
w sukienkach z Paryża, obwieszonych błyskotka-
mi z Wiednia, co to podjeżdżały pod filharmonię 
bentleyami, beemkami, audicami, mercami kupio-
nymi na kredyt. Które ziewały podczas koncertów 
orkiestrowych i dopóki dyrektor Grabowski nie 
wkurzył się i z wysokości podium dyrygenckiego 
nie powiedział, że przeszkadzają muzykom i jemu, 
biły brawo po każdej części utworu symfonicznego.

Jeszcze kiedy gabinet redaktora naczelnego 
„GL” i prezesa wydawnictwa Lubpress zajmował 
Mirek Rataj, klekoczące maszyny do pisania zastą-
piły zajmujące pół biurka komputery. Najbardziej 
z tego byli niezadowoleni palacze, bo naczelny wy-
dał zakaz palenia w pokojach, ponieważ zdaniem 
informatyka dym papierosowy wadził kompute-
rom. Na korytarzach pojawiły się krzesła i stoliki, 
na nich popielniczki. Zapowiadało to, że ci, którzy 
mają więcej niż czterdzieści lat oraz silną wolę, 
przestaną palić. Wyłączając Zbyszka Szydłow-
skiego i Dankę Piekarską, chyba wszyscy starsi 
dziennikarze temu się podporządkowali. Nawet 

Fot. Ewa Duma
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Antek Łusiak. Młodsi nie, ale, zdaje się, każdy 
młody człowiek uważa się za najmądrzejszego 
i wie, co mu szkodzi, a co dodaje pewności siebie 
(czyt. powagi). Potem Mirek był tylko prezesem 
wydawnictwa, a redaktorką naczelną została Iwona 
Zielińska. I niebawem zaczęły się zmiany orga-
nizacyjne. Między innymi dział miejski, którym 
kierowała Ala Bogiel, stał się częścią działu spo-
łecznego, z którym ja byłem związany. Oznaczało 
to tylko tyle, że Ala przestała pobierać dodatek za 
kierowanie działem i miała mniejszy wpływ na to, 
co się ukazuje na stronach zielonogórskich. Mój 
dodatek, mimo że roboty przybyło, pozostał bez 
zmian. I wtedy też przybyły teksty Snobki, czyli 
Żeni Pawłowskiej, pt. „I ja tam byłam”. Miały cha-
rakter dowcipnych, a przy tym mądrych i dających 
dużo do myślenia felietonów. W czasie, kiedy Mi-
rek zarządzał redakcją, ukazywały się na stronach 
wspólnych „GL”. Niedługo po zamianie naczelnego 
na naczelną również zmieniło się miejsce tekstów 
Snobki. Ukazywały się na stronie miejskiej, czy-
tanej w Zielonej Górze i okolicach.

Snobka przychodziła do redakcji koło południa. 
Ponieważ nie miała stałego biurka i miejsca przy 
komputerze, zawsze ktoś jej ustępował, udając, że 
ma coś innego do roboty. Najczęściej Radek Pilonis 
albo Michał Iwanowski. Niekiedy Darek Chajew-
ski i Ala Bogiel. Pisała szybko pewnie dlatego, że 
przychodziła z notatkami i precyzyjnie obmyślo-
nym tekstem. Mniej więcej po dwóch godzinach 
obwieszczała wszystkim w pokoju, że felieton jest 

gotowy. A mnie, którego zadaniem było przeczyta-
nie tekstu i przesłanie go do działu składu, najczę-
ściej pytała, czy nie za ostro kogoś przedstawiła, 
jakby się obawiała, że ten ktoś będzie miał do niej 
pretensję. Albo pytała, czy bohaterowie felietonu 
zrozumieją, o co jej chodziło. Bardzo rzadko by-
wało, żeby prosiła o podpowiedź. To raczej ja suge-
rowałem jej zastąpienie któregoś wyrazu. Nigdy ze 
względu na jego negatywne znaczenie. Najczęściej 
dlatego, że kogoś wychwalała, reklamowała, komuś 
kadziła. Uważałem, że za dużo jest pochwał w jej 
tekstach, z czym Snobka zazwyczaj się zgadzała, 
ale zaraz znajdowała powody, żeby racja była po jej 
stronie. Nigdy nie wykreśliłem nazwy stowarzy-
szenia Kiwanis − Adsum, do którego pani Żenia 
należała i którego członkinie składały się to na 
słodycze dla dzieciaków z biedniejszych rodzin, 
a to fundowały im wyjazd do teatru, a to starały się 
o komputery do świetlic wiejskich. Ale i pytałem, 
dlaczego to jedno stowarzyszenie dobroczynne 
tak propaguje. Są rotarianie, którzy fundują sty-
pendia studentom z Białorusi czy Ukrainy. Itp. 
Najtrudniejsze do zniesienia było to, że pani Żenia, 
jako Snobka, nie respektowała zasad. Chodziło 
o to, że wcześniej ustalaliśmy, jaką powierzchnię 
w „GL” będzie zajmował jej felieton. Nigdy lub 
prawie nigdy tego nie przestrzegała. Tłumaczy-
łem, że jeśli jej tekst będzie na stronie dłuższy, 
niż zaplanowałem, o czym ona wiedziała, to inny 
tekst musi być krótszy. Mówiła, że może jej też się 
zmieści. – Pani Żeniu, mnie to nie przeszkadza, 

Eugenia Pawłowska będąc już na emeryturze przychodziła do redakcji „Gazety Lubuskiej” i pisała swe 
słynne felietony „I ja tam byłam...”, jako Snobka

Fot. Paweł Janczaruk
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ale komputer tego nie rozumie. Komputer to bez-
myślna maszyna. On zachowuje się jak policjant. 
Ma pilnować porządku. A ten porządek to 32 znaki 
w linijce na stronie, licząc spacje. Jeżeli pani dopi-
sze dwie, trzy litery więcej, i będą to litery chude, 
np. „i” czy „l”, komputer może to przyjmie, ale 
nie kilka zdań. – Kiedyś tak nie było, Snobka na 
to.– Kiedyś, pani Żeniu, zanim tekst ukazał się na 
stronie, przypominałem, w drukarni pracował przy 
nim linotypista, zecer, metrampaż. Dziś pani pisze, 
ja zatwierdzam, łamacz dostaje makietę i włącza 
komputer. On wdusza klawisze, a maszyna robi to, 
co programista jej nakazał. Wszystko jest niemal 
precyzyjnie wyliczone. Gdy się wydawało, że pani 
Żenia zgodziła się z moimi argumentami, padało 
z jej strony: a może jednak. Wyjątkowo. – Pani 
Żeniu, zaczynałem od nowa wykład, komputer 
to maszyna. Coś podobnego do zegarka, tyle że 
bardziej skomplikowanego. Bywało, że się bun-
towała. – Pan mnie nie lubi, rzucała. Ja znowu to 
samo. Że komputer to maszyna. W końcu i ona 
miała dość, wskazywała więc, co mogę wyciąć z jej 
tekstu. Następnego dnia, znowu tak koło południa, 
przychodziła do redakcji i mówiła, że nawet lepiej 
wyszło po usunięciu tych zdań, które były ponad 
ustalony limit. Potem, kiedy czytałem książkową 
wersję „I ja tam byłam”, cieszyłem się, że mam 
swój udział w jej sukcesie.

Do mnie jako redagującego strony zielonogór-
skie i społeczne należało najpierw ich zaprojekto-
wanie, zamówienie tekstów, a potem wycenienie. 
Za stronę mogłem zapłacić 80 zł. Zwykle za tekst 
tzw. czołówkowy, czyli najważniejszy, proponowa-
łem wyższą stawkę, za teksty podwałowe niższą, 
za drobne informacje prawie symboliczne złotów-
ki. Ponieważ felietony Snobki zawsze były mniej 
więcej tej samej długości i miały podobną wartość 
artystyczną, wyceniałem je według raz przyjętego 
schematu. Chyba po 35 zł. Któregoś dnia Snobka 
rzekła, że to za mało. Że ona codziennie jest jak 
nie w galerii, to w muzeum albo na spotkaniu, albo 
jeszcze gdzieś, a musi tam dojechać autobusem, 
co zajmuje jej sporo czasu. I kupić bilet. I, bywa, 
herbatę. Dlatego powinienem jej felietony wyceniać 
wyżej. Identycznie jak przy długości tekstu tłuma-

czyłem, że płacąc jej więcej, zapłacę mniej innym 
autorom. Mam do podziału tylko 80 zł. Odchodziła 
niezadowolona. Też byłem niezadowolony. Prze-
kraczanie ustalonego limitu nie miało sensu, bo 
sekretarz redakcji, który przeglądał i akceptował 
propozycje wyceny, nie tylko zwracał mi uwagę, 
lecz polecał zrobienie korekty. Po to naczelna wy-
znaczyła limit, żeby go przestrzegać. Czasem by-
łem na bakier z decyzją naczelnej. Wtedy właśnie 
sekretarz brał mazak i kreślił. I wtedy zaczynały 
się pretensje. Nie tyle do sekretarza, co adresowane 
do mnie. Przecież dziennikarze wcześniej wiedzie-
li, ile zarobili, a tu zmiany. Dlaczego? Wiele razy 
w ten sposób stawałem się wrogiem piszących. 
Sekretarz, gdy mu się skarżyli, odpowiadał, że to 
nie jego sprawa. Za wycenę odpowiada kierownik 
działu, a że kierownik złamał zasadę, on musiał 
interweniować. Naczelna też umywała ręce. A gdy 
prosiłem ją o więcej pieniędzy, odpowiadała, że 
może w przyszłym miesiącu. Na razie musimy 
sobie radzić z tym, co mamy w budżecie. Któ-
regoś dnia Snobka oświadczyła, że rozmawiała 
z naczelną. – Pani Iwonie podobają się moje teksty, 
ujawniła. I zaraz dodała, że poskarżyła się naczel-

Żenia z Haliną Lubicz
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nej na za niską wycenę jej felietonów. – Naczelna 
powiedziała, że ma pan podnieść wycenę. Do 50 
zł. Tego samego dnia spytałem naczelną, czy to 
oznacza, że będę miał do podziału więcej pienię-
dzy. Odpowiedziała milczeniem.

Dziennikarze nie lubią reklam i ogłoszeń w ga-
zecie. Czytelnicy także. Wydawało mi się, że Iwona 
Zielińska, jako naczelna, nie miała nic przeciw 
temu, żeby reklam było więcej lub mniej w gazecie. 
Odwrotnie prezes Rataj, który wręcz zacierał ręce. 
Im dłużej pracowałem w „GL”, tym bardziej byłem 
przekonany, że na to, co się ukazuje w gazecie, 
duży wpływ mają osoby pracujące w Biurze Ogło-
szeń i Reklam. Zresztą nie tylko wtedy tak było, 
bo i później także. Im więcej ogłoszeń i reklam 
w gazecie, tym więcej pieniędzy w kasie wydaw-
nictwa. Ogłoszenia i reklamy, z punktu widzenia 
wydawcy, to czysty dochód i pewny zysk. Wte-
dy, kiedy miałem coś do powiedzenia w redakcji, 
także cieszyłem się z powodu ogłoszeń. Ja przede 
wszystkim dlatego, że nie wpływały one na to, ile 
złotówek mam do podziału. Jeżeli nie było ogło-
szeń na stronie, mogłem wydać 80 zł. Jeżeli były, 
miałem do wydania również 80 zł. To oznaczało, że 
dziennikarze zarabiali troszkę więcej. Najbardziej 
lubiłem okresy przedświąteczne i przedwyborcze, 
gdy reklamodawcy drzwiami i oknami walili do 
biura ogłoszeń. Najmniej tygodnie poświąteczne 
i powyborcze. Wtedy ogłoszeń niemal nie było.

W ostatnim roku mojej etatowej obecności 
w „GL”, kiedy szykowałem się do emerytury, zo-
stałem kierownikiem działu łączności z czytel-
nikami, zajmującego pokoik na parterze. Zaraz 
po mnie przeniosła się tam pani Żenia. To zna-

czy, w tym pokoju Snobka pisała swoje felietony. 
I mimo że już nie ode mnie zależało, a od Tomka 
Czyżniewskiego, o ile będzie musiała je skracać, 
ciągle miałem swój udział w tym, co ona pisała. 
Bo pisała za moimi plecami i tak jak dawniej, co 
pewien czas, pytała, jak mi się podoba to, co przed 
chwilą zapisała. Co bym dodał? Co bym zmienił? 
Czy ci, których wymieniła, nie będą mieli do niej 
pretensji? Czy będą zadowoleni? Jak większość 
dziennikarzy zawsze wystukiwała swoje teksty 
dwoma palcami. Palcami wskazującymi obu rąk. 
A tam, w pokoju działu łączności z czytelnikami, 
już tylko jednym. Palcem wskazującym lewej ręki. 
Prawą dłoń kładła na lewej i przyciskała nią lewą 
rękę. Palcem wskazującym lewej ręki wystukiwała 
litery. Te układały się w zdania. Zdania w felieto-
ny. Nie miałem odwagi spytać, co to za choroba. 
Było to mniej więcej w czasie, kiedy Jan Paweł 
II walczył z parkinsonem. Pewnie i ją dopadł ten 
skurwiel.

Wiem, że kiedy była na redakcyjnym etacie, 
pisała o kulturze i harcerzach. O czym dokładniej, 
nie pamiętam. Nie pamiętam żadnego tekstu Euge-
nii Pawłowskiej z czasów, kiedy była dziennikarką 
na etacie w „GL”. A przecież wtedy czytałem „GL” 
od deski do deski, jej artykuły przede wszystkim, 
między innymi, dlatego, że też pisałem o kulturze, 
tyle że w „Nadodrzu”.

W mojej pamięci pani Żenia jest Snobką, au-
torką felietonów „I ja tam byłam”, nagrodzonych 
Lubuskim Wawrzynem Literackim. Jej się udało 
połączyć dziennikarstwo z literaturą.

 Alfred SIATECKI
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Zmarł prof.  
Czesław P. Dutka
Profesor Czesław Paweł Dutka urodził się w 1936 
r. w Orszykowcach koło Tarnopola, zmarł 10 stycz-
nia 2020 r. w Polanicy Zdroju. W Zielonej Górze 
zostanie zapamiętany jako naukowiec związany 
z WSP i Uniwersytetem Zielonogórskim. Był 
krytykiem, teoretykiem i historykiem literatury. 
Z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Gó-
rze związał się w 1982 r. Tworzył Zakład Teorii 
Literatury na WSP i kierował nim w latach 1990-
2006. W czerwcu 1990 roku prof. Czesław Paweł 
Dutka objął stanowisko rektora-założyciela Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu i kierował  nią do 2008 r. 
Pełnił wiele innych funkcji, m.in. w latach 1995-
1998 był rektorem Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Poezji. Jako naukowiec był oczywiście promotorem 
i recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych. 
Pozostawił wielu uczniów i wychowanków. 
W jego dorobku znajdują się liczne prace naukowe 

i krytycznoliterackie. Do najważniejszych z nich 
należą: Literatura: badacz i krytyk. Wybrane role 
partnerów interakcji poznawczej (1990; 2000), 
Tancerz idei. Pisarz jako autor i świadek znaczeń 
(1995; 2000), Mit i gest. Bohater kordianowski 
prozy rozrachunków inteligenckich (1986), Lite-
ratura – badacz i krytyk. Wybrane role partnerów 
interakcji poznawczej (1990), Mistrzowie i szkoły. 
Szkice o tradycji literaturoznawstwa (1998), Sło-
wo peryferyjne. Eseje, szkice literackie i recenzje 
(1999). Ponadto pod jego redakcją ukazały się m.in. 
Maska i cień. Sympozja Mickiewiczowskie (1998), 
Genologia i konteksty. Materiały konferencji teo-
retycznoliterackiej (2000), Gatunki okołoliterackie 
(2002), Norwid – nasz współczesny (2002).

Za działalność naukową, kulturalną, orga-
nizacyjną i dydaktyczną był nagradzany: przez 
prezydenta (Złoty Krzyż Zasługi, 1989), ministra 
(Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1991, nagro-
dy w latach 2000, 2001, 2002), rektora – w latach 
1987, 1991, 1995 i władze miasta: 1992, 1996). 
W roku 1977 otrzymał medal Zasłużony Dzia-
łacz Kultury, a w 1994  nagrodę kulturalną Czarta  
Lubuskiego.

Prof. Czesław Dutka prowadzi spotkanie z Olgą Tokarczuk
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Pożegnanie  
rodziców 
Wypowiedzi te powstały pod wpływem chwili, 
prosto z serca przepełnionego silnymi emocja-
mi, i teraz, spisane, nie oddają w pełni obrazu 
tamtych słów. Są jednak świadectwem, kim 
byli moi wspaniali rodzice i będę wdzięczny za 
pamięć o nich. Wierzę, że zasługują na pamięć. 

Pożegnanie mamy
Drodzy Zebrani. Jakże mama byłaby szczęśliwa, wi-
dząc Was tu wszystkich tak licznie zgromadzonych. 
W imieniu naszej rodziny, mojego taty Kazimierza, 
mojej siostry, naszych dzieci pragnę Wam serdecz-
nie podziękować za to, że tak licznie i pięknie że-
gnacie z nami naszą mamę, babcię,  żonę i siostrę

Tego dnia, gdy przyszło mi zmierzyć się z tym 
zaskakującym i traumatycznym wyzwaniem, prosto 
ze szpitala pojechałem do taty, do naszego domu 
rodzinnego przy Dąbrowskiego. Będąc w miej-
scu, gdzie się wychowałem, w pewnym momencie 
zwróciłem uwagę na sentencję napisaną odręcznym 
pismem na ramce monitora komputera mamy. Oczy-
wiście rozpoznałem charakter pisma mamy, a treść 
tej sentencji oddaje istotę sposób życia Jadwigi Kor-
cz-Dziadosz. Brzmi tak: „Wartość życia nie mierzy 
się czasem, ale tylko tym, co z nim robimy”. 

Mądrość tej myśli już w pierwszym słowie 
wskazuje, że w życiu chodzi o budowanie war-
tości, że życie nie polega na tym, aby przetrwać 
kolejny miesiąc, doczekać kolejnej wiosny. Tutaj 
zawarte jest też zawołanie do działania, coś trze-
ba zrobić z przemijalną chwilą, jaką nam nasze 
życie stwarza. I chyba żadne inne słowa nie od-
dają bardziej osobowości mojej mamy. Każdy, kto 
miał okazję spotkać na swojej drodze życia Ja-
dzię, miał okazję doświadczyć tego działania, tego 
budowania wartości, tego dzielenia się dobrem. 
Dzielenie się dobrem ma taką cechę, że... poprzez 
dzielenie to dobro się rozmnaża i przyciąga ludzi  
podobnych. 

Rozpoznaję tutaj twarze osób, które pamiętam 
z czasów, gdzie tylko pamięć dziecka może sięgać. 
Moja mama od zawsze angażowała się społecznie, 
a przyjaźnie zawarte podczas jej życia przetrwały 
próby czasu. Są tutaj nie tylko harcerze z legen-
darnego szczepu Makusynów, jest oczywiście jej 
najbliższa przyjaciółka, z którą wychowywały się 
razem na Dąbrowskiego. Są też koleżanki ze stu-
diów, koledzy z okresu pracy zawodowej, są też 
przyjaciele z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, dla którego moja mama przez blisko 
20 lat z radością poświęciła jesień swojego życia.

Szanowni Zebrani, niezależnie od tego, na ja-
kim etapie życia żegnanej dzisiaj Jadzi spotka-
liście moją mamę, mogliście odczuć na sobie to 
budowanie wartości i teraz tu jesteście z nami. Ale 

Jadwiga Korcz-Dziadosz i Kazimierz Dziadosz odeszli krotko po sobie



101

.

Wspomnienia

mama nie tylko była doskonałym społecznikiem, 
ale też babcią, mamą i żoną, dlatego pozwólcie, 
że przeczytam wiersz ulubionego jej poety, męża, 
Kazimierza Dziadosza, z tomiku, który wspólnie 
wydali przed wielu laty:

Pozostań żaglem
Dla mych lotnych myśli
Które za tobą
Drogami gwiazd błądzą.
Pozostań falą
Dla mych tęsknot łodzi.
Pozostań świtem
Dla mych rannych oczu.
Zostań księżycem.
Bądź mą gwiazdą dzienną.
Nie odchodź ze słońcem.
Nie uciekaj z latem.

Zostań już ze mną.

Mamo, na zawsze pozostaniesz w naszych ser-
cach.

Pożegnanie taty
Drodzy Zebrani. Oj, trudny czas nastał dla nas, gdy 
nagle i niespodziewanie w krótkim czasie przy-
szło nam żegnać najpierw mamę, a teraz drugiego 
z rodziców. W imieniu swoim, siostry i naszych 
rodzin, pragnę Wam serdecznie podziękować za 
to, że tak pięknie żegnacie z nami naszego tatę, 
dziadka i teścia. 

Tato!  Zawsze byłeś człowiekiem z duszą arty-
sty, człowiekiem o wielkiej wrażliwości. Okazy-
wało się to nie tylko lękami, np lękiem wysokości 
czy tym, że nie wsiadałeś do windy. Okazywałeś 
to przede wszystkim wielką wrażliwością na 
otaczającą rzeczywistość. Potrafiłeś zachwycać się 
każdym mijanym krajobrazem, każdym kwiatem, 
jaki rozkwitł w naszym ogrodzie, a jeśli usiadł 
na nim motyl, to z emocjami potem  opowiadałeś  
o tym. Swoją wrażliwość okazywałeś w różnych 
formach artystycznego  wyrazu, na początku 
rysując, potem tworząc akwarele i obrazy na 
płótnie. Przez cały ten czas pisałeś też wiersze 
do szuflady i myślałeś, że my w domu o tym 
nie wiemy. Dopiero po latach za namową mamy 

Jadzia Korcz-Dziadosz i Kazik Dziadosz tutaj cieszący się pełnią życia
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odważyłeś się upublicznić swoją poezję. Zawsze 
byłeś otwarty na dobro otaczającego świata. 

Ja zapamiętałem szczególnie takie chwile, gdy 
nad ranem z mamą odprowadzaliście mnie do przed-
szkola. Wychodziliśmy razem z domu, szliśmy ul. 
Dąbrowskiego, potem ul. Jana z Kolna i na skrzy-
żowaniu z ul. Dworcową nasze drogi rozchodziły 
się. Ty szedłeś dalej prosto do pracy, a my z mamą 
skręcaliśmy inną drogą dalej. Pamiętam, jak ważne 
wtedy dla mnie było to, że po kilku krokach odwra-
całeś się i machałeś mi na pożegnanie. 

Pamiętam, że gdy byłem dzieckiem, godzina-
mi sklejaliśmy modele samolotów, które potem na 
lotnisku aeroklubu w Przylepie puszczaliśmy, za-
chwycając się, jak wysoko, jak daleko i jak długo 
lecą w powietrzu. Czasami podmuch wiatru sprawił, 
że cieszyliśmy się wykonaną akrobacją naszego sa-
molotu. Albo pamiętam takie chwile, gdy były już 
na świecie nasze dzieci, a Twoje wnuki. Stawiałeś 
wtedy w ogrodzie mały dmuchany basem, napełnia-
łeś go wodą i bawiłeś się z nimi jak mały chłopiec. 
Taplaliście się w wodzie najpierw z Kubusiem czy 
Dominiką, a potem z Kają i na końcu z Julią. Miały 
w Tobie kompana do wielu zabaw. 

Pozwól, że posłużę się Twoim wierszem...

Jeżeli są na świecie słowa
z fiołków zebrane

i z kasztanów w złocie,
to niechaj wiatr pozbiera je z kwiatów
i zaniesie Tobie...
Niech opowiedzą o mojej tęsknocie.

Tato! Najbardziej jednak zapamiętamy te ostat-
nie miesiące, gdy od chwili śmierci mamy cały ten 
czas daliśmy sobie. Nagle w domu na Dąbrowskie-
go na nowo zrobiło się gwarno, a my dbaliśmy o to, 
abyś miał jak najmniej chwil samotności. Począt-
kowo z potrzeby towarzystwa, a z czasem z coraz 
większej potrzeby opieki stale ktoś przy Tobie był. 
Albo ta nasza ostatnia Wigilia... Dawno takiej nie 
było na Dąbrowskiego. Znowu razem zasiedliśmy 
przy jednym stole i wspominaliśmy minione chwi-
le, oglądaliśmy rodzinne fotografie i żartowaliśmy 
razem. I te Twoje ostatnie własnoręcznie zrobione 
prezenty dla wnuków, które im wręczyłeś. Małe 
dzieła sztuki, których wartość emocjonalna teraz 
ma jeszcze większe znaczenie. Te chwile na zawsze 
pozostaną w naszej pamięci. 

Na pewno będziemy tęsknić za Tobą, ale chce-
my wierzyć, że po tej najdłuższej rozłące znowu 
jesteście z mamą razem... i chcemy wierzyć, że 
tak jest lepiej. O nic się nie martwcie, dobrze nas 
wychowaliście. Dziękuję Ci ,Tato.

 Michał DZIADOSZ

Teresa Brandyk: Most Notre Dame na Sekwanie w Paryżu
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Znad Arianki*

Ufff?
Słoneczna niedziela, tak zwana promenada nad-
jeziorna pełna spacerowiczów i rowerzystów. My 
z mężem też na rowerach. W trawie oddzielającej 
chodnik od wody na oczach ludzkich duży pies 
w charakterystycznej naprężonej pozie właśnie 
przymierza się do defekacji. Towarzyszą mu właści-
ciele, para mniej więcej w moim wieku. Specjalnie 
zwalniam, przejeżdżając i na razie tylko wzrokiem 
wyrażając naganę, ale po chwili głos wewnętrzny 
każe mi powiedzieć: „Ciekawe, czy państwo mają 
torebkę”, niby do męża, ale tak, by oni usłyszeli.

– Mają! – słyszę za plecami głos pana, bo od-
jechaliśmy już spory kawałek.

– To dobrze! – odpowiadam, podnosząc do góry 
dłoń, na znak, że okej, ale nie odwracając głowy, 
bo mi głupio.

– A ty co? – zażenowany sytuacją mąż dolewa 
oliwy do ognia.

– A to! – odpowiadam. – Nie będę dłużej tolero-
wać bylejakości i syfu na tym świecie – odgrażam 
się, choć głupio mi coraz bardziej, a moje słowa 
tylko w połowie są prawdą. Owszem, wkurza mnie 
syf i bylejakość, ale przecież nie zamierzam pełnić 
misji naprawiania świata.

– Może jakąś koszulkę z napisem powinnaś 
nosić? – szydzi mąż.

– Z napisem: „Złośliwa stara sucz”? – pytam, 
a właściwie stwierdzam, bo dokładnie tak się 
w tym momencie czuję. Głos wewnętrzny, który 
najpierw wydobył ze mnie jędzowatość, teraz na-
kazuje mi zatrzymać się i zawrócić.

– Przeproszę ich – oznajmiam mężowi, bo już 
mi głupio na maksa.

– Jasne. Lepiej zakładać, że ludzie są dobrzy, 
niż podejrzewać, że nie mają torebki – wygłasza 
sentencję. – Zaczekam tu na ciebie.

„Obojętnie, mieli czy nie mieli tej torebki, jak 
mogłam się tak zachować? Przecież w naszym mia-
steczku jeszcze nigdy nie widziałam ludzi sprzą-
tających po swoich pupilach, psie kupy walają się, 
gdzie popadnie, i jakoś dotychczas mój głos milczał 
niczym lutnia nienastrojona, a tu nagle taka ze 
mnie <bohaterka>?!”, myślę po drodze.

Państwo z psem odeszli już spory kawałek, do-
padam ich na moście.

– Przyjechałam państwa przeprosić – mówię, 
podchodząc blisko.

Pan, zaskoczony, spogląda na mnie z uśmie-
chem ni to rozbawienia, ni to triumfu, ale chyba też 
sympatii, natomiast pani surowym tonem (czuję, 
jak bardzo musieli być po mojej uwadze wzburze-
ni) bez cienia uśmiechu rozpoczyna perorę:

– No i słusznie, bo jak tak można zwracać ko-
muś uwagę!

– Ma pani rację – mówię. – Lepiej zakładać, że lu-
dzie są dobrzy, niż ich podejrzewać o niecne czyny – 
z niewielką modyfikacją cytuję męża. – Przepraszam.

– Dziękujemy, przeprosiny przyjęte – mówi pan.
– Dziękujemy – powtarza za nim żona.
– Ja też dziękuję. Do widzenia – odpowiadam.
Uff, załatwione. Wracam do Janka czekającego 

w cieniu nadbrzeżnych olch. Niewiele mówi, ale 
widzę, że mu się podoba finał tej historii.

Uff… Przez cały dzień potem nie opuszcza mnie 
wspomnienie znad jeziora. Niby kamień spadł mi 
z serca, ale tylko na stopy. Bo dlaczego najpierw 
musiałam być starą złośliwą małpą?

Gdzie jesteś, Mały Książę?
„Gdzie jesteś, Mały Książę, gdzie odszedłeś z mej 
książeczki kart?”, zapytywała ongi Kasia Sobczyk 
z zespołem „Czerwono-Czarni”.  

Wszystko w tekście Krzysztofa Dzikowskiego 
(muzykę skomponował późniejszy „Trubadur”, Ry-
szard Poznakowski) było z ducha książki, z wyjąt-
kiem lisa – nie lis radził Księciu, by nie wierzył 
oczom i patrzył sercem. Wiatr mu radził. Widać au-
torowi wiatr bardziej pasował do rymu. Tak czy 
siak, piosenka stała się hitem i podobno gdy Kasia 
Sobczyk zaczynała swoje parlando, zawsze ktoś 
z widowni wołał: „Tu jestem!”.

Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN
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Mały Książę nie odszedł z mej książeczki kart, 
tylko jak najbardziej fizycznie odszedł z mej bi-
blioteczki półek! Miałam egzemplarz wydany pod 
koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Kie-
dy? gdzie? mi go wcięło?! Przeryję wszystkie półki 
raz jeszcze, wszystkie zakamarki, może znajdę. Na 
szczęście mamy w domu „Małego Księcia” z roku 
1976, którego mój mąż wniósł „w posagu”. Oczy-
wiście w przekładzie Jana Szwykowskiego.

Kiedy chodziłam do podstawówki, z biblioteki 
szkolnej wolno było korzystać dopiero od drugiej 
klasy. Pierwszaczki wszak najpierw musiały się 
nauczyć czytać. Ale ja, nie pamiętam już, jak to 
się stało, z biblioteką zaprzyjaźniłam się już jako 
pierwszak, pod koniec roku szkolnego. Książka, 
którą wypożyczyła mi bibliotekarka, pani Dorota, 
była jakąś wierszowaną historyjką, z tłumem ilu-
stracji i niewielką ilością tekstu, przeczytałam ją 
już w drodze ze szkoły. W domu szybko wpisałam 
książkę do dzienniczka lektur, bo taki należało 
prowadzić, walnęłam nawet jakiś rysunek, a że do 
szkoły miałam niedaleko, poleciałam wypożyczyć 
następną. Bibliotekarka trochę się zdziwiła, ale 
dała mi książkę – i historia się powtórzyła, nim do-
szłam do domu, znów było po lekturze. A w domu 
obiad – i nie miałam już możliwości jeszcze jednej 
wizyty w bibliotece.

Poszłam tam nazajutrz. Po kolejnej historii 
z szybkim czytaniem i powrotem po następną 
książkę pani Dorota powzięła podejrzenie, że ja 
w ogóle ich nie czytam i zaczęła mnie odpytywać 
z treści. Dopiero wtedy uwierzyła, że nie oszukuję 
z tym dzienniczkiem i z czytaniem.

Kiedy byłam w piątej klasie, podsunęła mi „Ma-
łego Księcia”. Może uważała mnie za dojrzalszą 
i głębszą czytelniczkę, niż w istocie byłam? Gdy 
oddawałam książkę, spytała, czy mi się podobała. 
Nie chcąc sprawić jej przykrości, powiedziałam bez 
przekonania, że tak, choć – czego już nie wyar-
tykułowałam – nie bardzo rozumiałam, dlaczego 
w piątej klasie mam czytać baśnie. W drugiej, trze-
ciej, owszem, ale jako dwunastolatka? Bo ja tak 
tylko, „po wierzchu”, wówczas „Małego Księcia” 
odczytałam. Jak ładną baśń. To nie był TEN moment 
dla zbyt smarkatej czytelniczki. Coś w oczach pani 

Doroty, a może jakieś jej słowa, nie pamiętam do-
kładnie, kazały mi po paru latach, jako już ósmokla-
sistce, samej poprosić o ponowne wypożyczenie 
„Małego Księcia”. Wówczas nastąpił TEN moment 
doroślejszego odczytania książki. Ale nie pamiętam 
już, czy wróciłyśmy do rozmowy na ten temat.

Kiedy zaczęłam pierwszą klasę liceum, „Mały 
Książę” stał się moją własnością. To pamiętam 
doskonale. W Poznaniu na rogu ulicy Kanałowej 
i Małeckiego znajdowała się wtedy mała księga-
renka. Na wystawie dostrzegłam „Małego Księcia”, 
wróciłam do babci, u której wtedy byłam z wizy-
tą – mieszkała w sąsiedniej bramie – poprosiłam 
o pieniądze i szybko pobiegłam do sklepu. Obsłu-
gujący mnie ekspedient powiedział, jak bardzo się 
cieszy, że kupuję właśnie tę książkę. Pewnie też 
był fanem „Małego Księcia”.

To była przez wiele lat moja ukochana lektura, 
nadal zajmuje wysoką pozycję na moim topie. Po-
zaznaczałam w niej wszystkie złote myśli, więk-
szość z nich i w ogóle mnóstwo wyimków znałam 
na pamięć. Recytowałam fragmenty „Małego Księ-
cia” na wojewódzkim konkursie recytatorskim. 
Zajęłam trzecie miejsce, więc chyba się spodobało, 
a może nawet wzruszyło moje: „Mały przyjacielu, 
bałeś się…” i „pięćset milionów dzwoneczków”. 
Do dziś i mnie wzrusza ta scena pożegnania.

To było w czwartej klasie liceum, zaś krótko 
potem poznałam dziewczynę, która miała kilkana-
ście egzemplarzy „Małego Księcia”, każdy z nich 
w innym języku, i wciąż powiększała swój zbiór. 
Mieszkała w Warszawie, pewnie miała możliwość 
podróżowania po świecie (a może kupowania 
w Pewexie za dolary?) – Internet i Allegro prze-
cież wtedy nie istniały.

Starałam się moich uczniów zarazić miłością 
do „Małego Księcia”. Choć trochę się przy okazji 
zżymałam, że opowiadają mi nie o żmii, a o wężu. 
Albo o Biznesmenie, a nie o Bankierze. Tak, to 
te nowe przekłady „Małego Księcia” – a moim 
ulubionym pozostanie na zawsze tłumaczenie Jana 
Szwykowskiego.

Chociaż jego przekład bynajmniej nie był 
pierwszy. Pierwszego na język polski dokonała 
w roku 1947 Maria Malicka, książkę wydała Spół-
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dzielnia Wydawnicza „Płomienie”. Od tamtej pory 
„Mały Książę” miał w Polsce ogromną ilość wydań 
i wznowień, kilkanaście przekładów, sporo wersji 
audiobukowych, a także inscenizacji teatralnych, 
niedawno zaś ukazała się polska wersja „Małego 
Księcia” z zupełnie innymi ilustracjami niż te, do 
których przywykliśmy.

A na całym świecie! Przetłumaczono książkę na 
sto siedemdziesiąt języków, sprzedano kilkadzie-
siąt milionów egzemplarzy, zrealizowano film… 
Sława „Małego Księcia” nie przemija.

Autor historii o chłopcu z gwiazd nie docze-
kał tej sławy. Książka ukazała się w 1943 roku, 
ledwie rok później Antoine Marie Jean-Baptiste 
Roger de Saint-Exupéry (tak brzmiało jego pełne, 
arystokratyczne nazwisko), jako pilot wojskowy, 
został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca 
nad Morzem Śródziemnym (pod koniec XX wieku 
odnaleziono w morzu w pobliżu Marsylii branso-
letkę należącą do pisarza, potem zidentyfikowano 
szczątki jego samolotu).

Róża – ukochana Małego Księcia – była jego 
żoną. Lis to podobno także kobieta, „ta druga” czy 
nawet jedna z wielu w życiu autora.

Może tak, może nie. Historia złotowłosego 
chłopca na zawsze pozostanie jedną z najpiękniej-
szych opowieści o przyjaźni i miłości. I o odpowie-
dzialności. Bo przecież: „stajesz się odpowiedzial-
ny na zawsze za to, co oswoiłeś” i Mały Książę, 
jak wyśpiewywała Kasia Sobczyk, „wrócił znów 
do róży swej”…

Gdzie jesteś, „Mały Książę”? Dokąd odszedłeś 
z mej biblioteczki półek? Na razie odnalazłam je-
dynie zmiętą, pożółkłą ze starości papierową ob-
wolutę.

 Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN

*  Arianka to rzeczka płynąca przez Lubniewice, fak-
tycznie zwie się Lubniewka. Jednak autorka, zamiesz-
kała przy ul. Ariańskiej, przeniosła tę nazwę również 
na rzeczkę, która wije się pod oknami jej domu.

Krystyna Filmanowicz: Wiadukt kolejowy w Pilchowicach
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Lepsza historia i gorsza
Wiem, to wredne i niezbyt patriotyczne. Ale cóż, 
chyba wrodzona wredota się we mnie odzywa. 
Albo może nawet jakiś, za przeproszeniem, gór-
nolotny krytycyzm? Zwłaszcza wobec braku 
wrodzonego krytycyzmu u polskich dziennika-
rzy, którzy potrafią pisać i rozmawiać tylko na 
klęczkach (zwłaszcza przed ludźmi kościelnymi). 
W każdym razie jak czytam wzorcowy biogram 
wojenny polskiego patrioty (pradziadek w kolej-
nych powstaniach warszawskich z 1830 i 1863, 
ojciec z bolszewikami; oczywiście nikt nie brał 
udziału w rewolucji 1905 lub Październikowej), 
to oprócz schematyzmu i tendencyjności zastana-
wia mnie np. taki fragment tejże biografii. Cytat: 
„chrzest bojowy w bitwie pod Brzegami (acha, 
to chyba mamy rok 1914 – przyp. EK.), następnie 
w szeregach I Brygady pod Łowczówkiem, Kona-
rami i Jastkowem, a w 1916 w bojach na Wołyniu”. 
I tak dalej. 

Zastanawiam się wtedy, dlaczego nie podaje się 
tzw. planu ogólnego, tylko jakieś bitewki, jakieś 
nazwy i że sam Komendant (koniecznie z wielkiej 
litery)... A tak naprawdę to kto z kim tam wal-
czył? Czyżby to przypadkiem CK Austro-Węgry 
walczyły z Cesarstwem Rosji? I „nasi” to w tym 

wypadku Austriacy, czyli poddani cesarza Franza 
Josefa? Którzy natarli na wojska rosyjskie? 

Zapytają, państwo, dlaczego te wydarzenia 
traktuje się jako bitwy „polskie” i jako powód do 
chwały? Dlaczego mówi o „szlaku bojowym”? No, 
nie wiem... A może wiem. Tak buduje się nieśmier-
telny mit nieskażonego kolaboracją z zaborcami 
Komendanta, Marszałka (bez bitew), Właściciela 
Kasztanki (wszystko z wielkich liter).

Czyżby w tym samym czasie walczący po stro-
nie cara inni Polacy byli niesłuszni? Albo ci co 
znaleźli się pod pruskim kaiserem? No jasne, bo 
oni nie walczyli pod – za przeproszeniem – Ko-
mendantem.

Wygląda, iż my, krytyczne matoły, zawsze wi-
dzimy tylko jedną stronę medalu, choć z założenia 
ma on co najmniej dwie...

Muzeum ateizmu
Byłem kiedyś, za czasów Związku Radzieckie-
go, w muzeum ateizmu urządzonym w kościele 
św. Kazimierza w Wilnie. Widziałem coś takiego 
pierwszy raz, ale zaciekawiło mnie bardzo. Obej-
rzałem. Po latach oczywiście muzeum zlikwido-
wano. Znów jest kościół św. Kazimierza, ponoć 
patrona Litwy. Trudno. Mnie bowiem szkoda tego 

Eugeniusz KURZAWA

Takie tam zapiski... Subiektywne, oczywiście, jak diabli. Z różnych lat, wzięte z różnych czaso-
pism. Na tematy, które co rusz się pojawiały kiedyś i wciąż jeszcze wyskakują. A to po obejrzeniu 
czegoś w telewizji, obejrzeniu (się) na ulicy, po przeczytaniu w prasie lub internecie, usłyszeniu 
w rozmowie. Czasem potrzebne człowiekowi dla odreagowania, a niekiedy do obśmiania. A nuż 
jeszcze parę osób podzieli tę konieczność śmiechu lub psychicznego odreagowania? Zawszeć 
to we wspólnocie łatwiej. Mam zamiar snuć te zapiski, wspomnienia, refleksje i złośliwości też, 
bo – jak śpiewali ongiś „Skaldowie” (cytuję z głowy) – „szanujmy wspomnienia, smakujmy ich 
treść, (...) bo trzeba coś mieć, gdy zbliży się nasz fin de siecle”. No i się zbliżył... 

Takie tam zapiski–odpryski... (cd)



107

.

Felietony

muzeum ateizmu. Czy nie mogło choć jedno po-
zostać? Wszak kościołów katolickich w Polsce, na 
Litwie jest od groma, a ateizm nic nie ma, żadnej 
nawet izby pamięci. 

Poza tym ta placówka była rzeczywiście uczą-
ca. Wykresy, schematy, skąd się bierze boski kult 
matki, skąd wywodzi się kult syna Bożego, leżały 
jakieś eksponaty, słowem to wszystko było sen-
sownie urządzone i pokazywało, jak tworzą się 
religijne mity, bóstwa etc. Gdzie to można dziś 
znaleźć? Nigdzie. W szkołach pod przymusem uczą 
irracjonalizmu za państwowe pieniądze. To jak to 
państwo ma sensownie funkcjonować?!

Święta obłudy
Minęły kretyńskie święta (piszę ten tekścik jesz-
cze w grudniu). Makabra. Święta chrześcijańskiej 
obłudy, kapitalistycznego rynku i rodzinnych po-
zorów. I tych samych filmów, tych samych kolęd, 
tych samych przebojów, oczywiście amerykańskich 
– wszystkiego (powiem wprost, ale kulturalne) – aż 
do wymiotów. 

To straszne, ale kolejne święta, już wszystko 
jedno jakie, są coraz gorsze. Tu nie pomoże fakt, 
że wyłączysz telewizor i pójdziesz na spacer lub 
gdzieś wyjedziesz. Niestety, nie. Gdzie uciec przed 
ogłupianiem? Dopadnie cię wszędzie! Pojedziesz 
w góry – w czasie tankowania na stacji benzyno-
wej dopadną cię święta. W komórce odezwie się 
jakiś sygnał z życzeniami i melodyjką. Otworzysz 
internet – idiotyczne kartki się sypią tonami, nie 
da rady wyłączyć, jeśli chcesz sam coś napisać. 
W wielkim sklepie z głośników będzie sączyć 
namolna melodia, wytarta piosenka, a wszędzie 
wokoło na ulicach, wystawach, w reklamach te 
same postaci kretyńskich krasnali hollywoodz-
kich. Nie Gwiazdorów, nie Mikołajów, nie Santa 
Klausów lub Dzieciątka Jezus (tradycja śląska), 
jak to powinno być u grzecznych dzieci. Po prostu 
świąteczny horror. 

Oskarżony o zbrodnie
Wszedł na ekrany film o gen. Fieldorfie. Wrednie 
z gościem postąpiono w czasach stalinowskich. 
Sąd kapturowy, sfingowany wyrok śmierci. Ale 

czytam w (starej) „Polityce” nr 16 z 18 kwietnia 
zaskakujące informacje. Otóż w 1972 r. wdowa 
po „Nilu” zwróciła się do Ministerstwa Obrony 
Narodowej o ustalenie miejsca pochówku męża. 
Okazało się to niemożliwe, ale wobec tego minister 
obrony zaproponował postawienie na cmentarzu 
w Warszawie (Powązki) symbolicznego nagrobka, 
co więcej, ufundował ten nagrobek z własnych 
funduszy. Człowiekiem, który wówczas zdobył się 
na taki gest, był gen. Wojciech Jaruzelski. 

Jaka Praga?
Nie wiem, skąd się bierze maniera, żeby w prasie, 
ale i w mowie potocznej Polaków, głównie zresztą 
warszawian, używać określenia „Praga czeska”. To 
i może Warszawa mazowiecka? Poznań wielkopol-
ski? Czyżby była jakaś inna Praga niż tysiącletnia 
stolica Czech? Czy ktoś nie mógłby pójść po rozum 
do głowy?!

„Profesor” Bartoszewski
Na czym polega mądrość, dojrzałość, autorytet 
i inne plusy (a te walory są często przywoływane 
publicznie) Władysława Bartoszewskiego, zwa-
nego tu i ówdzie profesorem? Nie wiem! Facet 
po prostu pieprzy, mówiąc delikatnie, i wiem, co 
mówię. Oto dowód. Jego wypowiedzi w sprawie 
likwidacji przez Sejm przywilejów emerytalnych 
dla byłych pracowników UB i SB. „Uczony” ów 
mąż wydzielił taki tekst o czasach PRL: „To nie 
była >wojna domowa<, tylko zbrodnie formacji 
kierowanych przez okupanta”. Jakiego okupanta? – 
zapytajmy. To jeden fragment i drugi w tym samym 
temacie: „Dla mnie gestapo i SB to znak równości” 
(na wszelki wypadek podaję: cytat za „GW” z 16 
lutego 2009). Naprawdę, panie „profesorze”?

Oni zmienili świat
Leżało w KMPiK-u czasopismo „tom kultury” (nr 
16), to wziąłem. A w nim znalazłem wywiad z Joh-
nem O’Sulivanem, autorem książki „Prezydent, 
papież, premier. Oni zmienili świat”. Redakcja 
zadała pytanie: „W swojej książce pisze pan, że 
zarówno Ronald Reagan, Jan Paweł II, jak i Marga-
ret Thatcher byli entuzjastami wolności. Z drugiej 
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strony opisywani przez pana politycy oceniani byli 
często jako zbyt konserwatywni, a papież jako zbyt 
ortodoksyjny.”

Pisarz zebrał się w sobie i odpowiedział, że: 
„Wszyscy troje byli entuzjastami wolności po-
litycznej, także wolności wyznania. Mam tu na 
myśli wolność ludzi od zewnętrznych ograniczeń, 
szczególnie od kontroli państwa, która w krajach 
komunistycznych oznacza represje.” 

Hmmm. Troje entuzjastów wolności? Reli-
gijnej? Naprawdę? Albo politycznej? Może tym 
zwolennikiem jest Reagan, który wysyłał wojska 
CIA do krajów Ameryki Południowej, żeby wpro-
wadzały tam US-ańską wolność? 

Dlaczego ci różni faceci zza oceanu zawsze 
widzą źdźbło w naszym oku, a nie widzą belki 
w swoim? Czyż ta ichnia deklaracja wolności nie 
polega przypadkiem na tym, że wolność na świecie 
to jest to, co dobre dla USA? 

Mało kto w ostatnich dekadach tak zrelatywi-
zował wszelkie ważne pojęcia – od prawdy, mo-
ralności, Boga poczynając – jak hipokryci ze Sta-
nów Zjednoczonych. Przy tym, co dziwne, mając 
cały czas tego swojego Boga na ustach. Hitlerow-
cy przynajmniej Boga mieli na klamrach pasów 
wojskowych, a bardziej powoływali się na fürhera. 

 Eugeniusz KURZAWA

Piotr Warcholak: Kapellbrücke, Most Kapliczny w Lucernie na rzece Reuss
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Zajęcia  
z fotografii
Pracownia Edukacji Fotograficznej (PEF) 
oznacza zajęcia od lat prowadzone przez uzna-
nego artystę-fotografa - Pawła Janczaruka.

Roczne uczestnictwo w tych zajęciach nie upoważ-
nia mnie do ich głębokiej analizy, a tym bardziej 
oceny, ale z przyjemnością podzielę się z zain-
teresowanymi spostrzeżeniami, które zebrałam 
w ciągu ubiegłego roku akademickiego. Zanim 
zapisałam się na zajęcia PEF, swój kontakt z apa-
ratem rozpoczęłam od rocznego kursu o nazwie 
„Podstawy fotografii”, na którym poznałam naj-
ważniejsze parametry, jako że od ich właściwego  
ustawienia zależy jakość obrazu. Paweł Janczaruk 
omówił dokładnie każdy kolejny, scharakteryzował 
też szeroki asortyment sprzętu fotograficznego, że-

bym mogła dokonać świadomego zakupu. Za radą 
prowadzącego zajęcia, swój aparat, bez względu 
na to, jakikolwiek by był, wskazane jest polubić. 
Lecz życzliwie uprzedzam, nie ma co liczyć od 
razu na jego wzajemność...

Zajęcia w PEF są, moim zdaniem, niezbędnym 
etapem w edukacji, bo chodzi o to, żeby robiąc 
jak najwięcej fotografii, nauczyć się rozpoznawać 
własne błędy, a bez fachowych uwag Pawła Jan-
czaruka jest to niemożliwe. Do tej pory robiłam 
zdjęcia, a teraz uczę się wykonywać fotografię. 
Bardzo ważna dla każdego seniora, który po-
dejmuje, tak jak ja, absolutnie nowe wyzwanie, 
jest sama osoba prowadzącego. Paweł Janczaruk 
jest mistrzem, śmiem sądzić, że o fotografii wie 
wszystko. Imponuje grupie swoją wiedzą, ale jego 
niekiedy surowe spojrzenie budzi w nas respekt 
i podświadome freudowskie niepokoje. Najogól-
niej tego typu osobowość określiłabym słowem 
„osobna”, ponieważ nie znam drugiej takiej, która 
skupiałaby w sobie tyle przeciwieństw. Potrafi być 
bardzo przyjacielski, ale i szorstki jednocześnie; 

Najpierw część teoretyczna. A potem poszukiwania tematów. 
Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek
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wytrwale tłumaczący, a za chwilę niecierpliwy; 
uczący wszechstronności ujęcia tematyki, ale sta-
wiający z lubością na detale; nie cierpiący kiczowa-
tych tematów, a kwiatków jako zadanie domowe; 
doceniający prace nowicjuszy, bardzo krytyczny 
wobec doświadczonych.

Dlaczego więc chętnie będę uczęszczała na te 
zajęcia również w tym roku akademickim? Przy-
czyn jest wiele. Na początku zajęć dowiadujemy 
się, „co w trawie piszczy” w zakresie wydarzeń 
kulturalnych. Chodzi nie tylko o wernisaże fo-
tograficzne, ale także o inne interesujące przed-
sięwzięcia, nawet filmy, które warto obejrzeć. 
Uczę się mądrze rozglądać i w otaczającej mnie 
rzeczywistości znaleźć ciekawy motyw i ująć go 
tak, żeby fotografia, jako najbardziej „gadatliwe 
medium”, powiedziała wyłącznie to, co niezbędne. 
Ona ma również zachęcić odbiorcę do myślenia, 
dać mu możliwość własnej interpretacji, wywołać 

nostalgię. Dowiedziałam się tylu interesujących 
rzeczy na temat kompozycji, złotego podziału, 
niektóre rady Pawła są do bólu proste, np. ta, że 
aby dobrze wykadrować budynek, nie muszę stać 
jak słup soli, wolno mi używać własnych nóg. Nie 
trzeba kombinować – najprostsze podanie tematu 
bywa czasami najlepsze. Na zajęciach PEF pod-
ciągam się też ze słownictwa, autorem szerszego 
zakresu leksyki jest oczywiście prowadzący. Wy-
mienię zaledwie kilka: fotografie się popełnia, a nie 
robi, przyroda owszem łagodzi nastroje, ale: „po co 
wam te krzaczory”, fotografia musi „oddychać” itd.

Drogi Pawle, dziękuję za wzbogacenie o wie-
dzę, za moje każde spotkanie z fotografią i za ten 
płaszcz ochronny dla początkujących na zajęciach, 
niech jeszcze doświadczeni pocierpią, zanim za 
parę lat i ja do nich dołączę.

 Małgorzata TURZAŃSKA

Paweł Janczaruk w akcji podczas warsztatów
Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek
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Medyczne  
aspekty choroby
Choroba Parkinsona jest jedną z chorób degra-
dacyjnych mózgu. W niektórych jego komórkach 
odkłada się uszkodzone białko – alfa-synukleina, 
wypełniając z czasem całą komórkę i uniemożli-
wiając jej pełnianie wszelkich funkcji. Komórki 
mózgowe z tym uszkodzonym białkiem przestają, 
przede wszystkim, produkować dopaminę, sub-
stancję potrzebną do przekazywania informacji. 
Prof. Jarosław Sławek –  neurolog, przewodniczą-
cy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (w ka-
dencji 2017-2020) – bardzo obrazowo przyrównał 
zaatakowaną komórkę mózgową do mieszkania, 
z którego mieszkańcy przestali usuwać śmieci 
i jeszcze dokładali następne. Po pewnym czasie 
nie nadawałoby się do zamieszkiwania. 

Rozpoznanie
Kliniczne rozpoznanie choroby Parkinsona obej-
muje, po pierwsze, spowolnienie ruchów u pa-
cjenta, po drugie, wystąpienie jednego z dwóch 
poniższych symptomów: drżenia spoczynkowego 
lub sztywności ciała – kończyn, tułowia. 

Do klinicznego rozpoznania parkinsonizmu 
stosuje się ponadto wystąpienie dwu spośród dzie-
więciu innych kryteriów: 

• jednostronny początek choroby – symptomy 
wymienione wyżej występują po jednej stro-
nie ciała, 

• utrzymującą się jednostronną asymetrię,
• bardzo dobrą reakcja na lewodopę,
• reakcja na lewodopę występuje przez co naj-

mniej 5 lat,
• objawy mają charakter postępujący,
• objawy rozwijają się przez co najmniej 10 lat,
• stają się widoczne ruchy pląsawicze (niesko-

ordynowane, niekontrolowane) w trakcie le-
czenia lewodopą,

• pojawiają się zaburzenia węchu,
• występują omamy wzrokowe.
U chorych można zaobserwować: maskowa-

tość twarzy, trudności w zainicjowaniu chodzenia, 
tzw. „zamrożenia”, kiedy to chory nie może „ode-
rwać” nogi od podłoża. Niektórzy mówią o no-
gach w betonie. Występuje także przygarbienie, 
zniechęcenie, bardzo często depresja. Przy pisaniu 
odręcznym literki stawiane przez chorego są coraz 
mniejsze, aż do utworzenia się linii („sznureczka”). 
Czasami występują także objawy niespecyficzne, 
np. trudności z otwarciem oczu, wówczas pacjent 
znaczną część dnia spędza z zamkniętymi oczami, 
co tym bardziej utrudnia poruszanie się, a chory 
bardziej narażony jest na upadki. 

Lekiem podawanym chorym od lat 90. XX 
wieku, na który bardzo dobrze reagują, zwłasz-
cza przez pierwsze pięć lat choroby, jest lewod-

Choroba Parkinsona 
i aktywność Lubuskiego Stowarzyszenia 
Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin
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opa. Przed utworzeniem tego leku średnia dłu-
gość życia z chorobą Parkinsona wynosiła osiem 
lat, dziś chorzy żyją z chorobą nawet przeszło 20 
lat, a samo schorzenie nie jest przyczyną zgo-
nu. Częściej są to: zapalenia płuc, komplikacje 
przy złamaniach i unieruchomieniu pacjenta  
z tego powodu.

Rozwój choroby powoduje, iż następuje większa 
maskowatość twarzy, a zaburzenia w chodzeniu 
i ewentualne konsekwencje upadków (wybicie bar-
ku, złamanie kończyn) podpowiadają stosowanie 
chodzika, a nieco później wózka inwalidzkiego. 
To bezpieczniejsze dla chorego. Występować mogą 
trudności w oddychaniu, skłonności do wzdycha-
nia, a także trudności z nietrzymaniem moczu. 
W sylwetce chorego w ciągu pierwszych 10 lat 
choroby kształtuje się nadmierne wychylenie do 
przodu głowy, a tym samym zmiana ułożenia krę-
gów szyi względem tułowia (anterocollis). Cho-
ry często cierpi na zaparcia. Na bardzo zaawan-
sowanym etapie choroby mogą wystąpić także  
halucynacje. 

Porady i historia
O inne symptomy występujące u pacjentów można 
zapytać lekarza neurologa lub poszukać informacji 
w internecie, który jest łatwo dostępnym źródłem 
informacji. W przestrzeni internetowej funkcjonują 
fora internetowe, na których swoimi doświadcze-
niami dzielą się chorzy lub ich rodziny. Można 
tam zadać pytanie, na które czasami odpowiadają 
nie tylko chorzy, członkowie ich rodzin, ale także 
lekarze (strona Fundacji Żyć z Chorobą Parkinsona 
– http://www.parkinsonfundacja.pl/). 

Chorobę, dziś zwaną chorobą Parkinsona, opisał 
już przeszło 200 lat temu (w 1817 roku) James Par-
kinson (1755-1824), angielski farmaceuta, lekarz, 
geolog, paleontolog i działacz polityczny. Nazwał ją 
drżączką poraźną. Mimo upływu dwu wieków nie 
są znane przyczyny choroby, choć – tak jak zostało 
wspomniane na początku tekstu – znany jest me-
chanizm uszkadzania komórek mózgowych. Do-
pracowano się kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu 
leków, które  nie leczą parkinsonizmu – bo, jak na 
razie,  jest to choroba nieuleczalna, ale pozwalają 
nieco lepiej funkcjonować chorym. To, czy dają 
sobie oni radę lepiej czy gorzej, zależy od wielu 
czynników, w tym cech osobowościowych - po-
datności na depresję, skłonności do izolowania się 
od innych czy też, mimo wszystko, utrzymywania 
dotychczasowych kontaktów społecznych. 

 Ewa NARKIEWICZ-NIEDBALEC

Do napisania tego tekstu wykorzystałam:
Prezentację przygotowaną przez dr n. med. Grze-

gorza Rossę, Algorytmy leczenia w Chorobie 
Parkinsona, wygłoszoną na konferencji zor-
ganizowanej przez Lubuskie Stowarzyszeni 
Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin w 200. 
rocznicę urodzin Jamesa Parkinsona na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim 20.04.2017 r.

Jakub Sienkiewicz, Poradnik dla osób z chorobą 
Parkinsona, Fundacja „Żyć z chorobą Parkin-
sona”, Warszawa 2016.

Iwona Szymalla, Parkinson. Poradnik dla pacjen-
tów i ich bliskich, Agora, Fundacja Parkinsona, 
Warszawa 2019. 

Turnus rehabilitacyjny w Pustkowie nad Bałtykiem Fot. Katarzyna Lewandowska
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Lubuskie  
stowarzyszenie 
parkinsonistów
Nazwa Stowarzyszenia jest znacznie dłuższa 
niż ta zapisana powyżej, bo brzmi: Lubuskie 
Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona 
i ich Rodzin. Oddaje to intencje założycieli or-
ganizacji, która miała i ma pomagać chorym, 
ich rodzinom, a także angażować bliskich osób 
dotkniętych chorobą. 

Po co takie stowarzyszenia, nazywane niekiedy 
pacjenckimi? Człowiek w chwili, kiedy zachoruje 
na jakąś poważną chorobę, czuje się zagubiony, 
diagnoza brzmi jak wyrok. Myśli: „stopniowo nie 
będę mógł robić tego, co do tej pory mogłem wy-
konywać bez problemu, dlaczego mnie to spotka-
ło”. Wejście w środowisko innych, którzy znaleźli 
się w podobnej sytuacji, są starsi lub młodsi i też 
muszą sobie z tym problemem poradzić, pozwala 
złagodzić pierwotny szok, rodzącą się depresję.  
Pacjenci z dłuższym stażem w chorobie, mimo 
wszystko optymistycznie nastawieni, którzy nie-
jedno wypróbowali i zbudowali  strategię radze-
nia sobie z chorobą, mogą być przykładem dla 
tych, którzy mają tendencję do załamywania się. 
Depresja to choroba, w której brakuje serotoniny 
w mózgu, ale można poprzez leki ją tam dostar-
czyć. W przypadku osób z chorobą Parkinsona pula 
leków antydepresyjnych jest mocno ograniczona. 

Wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół i znajomych 
jest w takim przypadku bardzo ważne. 

Osoby z Parkinsonem, jeśli zachorowały 
w okresie aktywności zawodowej, po dwóch, 
trzech latach  kierowane są na rentę, ponieważ ich 
funkcjonowanie nie jest stabilne. Mając raz lepszy, 
raz gorszy dzień, nie mogłyby codziennie stawić 
się w miejscu pracy. Brak stabilności postawy, 
zachwiania równowagi, upadki są tu wyraźnym 
przeciwwskazaniem. Ponadto chory musi przyj-
mować leki o określonych porach powiązanych 
z czasem posiłków, co ustala lekarz prowadzący. 
Przy wyłączeniu pacjenta z aktywności zawodowej 
zazwyczaj spada liczba jego kontaktów społecz-
nych realizowanych poza kręgiem rodziny. Zmniej-
sza się liczba najbliższych znajomych i przyjaciół. 
Dość często doświadczają tego także osoby zdro-
we, przechodzące na emeryturę. 

Komu i do czego potrzebne jest Stowarzyszenie?
Ci z chorych na parkinsonizm, którzy zachorowali 
już na emeryturze albo jeszcze przed chorobą za-
akceptowali mniejszą liczbę kontaktów z innymi 
ludźmi, gdy wyraźnie zaczęli odczuwać mniejszą 
sprawność, pod wpływem deprymującej ich w wielu 
sytuacjach choroby mogli sami zaniechać dotych-
czasowej aktywności, chętniej pozostając w domu. 
Nawet kiedy rodzina zachęcała  do życia towarzy-
skiego. Jak już wspomniano, wiele osób z chorobą 
Parkinsona cierpi na depresję. To choroba, w której 
wielu rzeczy się nie chce, nawet tych, które kiedyś 
podejmowało się ochoczo i które sprawiały radość. 
Utrzymujące się dłuższy czas poczucie smutku 
i przygnębienia  to podstawowe symptomy depre-

Turnus rehabilitacyjny w Pustkowie Fot. Ewa Narkiewicz-Niedbalec
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sji. Po co wychodzić z domu, skoro już nie trzeba 
iść do pracy ? Nic bardziej mylnego, chodzenie – 
w dosłownym tego słowa znaczeniu – jest ze wszech 
miar potrzebne. Ruch to jedna z form rehabilitacji. 

Komu i do czego potrzebne jest Stowarzysze-
nie? Potrzebne jest  chorym, aby spotkali podob-
nych do siebie i mieli się do kogo porównać, aby 
zawarli nowe znajomości i  zbudowali nowe więzi 
społeczne. Stowarzyszenie potrzebne jest także 
współmałżonkom, którzy najczęściej są opiekuna-
mi  chorych osób. Oni też szukają wsparcia, wy-
miany doświadczeń i nowych znajomości. Jeśli 
wyjeżdża się po raz dziesiąty w grupie o podobnym 
składzie na dziesięć dni nad morze, to jest wtedy 
wystarczająco dużo okazji do wspólnej gimnastyki, 
spacerów, zwiedzenia czegoś interesującego w oko-
licy (dwukrotnie zwiedzaliśmy Ogrody Hortulus 
w Dobrzycy), zacieśniania nawiązanych więzi. 

Początki
Pierwszą organizacją, która została założona 

z myślą o parkinsonistach, była Fundacja „Żyć 
z Chorobą Parkinsona” w Warszawie. Inicjatorem 
był nieżyjący już Jerzy Łukasiewicz, z wykształ-
cenia nauczyciel wychowania fizycznego, a także 
absolwent filozofii i literatury, które studiował naj-
pierw w Poznaniu, a potem w Paryżu. Z zamiło-
wania był podróżnikiem i organizatorem turystyki 
dla młodzieży, a później ludzi dorosłych. Zwiedził 
wiele krajów na świecie. Zachorował w wieku 56 
lat, ale nie zrezygnował z aktywności w dziedzi-
nie turystyki. Wraz z przyjaciółmi w 2004 roku 
założył Fundację, mającą pomagać osobom z cho-
robą Parkinsona i ich rodzinom, a także aktywi-

zować cierpiących do działania i niepoddawania 
się w tej nieuleczalnej chorobie. Zmarł w wieku 
76 lat. Założona przez niego Fundacja pomagała 
innym grupom chorych i ich rodzinom w różnych 
miastach Polski w zakładaniu organizacji, które 
miały nieść pomoc. Fundacja wydawała kwartalnik 
„Tulipan”, ponieważ kwiat tulipana jest symbolem 
osób z chorobą Parkinsona. 

W Zielonej Górze, dwa lata po inicjatywie 
warszawskiej, pojawiła się idea założenia stowa-
rzyszenia dla osób z chorobą Parkinsona i ich ro-
dzin. Wśród założycieli był dr nauk med. Grzegorz 
Rossa, neurolog, wieloletni ordynator Oddziału 
Neurologicznego Szpitala w Ciborzu, oraz grono 
jego pacjentów i ich rodzin, a wśród nich ks. prałat 
Zbigniew Stekiel, proboszcz parafii Najświętszego 
Zbawiciela. Jedną z osób opiekujących się cho-
rym na parkinsonizm ojcem była Wioletta Pie-
traszewska, która wykazała się inicjatywą i dużą  
aktywnością w przygotowaniu statutu Stowarzy-
szenia oraz  jego rejestracją 7 czerwca 2006 roku. 
W pierwszych dwóch latach działalności zorgani-
zowała dwa wyjazdy do Warszawy dla osób z za-
rządu Stowarzyszenia  na konferencję Fundacji 
„Żyć z chorobą Parkinsona” i spotkanie z jej pre-
zesem Jerzym Łukasiewiczem. W pierwszym roku 
działalności zorganizowane zostały także, wraz 
z zielonogórskim stowarzyszeniem Amazonek, 
andrzejki oraz warsztaty taneczne w Szkole Tań-
ca Gracja. W 2007 roku udało się zorganizować 
turnus rehabilitacyjny w Gościmiu, bardzo ładnie 
położonej miejscowości w lesie i nad jeziorem. Po 
zabiegach i zajęciach był  czas na grzybobranie, 
a później jeszcze na wieczorek taneczny. 

Turnus rehabilitacyjny w Pustkowie. Pierwszy z prawej prowadzący warsztaty artysta Wiesław Ramnach.
 Fot. Ewa Narkiewicz-Niedbalec
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Pobyty nad Bałtykiem
Pierwszy wyjazd nad morze do Mrzeżyna został 
zorganizowany w 2011 roku. Rok później Stowa-
rzyszenie pojechało nad Bałtyk do Pustkowa, małej 
miejscowości, której nazwa adekwatnie oddaje jej 
charakter. Pustkowo leży pomiędzy Pogorzelicą 
i Trzęsaczem. Do jednej i drugiej  miejscowości 
można się przejść na spacer, co wielu członków 
Stowarzyszenia robiło nawet każdego dnia. Na 
każdym turnusie w Pustkowie Władysława Ha-
gaj, która wraz z rodziną prowadzi Willę Alex, 
organizuje popołudnie z ciastem, kawą lub herbatą 
oraz wieczorek z kiełbaskami z rożna i muzyką. 
U niej zamawiane są zakwaterowanie oraz obiady. 
Na turnusie w Pustkowie  codzienną gimnastykę 
dla chętnych prowadziła jedna z członkiń, Wie-
sława Olejniczak, opiekunka męża chorującego 
na chorobę Parkinsona. W. Olejniczak całe życie 
dbała o  zdrowie, gimnastykowała się, trzymała 
linię, nie leczyła się na nic, bo  nie chorowała. 
Odeszła nagle w nocy. Były jeszcze przynajmniej 
dwa podobne odejścia opiekuna –  przed chorym 
na parkinsonizm członkiem rodziny. 

Warsztaty artystyczne
W Pustkowie już czterokrotnie odbyły się warsz-
taty artystyczne. Dwa prowadzone  przez artystę 
rzeźbiarza Wiesława Ramacha z Roztoki na Ka-
szubach, a dwa przez członkinię Stowarzyszenia 
Małgorzatę Pojasek. W maju 2017 roku Wiesław 
Ramach uczył, jak wykonać rzeźby średniej wiel-
kości (około 30 cm) z gliny lub masy samoschną-
cej podobnej do gliny ( niewymagającej pieca do 
wypalania). Tematem warsztatów rzeźbiarskich był 

kot, ale jeśli ktoś chciał,  mógł zrobić cokolwiek 
innego. Wszystkie prace zostały zaprezentowane 
jesienią 2017 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej, 
równolegle do wystawy Wiesława Ramacha 
w 75-lecie jego urodzin. 

W czerwcu 2018 roku zaprzyjaźniony już z gru-
pą parkinsonistów artysta poprowadził warszta-
ty z wypowiadania się techniką akwareli. Prace, 
które powstały, zostały wykorzystane jako rodzaj 
scenografii na konferencji naukowej Interdyscypli-
narność podstawą opieki geriatrycznej, która od-
była się na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego 7 listopada 2018 
roku. Dwie zostały przekazane Stowarzyszeniu 
„Nasze Zatonie”, które zorganizowało aukcję, gdy 
jednemu z mieszkańców tej zielonogórskiej dziel-
nicy spłonęło mieszkanie. Zostały wylicytowane 
za 550 zł. Stowarzyszenie ma więc swój wkład 
w przywrócenie potrzebującemu jego mieszkania. 

Na warsztatach prowadzonych przez M. Pojasek 
powstawały bombki lub jajka wielkanocne, zdo-
bione metodą decoupage, zawieszki na lodówkę 
z masy samoschnącej czy też abstrakcyjne wylewa-
ne obrazy. Bombki i jajka były ładnym prezentem 
dla osób współpracujących ze Stowarzyszeniem. 
Bardzo podobały się obrazy wylewane na szkło, 
blejtram czy też grubą tekturę. Kilka, za darowiznę 
na rzecz Stowarzyszenia, zostało w Pustkowie, 
kilka znalazło właścicieli wśród tych, którzy ze 
Stowarzyszeniem przyjechali nad morze. Tym 
sposobem udało się zgromadzić około 1200 zł na 
łóżko wodne do masażu, na które zaczęto groma-
dzić środki (minimalny koszt łóżka wynosi 34 tys. 
zł). Może jakiś grant pomoże pozyskać brakujące 

Turnus rehabilitacyjny w Pustkowie Fot. Katarzyna Lewandowska
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pieniądze. Niewielki (3,5%) procent wkładu wła-
snego już jest. 

Pobyt na turnusie nad morzem to dobry czas na 
warsztaty artystyczne. Nawet jeśli przeznacza się 
na prace twórcze po 3-4 godziny przed obiadem, 
to zostaje wystarczająco dużo czasu na przechadz-
ki po plaży, do Trzęsacza czy Pobierowa lub na 
spacer po skwerze, gdzie postawiono w 2007 re-
plikę krzyża z Giewontu i nazwano go Bałtyckim 
Krzyżem Nadziei. Od tamtego czasu pod krzyżem 
postawiono kilka kamieni z tablicami pamiątkowy-
mi. W 2019 roku z inicjatywy jednego z członków 
zarządu Stowarzyszenia, Ryszarda Sikorskiego, 
który pozyskał pieniądze na ten cel od sponsora, 
wmurowana została czarna granitowa płyta, upa-
miętniająca powstanie Lubuskiego Stowarzyszenia 
Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin i fakt 
corocznego przyjazdu do Pustkowa. 

Systematyczna gimnastyka w Zielonej Górze
Poza comiesięcznymi zebraniami, do systematycz-
nych działań Stowarzyszenia, realizowanych dwa 
razy w tygodniu, należy gimnastyka rehabilita-
cyjna prowadzona w Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej „Rehabilitacja” s.c. przy ul. 
Wojska Polskiego 86 („Mrowisko”). Na siedem 
rocznych edycji tej gimnastyki tylko jedna odbyła 
się w NZOZ „Artem”, po sąsiedzku z „Mrowi-
skiem”. W pierwszym roku, gdy pojawił się po-

mysł na taką gimnastykę, została sfinansowana 
ze składek członków Stowarzyszenia, gdyż przez 
kilka lat działalności (od 2006 do 2014 roku)zgro-
madzono przeszło 5 tys. zł, a wydatki bieżące były 
niewielkie (np. spotkania, w tym bożonarodzenio-
we, organizowano w sali, z której Stowarzyszenie  
korzysta dzięki uprzejmości księdza proboszcza 
parafii Najświętszego Zbawiciela. Tak było za cza-
sów proboszcza Zbigniewa Stekiela i tak pozosta-
ło). W 2015 roku Stowarzyszenie  po raz pierwszy  
przystąpiło do konkursu miejskiego o sfinansowa-
nie gimnastyki i wystarczające środki otrzymało. 

Dlaczego parkinsoniści – członkowie 
Stowarzyszenia -  nie starają się o gimnastykę 
realizowaną w ramach NFZ? Taka gimnastyka 
na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego 
lub neurologa musi być zrealizowana w zakładach 
rehabilitacji w ciągu kolejnych 10 dni roboczych, 
więc nie jest dobrym rozwiązaniem dla chorych. 
Dlaczego? Taki wysiłek fizyczny, dzień po dniu, 
krótki czas trwania tego typu gimnastyki (dwa 
tygodnie), a także jej indywidualny charakter nie 
spełniają ani oczekiwań chorych, ani zaleceń leka-
rzy neurologów. Zdecydowanie bardziej wskazana 
jest gimnastyka w formie zbiorowej – po około 10-
12 osób. Takie spotkania mają nie tylko znaczenie 
usprawniające fizycznie, ale budują lepszą kondy-
cję psychiczną oraz zacieśniają kontakty między 
członkami Stowarzyszenia. 

Konferencja z okazji 10-lecia istnienia Lubuskiego Stowarzyszenia Osób z chorobą Parkinsona i ich Rodzin
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Element sacrum w działalności Stowarzyszenia
Spopularyzowane w ostatnich latach przedświą-
teczne spotkania opłatkowe odbywają się także 
w organizacjach typu stowarzyszenia czy funda-
cje. Stowarzyszenie parkinsonistów także je or-
ganizuje. W początkowym okresie działalności 
odbywały się w siedzibie Caritasu  przy ul. Bema. 
Od 2014 roku, kiedy prezesem Stowarzyszenia 
został Jan Aleksandrowicz, a niżej podpisania 
sekretarzem, spotkania opłatkowe zaczęły się od-
bywać w kawiarni „Pod Aniołami” przy parafii św. 
Józefa Oblubieńca (ul. Prosta 47). Spotkania mają 
rzeczywiście odświętny charakter. W 2016 roku 
każdy uczestnik spotkania otrzymał oprawki do 
okularów, przekazane Stowarzyszeniu przez To-
masza Puśleckiego. W roku następnym udało się 
zebrać pojedyncze filiżanki do kawy lub herbaty. 
Część z nich podarowała parkinsonistom pani pre-
zydent Wioleta Haręźlak, a pozostałe zamówiła 
w Domu Harcerza. 

Innym razem z podarunkami na spotkanie 
opłatkowe przyszła ówczesna prezydent Bożena 
Ronowicz, zarządzająca miastem w okresie reje-
strowania Stowarzyszenia. Przyniosła miód oraz 
pakieciki siana pod obrus wigilijny. Atrakcją jed-
nego ze spotkań był udział w nim, jako przedsta-
wiciela marszałek województwa Elżbiety Anny 
Polak, pana Jacka Pawlaka oraz jego żony Iwony 
Pawlak, która pochodzi z Zielonej Góry (zagrała 

rolę Justyny w filmie „Nad Niemnem”). Na dwa 
ostatnie spotkania Michał Skalski zaprosił swojego 
nastoletniego wnuka Adama, odnoszącego sukcesy 
śpiewacze, który pięknie zaśpiewał kolędy i pa-
storałki. W 2018 Adam miał w repertuarze pieśni 
patriotyczne, które dodał do kolęd. 

Zakończenie
Działalność stowarzyszeń pacjenckich ma sens, 
gdyż pomaga  chorym i ich rodzinom  radzić 
sobie w chorobie, wspierać ich w pozytywnym 
myśleniu, ponieważ mimo choroby życie toczy 
się dalej. Jedna z członkiń o najdłuższym stażu 
w Stowarzyszeniu, która zachorowała w wieku lat 
42, powiedziała, iż nie sądziła, że dożyje zamąż-
pójścia córki i ożenku syna. Wychowała dzieci, 
chociaż pracować zawodowo już nie mogła, dziś 
ma i zięcia, i synową, a także wnuki, najstarszego 
w wieku 12 lat.

W przyszłym roku Stowarzyszenie będzie 
obchodziło 15-lecie swojej działalności. Zarząd 
i członkowie zastanawiają się, jak najlepiej świę-
tować ten jubileusz. 

 Ewa NARKIEWICZ-NIEDBALEC

Autorka jest przewodniczącą zarządu Lubuskiego 
Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona i ich 
Rodzin

Na zdjęciu przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, w środku grupy stoi Jerzy Łukasiewicz, 
założyciel pierwszego w kraju stowarzyszenia parkinsonistów


