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dodawanie życia, ale jego oblicza przedstawiają 
niesłychane wręcz bogactwo. 

Adriana Witkowska w wierszu „Niezwykły 
dzień” pisze: Nie ma dni nieważnych/ każdy do 
kochania (…) kochać życie warto! Mijają dni do 
kochania, mijają chwile, pachnące jak jabłka 
zimą. Każdy z nas, spośród licznych możliwo-
ści uczestnictwa w proponowanych zajęciach, 
wybiera część zaledwie, bo czasu lub sił nie 
staje, bo inne propozycje są dla konkretnej 
osoby bardziej interesujące, bo jakieś konieczne 
zajęcia nie pozwalają… Stąd subiektywny dobór 
tego, w czym uczestniczymy i jeszcze bardziej 
ograniczony zasób refl eksji, które pozostały 
w pamięci. „Inspiracje” nie są wolne od tych 
uwarunkowań. Nie we wszystkim nasi autorzy 
uczestniczą, nie o wszystkim piszą.

Twórczość artystyczna to ogromna część 
przedsięwzięć programowych Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Osiągnięcia 
naszych seniorów zostały docenione; za wspie-
ranie i promowanie życia kulturalnego regionu 
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
otrzymał prestiżowe wyróżnienie – Złoty Dukat 
Lubuski. Nie dziwi przeto duży blok materiałów 
związanych z licznymi imprezami kulturalny-
mi. Dla literatów były to głównie:

 ● Uroczystość jubileuszowa „Inspiracji”. 6 paź-
dziernika obchodziliśmy, o kilka miesięcy 
spóźnione, 10-lecie pracy redakcyjnej, uwień-
czone wydaniem 50. numeru. Dla uczczenia 
jubileuszu ogłosiliśmy Lubuski Konkurs 
Literacki im. Joanny Szczepaniak; jego fi nał 
pięknie wpisał się w uroczystość, fotore-
portaż z której znajdziecie Państwo w tym 
numerze. Nagrodzone teksty zamieściliśmy 
w numerze 50.

 ● Wydanie książki „Pejzaże życia. Antologia 
subiektywna”, zawierającej bogatą prezen-
tację twórczości literackiej słuchaczy ZUTW. 
Promocja książki odbyła się 24 listopada w ra-
mach V Festiwalu Literackiego im. Anny To-
karskiej, organizowanego przez Wojewódzką 

Za nami połowa roku akademickiego. Przeży-
liśmy wiele zdarzeń i gromadzimy je w pamięci 
tak pieczołowicie, jak za naszych młodych lat 
przechowywano jabłka na zimę – piwnica pełna 
była wtedy kuszącego zapachu, a świeże jabłko 
dodawało urody krótkim, zimowym dniom. 
Przetwarzamy je w opowieści wierszem i pro-
zą, by w chwilach trudnych odnaleźć ścieżkę 
wiodącą ku spokojowi serca i radości istnienia. 
Tak działały na nas w dzieciństwie pyszne kon-
fi tury z wiśni, które zwyczajną popołudniową 
herbatę zamieniały w ucztę Lukullusa. 

Niestrudzenie poszukujemy sensu tego, co 
nam się przydarza. No bo jak żyć bez sensu? 
Wertujemy uczone księgi i metaforyczne zbiory 
poezji – bodaj to Leszek Kołakowski twierdził, 
że intuicja poetycka często trafniej niż fi lozofi a 
defi niuje pewne zagadnienia. 

Założycielka uniwersytetów trzeciego wieku 
w Polsce, profesor Halina Szwarc mówiła, że ich 
misją jest „dodawać życia do lat, a nie tylko lat do 
życia”. Ta mądra maksyma towarzyszy różnorodnym 
przedsięwzięciom osób, które realizują się w działal-
ności ZUTW. Zapytani z zaskoczenia, nie bardzo 
potrafimy odpowiedzieć, na czym polega to 

Barbara Konarska

Dni do kochania

fot. Ewa KwaśniEwicZ
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i Miejską Bibliotekę Publiczną, w tym roku 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Jeszcze 
Żywych Poetów i Klubem Literackim ZUTW 
„Oksymoron”. Zaproszenie do współorga-
nizacji tej prestiżowej imprezy przyjęliśmy 
z radością, fakt ten niezbicie świadczy bo-
wiem o docenieniu środowiska literackiego 
skupionego w ZUTW.
Prestiż to jedno, najważniejsze, by książka 

sprawiła radość i zaprezentowanym w niej 
autorom, i czytelnikom. Jedna z koleżanek 
uniwersyteckich, Jadzia Jarowicz, podzieliła 
się ze mną na gorąco pierwszymi wrażeniami: 
„Zapoznanie się z książką rozpoczęłam od 
pogłaskania i obejrzenia okładki. Jaka ona 
milutka w dotyku, taka jakaś przyjazna – po-
myślałam. I te obrazki na okładce – cudne i te 
nazwiska na okładce – wzruszające... Wiem, że 
to nie okładka jest najważniejsza, ale tak było. 
Następnie przeglądam kartka po kartce, czy-
tam w skupieniu SŁOWO DO CZYTELNIKA 

i znowu się wzruszam. Jeszcze raz wracam do 
słów w nim zawartych: (…) ich przemyślenia 
to  nie  papierowe manifesty,  lecz  autentyczne 
przeżycia  przedstawione w literackiej  formie. 
I jeszcze raz do tych słów wracam, chcę je za-
pamiętać, podobają mi się i to bardzo”.

W książce jest wiele czarno-białych repro-
dukcji obrazów i zdjęć oraz kilka zaledwie 
reprodukcji barwnych. Zamiarem naszym było, 
oprócz – rzecz jasna – podwyższenia walorów 
książki, ucieszyć choć kilkoro z naszych kole-
żanek i kolegów malarzy. Efekt? Napisała mi 
koleżanka: Szkoda, że nie widziałaś jej (tu było 
nazwisko) radości, gdy kupiła „Antologię” i wi-
dząc mnie na korytarzu zatrzymała się, by mi 
z uradowaną twarzą obwieścić: „Zobacz, to mój 
obraz, to mój...”. Powstawaniu szaty grafi cznej 
też należałby się duży artykuł; nie czuję się na 
siłach…

Za nami już dwie kolejne promocje książki – 
dla uczestników III Forum Lubuskich UTW 

fot. BarBara KonarsKa
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oraz dla słuchaczy UTW w Sulechowie, przed 
nami kolejne. Z radością słucham opinii czytel-
ników o przeżytych emocjach podczas lektury. 
Oby ich było jak najwięcej!

Dwie osoby z naszego klubu literackiego 
miały też satysfakcję osobistą. Halina Sędziń-
ska wydała tomik pięknych wierszy, zatytuło-
wany „Dotyk”. To debiut, ale jakże dojrzały, jej 
poezja ma własny, niepowtarzalny ton i dlate-
go ośmielam się wyrazić nadzieję – Halinko, 
czekamy na kolejną książkę poetycką Twojego 
autorstwa! Teresa Gładysz, której wspomnienia 
z lat dzieciństwa czytaliście państwo, we frag-
mentach, w kolejnych numerach „Inspiracji”, 
wydała książkę „Z tęsknoty za Nieświeżem”. 
Promocja w Sali Dębowej Biblioteki miała 
niezwykły charakter, Teresa okazała się gawę-
dziarką pierwszej wody.

Przed kilku laty słuchałam wykładu Dietera 
Kirchhöfera z niemieckiej fundacji „Pamięć, od-
powiedzialność, przyszłość”. Mówił o rozchodze-
niu się wspominania prywatnego i ofi cjalnego, 
doceniając wagę tego pierwszego. Wspomnienia 
ofi cjalne należą do państwa. Pamięć prywatna, 
prezentowana w formie historii mówionej, sta-
nowi kontrapunkt pamięci ofi cjalnej. Z takich 
opowieści nie da się zrekonstruować historii 
powszechnej, jednak ich wartość polega właśnie 
na emocjonalności, na subiektywizmie w do-
tknięciu historii. Teresa najpierw opowiadała 
rodzinie to, co zapamiętała, potem te opowieści 
spisała. Są emocjonalne, są subiektywne i dzię-
ki temu – niezwykle wartościowe.

Środowisko fotografi czne po raz drugi zwró-
ciło się do lubuskich UTW z ofertą konkursową. 
8 października otwarto II Wystawę Fotografi cz-
ną Lubuskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
Przed rokiem niewielu było laureatów nagród 
spoza Zielonej Góry, w tym roku od nazwisk 
koleżanek i kolegów z innych UTW wprost się 
zaroiło. 

Zupełnie inny wymiar miało wydarzenie 
dotyczące naszego Artysty – seniora. Jednym 
z laureatów Nagrody Kulturalnej Miasta Zielo-
na Góra 2015 został Zbigniew Rajche! Nagrody 
zostały wręczone przez prezydenta Janusza Ku-
bickiego i przewodniczącego rady Adama Urba-
niaka 8 września 2015 roku podczas uroczystej 
sesji Rady Miasta Zielona Góra. Gratulujemy 
Ci, Zbyszku, tak prestiżowej nagrody. Ogromnie 
cieszy, że Twoja długoletnia praca artystyczna 
została dostrzeżona i doceniona. 

Zbyszek nie musi się też martwić o bardzo 
bogate archiwum fotografi czne; od pewnego 
czasu jest nie tylko fachowo przechowywane, 
lecz także chętnie wykorzystywane na łamach 
prasy papierowej i publikowanej w Internecie, 
gdzie co młodsi zielonogórzanie mogą dostrzec, 
jak w ciągu kilkudziesięciu lat zmieniło się 
nasze miasto, a my – starsi – z nostalgią po-
wspominać miejsca z różnych powodów bliskie, 

fot. BarBara KonarsKa
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kojarzone z ekscytującymi wagarami, pierw-
szymi randkami, romantycznymi spacerami… 

Nasi fotografowie chlubią się nagrodami 
w różnego typu konkursach fotografi cznych. 
Ich nazwiska znajdziecie Państwo wewnątrz 
numeru. Wędrujemy z aparatami po naszym 
województwie, utrwalamy jego urodę, doku-
mentujemy przemiany, toteż nic dziwnego, że 
mamy szansę zaistnieć na forach pokonkur-
sowych. Bywa, że nasze zdjęcia znajdziemy 
w przestrzeni publicznej; zaskoczeniem dla 
mnie było zdjęcie mojego autorstwa w Centrum 
Przyrodniczym w towarzystwie zdjęć Krystyny 
Jaworskiej, Bolesława Polarczyka i Bogdana 
Jana Springera. Wykorzystanie naszych prac 
obok obrazów zielonogórskiej artystki Anny 
Gapińskiej-Myszkiewicz z pięknego cyklu 
„Pejzaż lubuski znad Odry i Bobru” to wielka 
satysfakcja. 

Artykuły o wystawach malarskich przeczy-
tacie Państwo w numerze. Jedna z nich była 
szczególna – klub „Pastele” uczcił dziesięciolecie 
pracy artystycznej dużą wystawą. Jej werni-
saż odbył się 12 listopada 2015 r. w Galerii 
Biblioteki Wojewódzkiej. To bardzo pracowita 
grupa – w styczniu 2016 r. pokazała kolejną 
wystawę, zatytułowaną „Kompozycje”. Grupa 
„Kontrapost” pokazała zbiorową wystawę „Mo-
tylem jestem”, a Barbara Cap miała wystawę 
indywidualną. Na ile naszym malarzom udaje 
się „wyskakiwać z pospolitości”, jak określił 
drogę artysty w wykładzie na III Forum Lu-
buskich UTW Zbigniew Szymoniak? Nie mnie 
sądzić, jest natomiast faktem, że bardzo usilnie 
nad tym pracują. Myślę zresztą, że to zadanie 
dotyczy nas wszystkich, którzy w sposób twór-
czy próbujemy dotknąć Piękna.

Każdy jubileusz jest dowodem trwałości 
naszych dawnych lub odkrytych w ZUTW 
pasji. 7 października niezwykle sympatyczny 
klub „Atłasek”, którego członkinie z radością 
haftują, wyszywają, dziergają cudeńka dla 
domu i dla siebie, obchodził 20-lecie. Artykuł 

o jubileuszu napisała Ada Witkowska – jako 
długoletnia członkini klubu, jak rzadko kto 
predestynowana do jego autorstwa.

Starania od lat podejmowane z inicjatywy 
pani prezes Zofi i Banaszak dla zacieśnienia 
kontaktów między lubuskimi UTW, przynoszą 
rezultaty. Jeszcze niedawno trudno było na-
mówić kogoś, by się zaprezentował na łamach 
naszego pisma. Zaczęło się to szczęśliwie zmie-
niać. Bywamy u siebie nie tylko na imprezach 
ogólnouniwersyteckich, nawiązaliśmy kontakty 
między grupami artystycznymi, mamy coraz 
więcej artykułów dotyczących działalności po-
szczególnych uniwersytetów. W tym numerze 
blok poświęcony lubuskim UTW to ciekawa 
prezentacja gorzowska, ale i inne sympatyczne 
sygnały o pogłębiającej się współpracy. Zwróć-
cie też Państwo uwagę na duży blok tekstów 
literackich, prezentujących twórczość autorów 
z Gorzowa, Gubina i Szprotawy. Poznajmy się 
i bądźmy blisko! i bądźmy blisko! 

fot. Ewa KwaśniEwicZ
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Kiedy mowa o poznawaniu się wzajemnym, 
nie sposób pominąć naszego cyklu „Spotkania”. 
W tym numerze spotykamy ludzi, którzy wiążą 
sens życia z uprawianiem twórczości artystycz-
nej. Przez całe życie albo przez czas, który został 
im dany już po okresie aktywności zawodowej. 

4 listopada 2015 r. w Muzeum Ziemi Lubu-
skiej odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej 
„Selekcja” Pauliny Komorowskiej-Birger, o któ-
rej pracach mówi się, że są „okruchami rozbitego 
w czasie postmodernizmu świata wartości, 
rozbitej zbiorowej i indywidualnej tożsamości 
człowieka oraz integralności kultury”. Prof. dr 
hab. Paulina Komorowska-Birger jest dyrekto-
rem Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, a prywatnie – córką naszej 
słuchaczki, Janeczki Komorowskiej. Absolwent-
ka Wydziału Ceramiki i Szkła, szkło właśnie 
uczyniła środkiem wyrazu artystycznego. Jej 
„wykład intymny”, opracowany przez Marzenę 
Tomczak, przybliża nam sylwetkę niezwykle 
ciekawej artystki. 

Kolejny portret – malarki – ukazuje nam 
Barbarę Cap, z którą rozmawia Barbara Dzię-
cielewska. Basia miała w ZUTW ciekawą wy-
stawę indywidualną, której wernisaż odbył się 2 
października 2015 r., a jej droga do malarstwa 
i dalsze plany rozwoju to temat tej rozmowy.

Tomasz Gawałkiewicz odwiedził Klub Foto-
graficzny FOTOOKO. Spotkanie było bardzo 
ciekawe, a rozmowę z popularnym fotorepor-
terem przeprowadził Włodzimierz Włodarczak.

14 października 2015 roku w klubie lite-
rackim „Oksymoron” obchodziliśmy jubileusz 
80-lecia Bronisławy Raszkiewicz, wrażliwej 
poetki, pięknego człowieka. Napisałam w wier-
szu, który Jej wręczyłam: w Twoim  sercu 
zamieszkała  poezja/ w ciepłym domu poezji/ 
zamieszkała miłość/ Twoja miłość pełna poezji/ 
niestrudzenie  buduje  dom. Wierzę, że praw-
dziwie odczytuję Jej przesłanie dla nas, gdyż 
tak wiedzie swoje życie, niestrudzenie budując 
DOM. 

Nie będzie już kolejnych spotkań z Maria-
nem Wawrzynem. 20 listopada odprowadziliśmy 
go na wieczną wartę. Na pogrzebie było dużo 
koleżanek i kolegów z ZUTW, w ogóle wielu 
żałobników, na ogół w starszym wieku. Wyda-
je mi się, że większość – tak jak ja – myślała 
o zmarłym jako o człowieku, który obdarował 
nas pięknem i dobrem. Żegnać kogoś z wdzięcz-
nością za to, że był z nami, że dzielił się tym, 
co miał w sobie najlepszego, to dobre przeżycie. 
Wpisał się, jako jeden z pierwszych, w historię 
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Wpisał się ogromną pracą na rzecz klubu, 
który stworzył i którego poetycka nazwa – 
„Wierni kwiatom” – przez długie lata kojarzona 
była z jego nazwiskiem. Był – jak sam mówił 
o sobie – wojakiem, który pokochał kwiaty. Nie-
zwykłym zbiegiem okoliczności nosił nazwisko 
znaczące dla jego pasji – w starożytnej Grecji 
wawrzyn poświęcony był Apollinowi, bogu pięk-
na, światła, życia, ale i śmierci… Jego służba 
w Wojsku Ochrony Pogranicza została podczas 
ceremonii upamiętniona dość niezwykle – 
w liturgiczny porządek pogrzebu katolickiego 
została wpleciona, zagrana na trąbce, piosenka 
znana już chyba tylko naszemu pokoleniu – „Na 
strażnicy”. Aż się chciało zanucić melodyjny 
refren; Hen, daleko, za mgłą/ jest rodzinny mój 

fot. BarBara KonarsKa
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dom./ Tam dziewczyna ma śpi/ w mej rodzinnej 
wsi./ Gwiazdy gaszą swój blask,/ bo już budzi 
się brzask./ Gdy ty śpisz, kraju strzeże ktoś tu,/ 
by cię nikt nie zbudził ze snu.

Podczas promocji „Pejzaży życia” profesor 
dr hab. Małgorzata Mikołajczak zapropono-
wała przeprowadzenie przez jej doktorantów 
serii zajęć dla członków klubu „Oksymoron”. 
Zajęcia się już rozpoczęły i są bardzo intere-
sującym i potrzebnym działaniem, którego 
podjęcie było możliwe dzięki istniejącemu od 
lat porozumieniu o współpracy Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z naszym stowarzyszeniem. 

Współpraca miewa też charakter na poły 
prywatny, choć Ogród Sztuk w Wilkanowie to 
od dawna instytucja upowszechnienia Kultu-
ry (duże „K” nieprzypadkowe). Eugeniuszowi 
Kurzawie zawdzięczamy wiele, był pierwszym, 
który nasze środowisko literackie dowartościo-
wał na forum zielonogórskim, pięknie podsuwa 
różne pomysły, wzbogacające każdego z nas. 
Ostatnio urządził swoisty warsztat poetycki, 
namawiając do napisania tekstu o przesłanym 
nam zdjęciu. Powstały ciekawe wiersze, a jesz-
cze ciekawsza była opowieść o osobie utrwalonej 
na zdjęciu – matce Eugeniusza. 

Twórczość artystyczna to nie całokształt 
kontaktów z kulturą. Podczas Forum lubu-
skich UTW, o którego przebiegu przeczytacie 

Państwo relację Mirosławy Bogdan, przedsta-
wiciele zielonogórskich instytucji kultury opo-
wiadali o ścisłej współpracy, często niezwykle 
wartościowej dla obu stron. Szczególnie silne 
związki możemy odnotować w kontaktach 
z Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tak zaciekawiło 
mnie wystąpienie dr Longina Dzieżyca, że 
poprosiłam o udostępnienie materiału „Inspi-
racjom”. Długoletnia współpraca opisana w tym 
artykule, to wręcz solidna kronika pewnego 
kierunku pracy naszego UTW. Aż trudno uwie-
rzyć, jak różnorodne to były działania i jaki był 
ich ciężar gatunkowy!

W „Inspiracjach”, jak zawsze, jest wiele 
ciekawych wspomnień, Piotr Warcholak rela-
cjonuje wyprawę do Gruzji i Armenii, bawimy 
się zdrowo i na sportowo… Niedawno Marzena 
Tomczak na zajęciach w klubie „Oksymoron” 
dziwiła się, że tak mało jest tekstów satyrycz-
nych, pisanych „lżejszym piórem”. Otóż w tym 
numerze trochę ich mamy, całkiem smacznych, 
prawda? 

Rozpisałam się niepomiernie, a tymczasem 
ks. prof. Józef Tischner zalecał w „Historii 
fi lozofi i po góralsku”: Na tym polego rozumne 
zywobycie,  coby się nie dać skrajnościom,  ino 
wse w złoty środek utrefi ć. To rada na życie, ale 
myślę, że i na pisanie, więc choć mnie palce na 
klawiszach świerzbią, na tym zakończę.

fo
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Zofia Banaszak

ZŁOTY DUKAT LUBUSKI
dla
Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

Zarząd Województwa Lubuskiego uchwalą nr 
73/84/15 z dnia 25 listopada 2015 roku przyznał 
Zielonogórskiemu Uniwersytetowi Trzeciego 
Wieku nagrodę za wspieranie i promowanie 
życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lu-
buski. Wręczenie nagród odbyło się 21 grudnia 
2015 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, 
w Sali Kolumnowej, podczas sesji Sejmiku 
Województwa Lubuskiego. Nagrodę odebrała 
prezes Zarządu ZUTW Zofia Banaszak wraz 
z wiceprezes Elżbietą Józefowicz. 

Nagroda wyraża szczególne uznanie dla 
wszystkich słuchaczy naszego Uniwersytetu, 
a szczególnie wszystkich grup twórczych – lite-
rackich, malarskich, fotograficznych, muzycz-
nych, teatralnych, tanecznych, redakcji wy-
dawniczej, naszych wykładowców i partnerów 
z instytucji kulturalnych miasta i regionu. To 
nasze wspólne osiągnięcie.

Dziękujemy za zgłoszenie nas do tego 
zaszczytnego wyróżnienia państwu Alicji 

i Ryszardowi Błażyńskim z Towarzystwa Mi-
łośników Zielonej Góry WINNICA. Gratulujemy 
wszystkim nagrodzonym podczas grudniowe-
go spotkania w Urzędzie Marszałkowskim. 
W świątecznej atmosferze w Sali Kolumnowej 
Złoty Dukat Lubuski dla Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku nabrał 
„złotego blasku”.

Zofia BanasZaK i ElżBiEta JóZEfowicZ ZE statuEtKą  
„DuKata luBusKiEgo”, fot. Krystyna JaworsKa

fot. Krystyna JaworsKa

fot. Krystyna JaworsKa
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muszę pojechać na wizytację, napisać raport. 
Ponadto dostaję do zaopiniowania rozprawy dok-
torskie, habilitacyjne itp. To też jest absorbujące. 

Najwięcej czasu i systematycznej pracy wy-
maga przygotowanie materiału do wystawy; 
przy czym to nie jest tak, że wstaję rano i idę 
do pracowni. Zwykle wystawę mam w wakacje, 
ponieważ wtedy mam czas na przygotowanie ja-
kichś większych rzeczy. W przeciągu roku przy-
gotowuję sobie materiał. W wolnych chwilach 
coś powoli robię, ale nie jest to czas określony. 
Jak potrzeba, to wstanę o czwartej rano, albo 

wykład intymny  
profesor  
Pauliny Komorowskiej-Birger

Moje motto na dziś: Wkraczając w świat 
artysty należy pamiętać, że jest to teren 

prywatny, gdzie autor nie musi odpowiedzieć 
na pytanie: dlaczego?

W obecnym momencie jestem zadowolona 
z miejsca, w którym jestem. Zastanawiam się, 
czy chciałabym inaczej. Mogłabym być w innym 
miejscu, ale czy byłabym szczęśliwa? 

Łączę w sobie wiele życiowych obszarów, 
w tym są trzy główne: rodzina, uczelnia i sztu-
ka. Najważniejsza jest dla mnie rodzina. Przede 
wszystkim córka i mąż. Dom, rodzina, to moje 
bezpieczeństwo. Zawsze dużo pracowałam. Od 
początku często wyjeżdżałam. Kiedy córka 
skończyła półtora roku, po raz pierwszy wy-
jechałam naprawdę daleko i na długo (jak dla 
matki, która zostawia małe dziecko), bo do USA, 
na dwa miesiące. Później, gdy miałam wystawy 
za granicą, wyjeżdżaliśmy razem; ja przygoto-
wywałam wystawę, mąż był z córką. Gdy wyjeż-
dżałam sama, wtedy mąż zajmował się córką, 
a mnie technologie pozwalały na utrzymywanie 
kontaktu mimo fizycznej nieobecności. Jestem 
zrealizowana rodzinnie.

Praca na uczelni jest w określonych godzi-
nach, więc dyscyplinuje moje życie. I jeszcze wy-
jazdy, bo od lat pracuję jako ekspert w Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej; jak mnie poproszą, 

16 listopada 2015 roku o godz. 10.oo umówiona byłam na spotkanie – wywiad z profesor 
Pauliną Komorowską-Birger. Punktualnie o 10.00 zatrzymał się samochód i wysiadła z niego 
piękna, elegancka kobieta. Weszła, przywitała się. Uprzejma, życzliwa. Emanująca pewnoś-
cią siebie. Powściągliwa, opanowana, acz z wyraźną skłonnością do śmiechu. Potem jeszcze 
okazało się, że ceni słowa - w wypowiedziach są same istotne.

Gdyby wpadła spóźniona, w artystycznym nieładzie, byłoby może łatwiej, zastosowałabym 
standardowy tryb... A tak… Ciekawe…

Marzena Tomczak

ProfEsor Paulina KomorowsKa-BirgEr,  
fot. mariusZ KowalsKi



12 INSPIRACJE  /  grudzień 2015 – kwiecień 2016  /  nr 1 (51)

pracuję między zajęciami. I tak było zawsze. 
Czyli dla SZTUKI, która jest jakby podstawą 
w moim życiu, muszę wygenerować czas. Bar-
dzo pomagają mi w tym zdolności logistyczne, 
które odziedziczyłam po mamie. 

Co ja robię w sztuce? Zawsze to samo, czyli 
pokazuję w jakimś stopniu siebie, związki 
w rodzinie, z przyjaciółmi i to co zainspiruje, 
zaintryguje w danej chwili. A więc to, co po-
kazuję w swoich pracach, najczęściej jest zwią-
zane z tym, co blisko; nie potrzebuję jakichś 
niezwykłych, wymyślnych historii, ale tego, 
co jest związane z moim życiem. Obserwuję 
siebie i to co mnie otacza. Artysta cały czas 

myśli, jest wyczulony na to, co się dzieje woko-
ło i każdy moment może przynieść inspirację 
i może powstać kolejna praca. Kiedy pomysł 
jest skrystalizowany, gdy wiem co chcę zrobić, 
to moje umiejętności poparte praktyką pozwa-
lają to wykonać. Praktyka czyni mistrza; jedną 
szklaną nitkę wyciągałam na studiach cały 
dzień, a teraz pół minuty. 

Czasem coś się robi w jakimś stopniu do 
szuflady. Decyzja, czy chcesz to pokazać, czy 
nie, dojrzewa. Mocno zraziłam się do wystaw 
robionych na czas, na zlecenie. Był taki okres 
po wystawie dyplomowej, gdy miałam dużo 
propozycji, ale nie byłam dojrzała do tego typu 

prezentacji, nie wiedziałam, co chcę pokazać 
ani czy w ogóle chcę coś pokazać i byłam z tych 
wystaw bardzo niezadowolona. Nie było kom-
patybilności między moją dojrzałością a wy-
stawianiem. I wtedy dokonałam WYBORU: 
odsunęłam się, zabrałam moje prace z galerii, 
przestałam realizować wystawy terminowe. 
A LOS pokierował mnie do Zielonej Góry. 

Los otwiera przed nami możliwości, daje 
nam szanse, ale wiążą się z tym nasze wybory. 
Czyli bierzemy odpowiedzialność za swoje życie. 
Mnie po drodze jakoś wychodziło; los dawał 
szansę, a ja podejmowałam właściwe DECY-
ZJE. Wiedziałam, że chcę robić coś zgodnego 
z moimi potrzebami, a jak to się komuś spodo-
ba, to bardzo dobrze. I od początku wiedziałam 
czego nie chcę.

Myślę, że we Wrocławiu nie miałabym takiej 
możliwości pracy. Cenię to miejsce, w którym 
się znalazłam, ten los, który pokierował mnie 
z powrotem do Zielonej Góry. Jest to wybór, ale 
trochę pośredni, bo przez siedem lat dojeżdżali-
śmy z mężem do siebie. Gdy urodziło się dziecko, 
mąż zostawił swoją karierę akademicką (tuż po 
obronie rozprawy doktorskiej) i przyjechał do 
Zielonej Góry. We Wrocławiu zaliczyłam pierw-
szą część mojego bycia w artystycznym świecie. 
W Zielonej Górze postanowiłam utrzymać ten 
kierunek. Albo się uda, albo nie. 

Jestem niepokorną osobą. Nie potrzebuję 
poparcia, bo mam siłę zbudowaną wewnątrz sie-
bie. To wynika między innymi z wychowania, 
taką siłę zbudowała mi rodzina: „Dużo ci nie 
pomożemy, ale wiedz, że jesteśmy”. RODZICE 
byli opiekuńczy i wspierali nas bardzo. A moja 
decyzja, że chcę studiować malarstwo bardzo 
rodziców zdziwiła, ponieważ do tej pory nic 
w tym kierunku nie robiłam; nie zajmowałam 
się na co dzień rysowaniem czy malowaniem. 
Uczyłam się w klasie biologiczno – chemicznej 
w VII Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej 
Górze. Istniała jednak gdzieś głęboko myśl 
o studiowaniu na ASP. Talent, jak się okazało 

DZiEła Pani ProfEsor, fot. Janina KomorowsKa
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po czasie, odziedziczyłam po rodzicach. Oboje 
są bardzo uzdolnieni, chociaż żadne nie jest 
związane zawodowo z działalnością artystycz-
ną. Podzieliłam się z rodzicami postanowie-
niem o artystycznym kierunku studiów, kiedy 
skończyłam osiemnaście lat. I oni je zaakcep-
towali. Znaleźli zielonogórską artystkę, panią 
Cajdler-Gruszkiewicz, do pracowni której raz 
w tygodniu chodziłam uczyć się malarstwa 
i rysunku. Pani Bożena jest wspaniałą i cie-
płą osobą, tworzącą wokół siebie artystyczny 
klimat – świat, który mi bardzo odpowiadał. 

Niestety, nie dostałam się na te wybrane 
studia. Przez następny rok mieszkałam we 
Wrocławiu, z siostrą, studentką medycyny 
i bardzo poważnie przygotowywałam się do 
egzaminu na malarstwo. Nieocenioną pomoc 
dostałam trzy miesiące przed egzaminami od 
przyjaciół: Uli Wilk i Eugeniusza Minciela, 
studentów IV roku malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych. Ona uczyła mnie malować, on – ry-
sunku. Ich też wybrał los. Zasugerowali mi 
zdawanie na kierunek projektowanie szkła na 
Wydziale Ceramiki i Szkła, ponieważ dawało to 
odrobinę więcej szans na sukces niż zdawanie 
na malarstwo, na które potem można było się 
przenieść. Zdałam z drugą lokatą, ale na ma-
larstwo się nie przeniosłam, z powodu wprowa-
dzonych akurat administracyjnych decyzji. Nie 
chciałam natomiast wyjeżdżać np. do Krakowa 
czy Gdańska, gdzie taka możliwość istniała, 
bo i wrocławska szkoła była dobra i dobrze 
mieszkało mi się z siostrą. Zostałam więc na 
szkle, ale to nie był mój wymarzony kierunek 
studiów. Podchodziłam do niego z dystansem, 
z przymrużeniem oka, nie z pietyzmem. Wciąż 
chciałam studiować malarstwo. I dyplom zrobi-
łam trochę na przekór zasadom obowiązującym 
na tym kierunku, bo przedstawiłam kieliszki 
na wysokich, od 60 do 100 cm nóżkach, ale 
wytłumaczyłam promotorowi, trochę żartem, 
że dyplom to praca i artystyczna, i projektowa, 
że moje kieliszki można produkować na skalę 

przemysłową metodą palnikową i są użytkowe, 
bo można się z nich napić, gdy wyższa osoba 
podaje, a niższa pije. Do tego popełniłam jesz-
cze inne odstępstwa od reguł, więc mogło to się 
różnie skończyć, ale moja druga promotorka 
(bo robiłam również aneks z malarstwa), prof. 
Wanda Gołkowska, jedyna artystka i pedagog 
z Wydziału Malarstwa Grafiki i Rzeźby w ko-
misji złożonej z artystów Wydziału Ceramiki 
i Szkła powiedziała: „Czy nie widzicie, że to 
artystka?”. Dostałam dyplom z wyróżnieniem.

W czasie studiów wyszłam za mąż, wynajmo-
waliśmy mieszkanie, mąż zarabiał podstawowe 
pieniądze (pracował na Akademii Rolniczej jako 
asystent), ja też coś po dyplomie sprzedawałam, 
mieliśmy się całkiem nieźle. I tak trwało jakieś 
dwa lata. Aż kiedyś kolega powiedział: „Podobno 
w ZIELONEJ GÓRZE coś fajnego robią, jakąś 
nową szkołę, może byś pojechała i zobaczyła, 
przecież to twoje miasto”. 

Zawsze nowe mnie ciekawiło, intrygowały 
rzeczy nie do końca uporządkowane, więc po-
jechałam do Zielonej Góry rozejrzeć się. Praca 
na Akademii we Wrocławiu mnie nie intereso-
wała. Złożyłam jednak papiery na konkurs na 
asystenta, ponieważ tworząca się w Zielonej 
Górze uczelnia była faktycznie nową szkołą. 
I nie było tu żadnych schematycznych struktur, 
bo wszyscy byliśmy młodzi, z różnych miast: 

DZiEła Pani ProfEsor, fot. Janina KomorowsKa
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ja z Wrocławia, kolega z Krakowa, dużo osób 
z Poznania. A profesorowie przyjeżdżali tylko 
na chwilę. No i zostałam w Zielonej Górze. Co 
było tym łatwiejsze, że tu mieszkali moi rodzice. 
Na początku, w zbliżonym do mnie wieku, było 
nas sześcioro. Były to osoby, którym pasowały 
te same rejony, ten sam klimat w sztuce, świeże 
na nią spojrzenie. 

Moja pierwsza, niezależna, pozainstytucjo-
nalna WYSTAWA odbyła się w 1994 roku w na-
szym domu, wybudowanym, na tamtą chwilę, 
do stanu surowego. Nie wiedziałam wtedy, 
czego chcę od sztuki. Intrygowało mnie, jak to 
będzie, gdy szklane siedmiometrowe nitki będą 
zwisały od sufitu do ziemi. Nie robiłam tego pod 
kątem wystawy, ale żeby uchwycić zjawisko. 
Przyjaciele namówili mnie, aby pokazać ów słup 
zwisających szklanych nitek, które ostatecznie 
zatytułowałam „Ściana płaczu”.Przyszło dużo 
osób, okazało się, że jest zainteresowanie, czyli 
że można zrobić następne wystawy. Utworzy-
liśmy z przyjaciółmi (nie tylko artystami) 
Stowarzyszenie „Kolektywny Ruch Animacji 
Aktywności Artystycznej”, którego siedzibą 
i jednocześnie galerią stał się nasz budowany 
dom przy ul. Mieczykowej. Zrealizowaliśmy 

w latach 1994 -1998 kilka istotnych dla sztuki 
współczesnej wystaw tematycznych, zapraszając 
różnych znaczących dla nas artystów, zarówno 
polskich, jak i zagranicznych. 

Do dzisiaj mam swobodę w wybieraniu 
miejsca i tematu wystawy. Czasami znajdzie 
się miejsce na wystawę przypadkiem, czasem 
jestem zaproszona i jak odpowiada mi temat 
lub skład, biorę udział. Specjalnie nie szukam. 
Mam zwykle kilka wystaw zaplanowanych, 
które tak po drodze się pojawiają, kiedy mam 
trochę więcej czasu. 

Dużo obiektów, które powstały przez ostanie 
25 lat, i które są dla mnie znaczące, pokazałam 
na ostatniej wystawie pt. „Selekcja” w Muzeum 
Ziemi Lubuskiej. Kuratorem wystawy był Le-
szek Kania, dyrektor muzeum, który poprosił, 
abym pokazała prace z serii przedmiotów już 
nieużywanych, które straciły swoją pierwotną 
funkcję, a ja uzupełniałam je szklaną nicią 
nadając im nowe znaczenia. Na tej wystawie 
nie pokazałam wszystkich moich prac, ale te, 
które najbardziej cenię, do których mam jakiś 
sentyment, jak cukierniczka (obiekt zakupiony 
przez Muzeum w Poznaniu), maszyna do szycia, 
maszyna do pisania (obiekt zakupiony przez 
Lubuską Zachętę), gitara, kalejdoskop, piecyk, 
biurko, motyczka i berecik (z kolekcji prywat-
nej). Pokazałam te prace za sznurem muzeal-
nym, aby podkreślić ich wartość, a jednocześnie 
zatytułowałam ten zbiór obiektów „Obiekty mu-
zealne, a nie sztuka żywa”, pytając o sens two-
rzenia zbiorów tego typu. Pokazałam również 
3 filmy, pod tytułem „Konteksty”, z których na 
najstarszym, z 1994 roku, zarejestrowany zo-
stał mój pierwszy pozainstytucjonalny wernisaż 
z wystawy „Ściana płaczu” i najnowszy, z mon-
tażu pracy pt. „Na koniec roku laurka”, którą 
pokazałam na wystawie jako trzecią pracę. Ta 
realizacja to również prowokacja. Publiczne 
zdestruowanie prac tworząc otwartą instalację, 
zaprasza widzów do dalszego niszczenia. Moż-
na było sobie z tej pracy zabrać kawałek bądź 

Z lEsZKiEm Kanią DyrEKtorEm muZEum ZiEmi luBusKiEJ, 
fot. Janina KomorowsKa
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podeptać, zgodnie z wolą odbiorcy. Zostawiam 
takie ścieżki, łączące moje myśli, które wiążą 
poszczególne wystawy, obiekty w kolekcjach 
muzealnych, prywatnych, należące do mojej 
rodziny, z którymi mam silny związek. 

Nie wiem, czy ja siebie odnalazłam. Nie je-
stem do końca określona, ale skończyłam jakiś 
etap, podsumowałam część drogi. I wszystko 
nadal przede mną. Umiejscowiłam się na włas-
nej mapie artystycznej, mam kolejne wystawy 
przed sobą. Na temat moich prac każdy może 
wyrazić taki osąd, jaki chce. Nie przejmuję się 
tym specjalnie. Może ktoś powiedzieć, że to ja-
kieś szkiełka i też dobrze. Prowokuję. To dobrze, 
bo sztuka ma prowokować. Może sprowokuje 
innych do myślenia? 

I nie chodzi o to, że wiem lepiej, ale jestem 
aktywna w dziedzinie sztuki ponad dwadzieś-
cia pięć lat. A z zebranym doświadczeniem 
jest tak, że można się nim dzielić lub zabrać 
ze sobą, zależy od tego, kto kim jest… Z tym 
aspektem mojego życia wiąże się ściśle temat: 
STUDENCI. MŁODZIEŻ jest zawsze taka 
sama: świeża i czegoś chce, tylko nie zawsze wie 
czego. Ale po to idą na studia, żeby poprzez kon-
takt z pedagogami i rówieśnikami, rozmowy 
i rozpoznawanie dziedziny dowiedzieć się tego. 
Najważniejsze, że młodzież, która przychodzi do 
nas jest utalentowana.

Jak rozmawiam ze studentami, to mówię im, 
że najtrudniejsze, co trzeba zrobić, to poszukać 
w sobie tego, co dla ciebie jest ważne. Jeśli do-
trzesz do sedna siebie, do tego, co cię naprawdę 
interesuje, to wszystko, co będziesz robić, będzie 
dobre, bo będzie twoje. Sztuka nie polega na 
technice. Taka prosta, ale trudna rada. Ucze-
nie artystyczne to nie jest tylko pokazywanie 
technik artystycznych, ale uwrażliwianie, 
docieranie do sedna, kierowanie, pokazywa-
nie co jest lepsze w danej pracy, którą drogą 
warto pójść. Młody człowiek nie musi tej drogi 
wybrać, ale jak zobaczy i dotrze do niego, to 
wybierze ze świadomością. I oprócz iskry musi 

być pracowity. Mieć dużo pokory, wrażliwości, 
musi bardzo chcieć, ćwiczyć nie tylko rękę, ale 
też głowę, jeździć, oglądać różne wystawy, bo to 
wszystko razem buduje osobowość. Nie wszyscy 
to mają. Są bardziej i mniej zaangażowani. Ja 
mogę dać tyle, ile ktoś zechce wziąć. Między: 
odkryć a narzucić, jest cienka linia. Ingero-
wanie w pracę drugiego człowieka jest sprawą 
niezwykle delikatną. Ale gdy młody człowiek 
próbuje w środowisku artystycznym się poru-
szać, to trzeba mu pomóc. 

Po pierwszym roku student ma prawo wybo-
ru: jest kilka pracowni i na szczegółową naukę 
może iść do innej pracowni – osoby. To bardzo 
fajne, otwarte miejsce. A jako dyrektor Insty-
tutu Sztuk Wizualnych nie czuję hierarchii. 
Kiedyś, gdy zaczynałam pracę na UZ, studenci 

DZiEła Pani ProfEsor, fot. Janina KomorowsKa
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byli moimi kolegami. Teraz są i dziećmi, i rów-
nolatkami, ponieważ są również studia 40 plus.

Zmieniły się kierunki kształcenia. Kiedyś był 
jeden: edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych, bardzo szeroki, bardzo go ceniłam 
i dalej cenię. Obecnie jest jeszcze: malarstwo, 
grafika i architektura wnętrz. Edukacja arty-
styczna dalej jest, ale coraz mniej studentów 
na ten kierunek przychodzi, a szkoda; teraz 
jest 12 osób, a na architekturze wnętrz ponad 
20. Dominują kierunki bardziej praktyczne, 
a dzisiejsza młodzież trochę inaczej myśli, lecz 
takie jest życie. Życie, które w znacznej części, 
zależy od „ZEWNĄTRZ”. 

A z zewnątrz wstrząsnął mną atak na 
World Trade Center w 2001 roku. Zrobiłam pod 
wpływem tego zdarzenia wystawę w plenerze, 
na Słowacji, w czasie sympozjum „Mosty”. Pod 
mostem powiesiłam olbrzymią kulę z gazet 
z wiadomościami, przetykaną szklanymi nit-
kami. Na moście leżały poukładane w paczki 
gazety. I ktoś mógł dostrzec przez gazety, że coś 
dzieje się pod mostem, coś się ukrywa, zajrzeć 

tam, dostrzec zagrożenie. Ale nie musiał. I nie 
każdy spostrzegł… Zagrożenia ciągle istnieją 
i nie znamy tego momentu, w którym może 
coś złego się wydarzyć. Bardzo się martwię, że 
media nacechowują taką dużą ilość ludzi, cały 
naród. I bywa, że stajemy się taką masą, która 
nie potrafi samodzielnie myśleć… 

Ale piękne jest też to, że granice są ot-
warte; można wyjeżdżać i wracać, kiedy się 
chce, zwiedzać świat za niewielkie pieniądze. 
I że kształcenie w Polsce jest łatwo dostępne, 
z możliwością studiowania równoległego na 
zagranicznych uczelniach, podczas wymian 
studenckich Erasmus. Ilość wydawanych ksią-
żek jest imponująca. Fajnie, gdy społeczeństwo 
jest mądre.

Podsumuję truizmem: życie jest zmienne. 
Stawiam sobie różne wyzwania. Cały czas 
czuję niedosyt. Są fragmenty życia, gdy jestem 
pewna, że teraz jestem szczęśliwa. Potem 
przytrafiają się smutne historie… RÓŻNO-
RODNOŚĆ TYCH CHWIL ŻYCIA POKAZUJĘ 
W TWÓRCZOŚCI.

KALENDARIUM

Prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger 
urodzona 28.04.1965 r.
Dyplom w 1990 r. na Wydziale Ceramiki 
i Szkła PWSSP (obecnie ASP) we Wrocła-
wiu
Od 1992 roku pracuje na Uniwersytecie 
Zielonogórskim:
– w latach 1999-2002 jako z-ca dyrektora 

Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej
– od 2005 roku kierownik Katedry Sztuki 

i Kultury Plastycznej 
– od 2008 roku prodziekan ds. spraw studen-

ckich Wydziału Artystycznego
– od 2015 roku dyrektor Instytutu Sztuk 

Wizualnych

WYSTAWY

W swoim dorobku artystycznym Paulina 
Komorowska-Birger ma dziesiątki wystaw, 
które odbyły się w Polsce i za granicą, 
w różnych miejscach o istotnym znaczeniu 
dla kultury lokalnej, jak i miejscach presti-
żowych w skali krajów i za granicą. W tym: 
– Poznań: Międzynarodowe Centrum Sztuki, 

Muzeum Narodowe
– Wrocław: Galeria Awangarda BWA, Ga-

leria Miejska
– Zielona Góra: Muzeum Ziemi Lubuskiej, 

Galeria BWA 
– USA stan NY Corning: The Corning Muse-

um of Glass
– Holandia Helmond: Cacao Fabriek, 
– Rumunia: Bistrita, Galeria Miejska, 
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FRAGMENTY RECENZJI

„Wystawa aktualna w Muzeum Ziemi Lubuskiej od 4.11.2015 do 24.-1.2016. nosi nazwę 
„SELEKCJA”. „Podstawowym materiałem, z którego artystka tworzy swoje prace jest 
szkło prezentowane zazwyczaj w postaci filigranowej, kunsztownej i przejrzystej struk-
tury drobnych nitek, kojarzącej się z nicią jedwabnika.” (Ewa Sapeńko rzecznik prasowy 
Uniwersytetu Zielonogórskiego).

„(…) Motywem wielu prac i realizacji jest poetycka rekonstrukcja domostwa i sprzętów 
domowych oraz zamieszkujących wśród nich osób (…) użycie zastygłych szklanych ni-
tek jako materiału przekształcającego zaadaptowane przez nią do sztuki znalezione lub 
spreparowane przedmioty (…) i wiele innych cytatów materialnego świata, które stają 
się w gotowych dziełach doniosłymi dokumentami realności.” (prof. UZ Ryszard Woźniak 
fragm. recenzji 2012).

„Szklane struktury w postaci kaskady wielometrowych pręcików, spadające na widza desz-
czem światła czy dopełniające formę jakiegoś destruktu, czy też grodzące znoszony rekwizyt 
codzienności nieprzystępną aureolą uświecenia, dopowiadające jak aura wokół żywego 
bytu formę pierwotną rozłupanego głazu – to zarazem filozoficzny komentarz codzienności 
jak i znak autorki. I choć obok nikłych struktur szklanych pojawiają się projekcje wideo, 
zdjęcia, zniszczone drewniane meble, zardzewiałe piecyki, żelazka, maszyny, instrumenty, 
biurka etc., etc, to jednak ów kruchy komentarz przesądza o wyrazie prac Komorowskiej- 
-Birger. Wyraz tych prac bywa tak uderzająco szczery, prawdziwy, dojmujący, że często 
stawia odbiorcę w sytuacji zakłopotania jakie towarzyszy przypadkowemu podejrzeniu 
czegoś, co niekoniecznie było dla nas przeznaczone…”. (prof. Małgorzata Dajewska fragm. 
recenzji 2012).

„Sztuka artystki jest metaforyczna i wieloznaczna w treści. (…) Niepokój, kruchość ludzkie-
go istnienia, czy napięcie między zmysłowością a przestrzeniami duchowości – wszystko to 
może być jej potencjalną treścią, choć, co oczywiste, można tu znaleźć wiele więcej tropów 
symbolicznych, sugestii i znaczeń”. (prof. Wojciech Müller fragm. recenzji 2012).

„Już od lat twórczości Pauliny Komorowskiej-Birger towarzyszy ugruntowany sposób myśle-
nia o sztuce i coraz wyraźniej rysująca się wizja świata, kierująca się ku temu, co określa 
sferę prywatną. Ta artystyczna droga, stopniowo wypracowywana w kolejnych realizacjach, 
w których dostrzegam dwa przełomowe dla całej twórczości momenty: realizację Ściana 
płaczu oraz wystawę Arche-fakty, jednoznacznie świadczy o artystycznej konsekwencji 
i wyraźnie określonej, ugruntowanej estetyce, co da się ująć w dwóch obszarach: środków 
artystycznego wyrazu oraz zawartości treściowej dzieła sztuki. W pierwszym obszarze uwa-
gę zwraca wykorzystanie szkła jako materiału twórczego. Drugi obszar analizy twórczości 
artystki dotyczy szczególnego nastroju prac, wyznaczającego ich narracyjną zawartość, 
bliską sferze prywatnej, ale w istocie rozwijającego motyw zadomowienia: sztuki i poprzez 
sztukę”. (prof. UAM Beata Frydryczak, wyciąg z tekstu „O szkle i zadomowieniu sztuki”).
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Z Tomaszem gawałkiewiczem 
rozmawia Włodzimierz Włodarczak

Tomasz Gawałkiewicz z aparatem fotografi cz-
nym nie rozstaje się od ponad pięćdziesięciu 
lat. Zaczynał od najprostszego druha i ciemni 
w łazience, technologia: fi lm – wywołanie – po-
większenie – wywołanie – zdjęcie. Tak wówczas 
zaczynali wszyscy. Dzisiaj, 15 grudnia 2015 
roku, gościmy go w klubie Fotooko. 
Włodzimierz Włodarczak: – Fotografia 
reporterska powstaje w pewnym reżimie. 
Musi być dokumentem, powstaje pod 
presją czasu, terminu, wierności. Czy 
w tych warunkach może być fotografi ą 
artystyczną?
Tomasz Gawałkiewicz: – Kiedyś, pod koniec 
lat siedemdziesiątych, chciałem sprowokować 
kolegów. Zrobiliśmy próbę oceny, porównania 
przygotowanych przez kilku fotoreporterów 
fotografii prasowych i fotografii zrobionych 
przez artystów. Okazało się, że nie ma co po-
równywać. Fotografi a reporterska musi być nie-
zmienna, nie wolno nic zrobić, można rozjaśnić, 
skadrować, nie można nic zmienić. Fotografi a 
artystyczna wybiega w sferę twórczą, można 
wszystko zmienić. Fotografi a artystyczna to 
świadoma czynność, która opiera się na rze-
czywistości, ale kształtuje formy bądź wyraża 
przeżycia lub ich wytwór; fotografi a artystyczna 
jest zdolna zachwycić, wzruszyć lub wstrząsnąć.
– Panie Tomaszu, obliczyłem, że jestem od 
Pana starszy o kilka lat, stąd pewna doza 
poufałości (śmiech) ale kształtowaliśmy się 
w podobnych warunkach. W reportażu, 

a w sportowym szczególnie, decyzja o wy-
konaniu zdjęcia zapada w ułamku sekundy 
i powstaje obraz. Następna decyzja – czy 
publikować. Granicą jest cienka linia, 
której nie należy przekraczać. Czy były 
sytuacje, w których nie zgodził się Pan na 
publikację?
– Robiąc reportaż ze zdarzenia, w pierwszym 
rzędzie dokumentujemy maksymalnie dużo. 
I to nie jest złe. Potem, gdy oglądam materiał 
i zastanawiam się, co pokazać, trzeba decydo-
wać. Unikam drastycznych zdjęć, dbam by nie 
było ofi ar wypadków, ludzi uczestniczących 
w wypadku. Nie lubię robić zdjęć z wypadków. 
Choruję potem. Radości z takiego fotografo-
wania nie ma. Ale taka jest praca dla gazety. 
Radość jest wtedy, gdy realizujemy pasję, gdy 
pokazujemy taki obraz jaki chcemy pokazać.

Niektóre pisma kupują wszystko, wręcz do-
magają się, aby reporter „wchodził do domu”. 
Ale to zajęcie dla paparazzich.

Często potrzebne są zdjęcia ilustrujące. 
Mamy społeczeństwo obrazkowe. Bardziej ude-
rza grafi ka, obraz niż tekst. Stąd zapotrzebo-
wanie na takie zdjęcia. Tu często sięgamy do 
archiwów.
– Rok 2008 – stadion w Lesznie. Deszcz. 
Garstka kibiców. Powstaje zdjęcie, zdo-
bywca trzeciego miejsca na konkursie 
Grand Press Photo. Czy pamięta Pan jak 
powstało to zdjęcie?

Tomasz gawałkiewicz – 
fotograf, reporter, dokumentalista – 
z wizytą u pasjonatów fotografi i 
z klubu Fotooko

tomasZ gawałKiEwicZ, fot. BolEsław PolarcZyK
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– To nie jest dosłownie sportowe zdjęcie, ale 
zakwalifikowano je do kategorii sport. To jest 
zdjęcie trybun. Widać połamane ławki, deszcz 
leje, brak zadaszenia. Jak oglądamy stadiony 
współczesne, a szczególnie nasz stadion narodo-
wy, to widać ubóstwo fotografowanego stadionu. 
To jest dodatkowa informacja. Tego na zdjęciach 
sportowych nie ma. Stąd ta nagroda. Zaryzy-
kowałem, głównie aparat. Dlatego biorę zawsze 
dwa aparaty. Kiedyś robiłem zdjęcie odbicia 
w kałuży w okolicach Trzebiechowa. Nadjechał 
samochód, bryzgnął kałużą, oblał mnie i aparat 
wodą. W fotografii prasowej trzeba mieć więcej 
niż jeden aparat.
– Fotografia sportowa to głównie ruch. 
Oglądając setki Pana zdjęć widzę technikę: 
zamrożony ruch – bardzo krótkie czasy, 
a gdzie panoramowanie, rozmycia. Czy 
chodzi o gwarancję udanych zdjęć?
– Zdjęcia rozjechane, panoramowane są bardzo 
trudne. Ja mam zadanie do wykonania. Pró-
bowałem takie zdjęcia robić. Trzeba prowadzić 
obiekt, który się porusza. Ale ja nie mam na 
to czasu. Redakcja czeka na efekt mojej pracy. 
Fajne są takie zdjęcia, ale kiedy ja to mam 
robić? Mecz trwa od 19.00 do 20.00. W połowie 
meczu muszę przesłać do redakcji zdjęcia. Czę-
sto przed zakończeniem meczu. Obróbka takich 
ambitnych zdjęć trwa długo, a wynagrodzenia 
za zdjęcia są mizerne.

– „Młodzież” z klubu Fotooko próbuje do-
skonalić swój warsztat. Dysponują różnym 
sprzętem, różnymi zainteresowaniami. 
Jakich rad by Pan im udzielił?
– Ja mimo kilkudziesięciu lat fotografowania 
nadal się uczę. Na rynku stale pojawia się nowa 
technika. Trzeba ją poznać, nauczyć się. Uka-
zują się nowe programy.

Najważniejsza praca to kadrowanie. To 
podstawowa czynność. Tę pracę trzeba opano-
wać na komputerze. Czasem mamy za dużo 
światła, szczególnie z góry. Trzeba tego unikać 
już w czasie robienia zdjęć. Nadmiar światła 
fałszuje zdjęcie. 

Kiedy robimy zdjęcia w trybie automatycz-
nym, aparat otrzymuje błędne informacje, stąd 
nietrafione dyspozycje. Trzeba poznać swój 
aparat. Patrzeć, jakie są różnice. Doświadczenia 
własne są najlepsze.

Trzeba stworzyć własny styl i trzymać się 
go. Ja po stylu rozpoznaję autorów zdjęć. Spo-
sób fotografowania, styl – to nie naśladowanie 
kogoś. Ale styl przechodzi ewolucję. Rad można 
by udzielać przez następną godzinę. Doświad-
czenie to jest rzecz, której nie można prze- 
cenić.
– Dziękuję za cierpliwość i wyrozumia-
łość. Ten wywiad przekształcił się w swo-
istą gawędę i za to serdecznie dziękuję.

tomasZ gawałKiEwicZ Z Zofią BanasZaK, 
fot. BolEsław PolarcZyK

fot. BolEsław PolarcZyK
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Babcia na studiach

Pyta Barbara Dzięcielewska,  
odpowiada Barbara Cap

Barbara Dzięcielewska: – Oglądałam 
Twoją wystawę indywidualną. Kobieto! 
Zauroczyłaś mnie, nas wszystkich, twoimi 
obrazami, jasnością kolorów, dynamiką 
pędzla i różnorodnością tematów. W tej 
sali pojaśniało i powiało świeżością, to 
było jak ozon. 
Barbara Cap: – Cieszę się (śmiech), że tak to 
odbierasz. Rzeczywiście, było miło, te gratula-
cje, uściski, chcę wierzyć, że szczere. Powiem ci, 
że w tym momencie byłam szczęśliwa, bo przed 
wernisażem trema była ogromna.
– No! A jeszcze kiedy powiedziałaś, że 
dostałaś się na studia do UW! Po sali 
przeszedł szmer, chwilę później oklaski, 
a także wyrazy niekłamanego podziwu. 
Nieczęsto przecież zdarza się, że babcia 
idzie na studia dzienne! Słuchaj! Dodałaś 
odwagi innym, być może pójdą niektórzy 
w twoje ślady. Opowiedz, jak do tej decyzji 
dojrzewałaś? 
– Przeczytałam w Gazecie Lubuskiej, że w In-
stytucie Sztuk Wizualnych przy ulicy Wiśniowej 

odbędzie się prezentacja prac studentów tego 
Instytutu. Oglądając ich obrazy pomyślałam: to 
jest TO! Rozmawiałam ze studentkami i z pro-
fesorem Radosławem Czarkowskim, zachęcał 
mnie do złożenia prośby o przyjęcie, powiedział, 
że z pewnością dam sobie radę. Złożyłam pa-
piery i… wyjechałam do Szklarskiej Poręby 
na plener, skąd udałam się prosto na egzamin. 
Po pewnym czasie otrzymałam wiadomość, że 
zostałam przyjęta. Radość była ogromna, będę 
studentką UW! Ale przyszło też zastanowienie 
i trema przed NOWYM – czy dam radę?!
– A co na to twoja rodzina? Przede wszyst-
kim jak to przyjął mąż?
– Wiesz co powiedział mój dorosły wnuk? „Te 
studia, babciu, są dla takich jak ty, bo dopiero 
ludzie w twoim wieku wiedzą po co tam idą”. 
A mąż? (śmiech) „No tak – został mi fartuszek 
i kuchnia”. Powiedział to ze śmiechem, życzli-
wie, tak jakoś ciepło i zdecydowanie wspiera 
mnie, może nawet jest dumny, że ma trochę 
szaloną żonę?
– Ale przecież tam są także inne przedmio-
ty, które trzeba wkuwać, jak sobie z tym 
radzisz? Po co ci te studia, czego oczeku-
jesz? Jak sobie poradzisz z krytycznymi 
uwagami profesorów?
– Może po kolei. Przede wszystkim mam ciągły 
niedosyt wiedzy. Chcę doskonalić technikę ma-
lowania, a do krytyki już dorosłam. Od ludzi, 
którzy wiedzą więcej i mają autorytet, uwagi 
przyjmuję z pokorą, choć staram się nie tracić 
własnej indywidualności. Obraz, który maluję, 
ma być przede wszystkim mój. Masz rację, 
muszę zmierzyć się nie tylko z warsztatem 
malarskim, ale i z filozofią, historią sztuki, 
zagadnieniami z dziedziny sztuki współczesnej, 
struktury budowy obrazu, rzeźbą, językiem 
obcym itp.

Na razie mamy więcej teorii niż praktyki. 
Przygotowujemy prezentacje z historii sztuki. 
– A jak się czujesz pośród młodszych wie-
kiem studentów?

BarBara caP Z BarBarą DZięciElEwsKą, 
fot.Ewa KwaśniEwicZ
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– Atmosfera jest sympatyczna, między nami 
studentami i profesorami. O dziwo, sympaty-
zujemy również z paniami z dziekanatu. Wierz 
mi, nie czuję się gorsza. Jest w nas wiele życz-
liwości, no i łączy nas ta sama pasja. Jestem 
zdeterminowana. Studia zaczęłam i wierzę, 
że je skończę. A jeżeli, z przyczyn ode mnie 
niezależnych, nie uda się? No cóż, przegrać 
z najlepszymi, to tak jak wygrać.
– Wierzę mocno, że ci się uda. Ale po kolei 
i od początku! Od kiedy malujesz?
– Mama mi opowiadała, że już jako małe dzie-
cko chodziłam zawsze z patyczkiem w ręku 
i rysowałam nim w piasku kółka, kreski i inne 
bazgroły, no i… cały czas coś półgłosem mru-
czałam. Kiedy poszłam do szkoły, musiałam 
oduczyć się tego mruczenia, ale nawyk ryso-
wania pozostał. Lubiłam zapełniać zeszyty 
kolorowymi szlaczkami i obrazkami. Te zeszyty 
były najbardziej kolorowe ze wszystkich w kla-
sie. Inne zainteresowania? Lubię wyszywać, 
haftować, robię na drutach, a i szycie też nie 
jest mi obce. Do dzisiaj sama wykonuję ozdoby 
na choinkę np. z kolorowych kartonów wyci-
nam lampiony, z orzechów, papieru, sznurka 
wyczarowuję zwierzęta i wszystko to wieszam 
na choinkę zamiast bombek. Pamiętam mój 
pierwszy zarobek. Robiłam dla koleżanek korale 
z papieru. Za uzyskane pieniądze kupiłam sobie 
buciki. Miałam wtedy 16 lat i byłam z siebie 
dumna. 

W tym momencie przerwałyśmy, na moją proś-
bę, rozmowę. Poprosiłam Basię żeby pokazała 
mi, jak się robi korale z papieru. Potem Basia 
kontynuowała swoją opowieść o sobie. 

– Uczyłam się w Żeńskiej Szkole Architektury 
w Warszawie. Ta szkoła bardzo dobrze przy-
gotowywała nas do zawodu. Po jej ukończeniu 
mogłam bez kompleksów podjąć pracę w biurze 
projektów , gdzie przeszłam wszystkie szczeble, 
aż do uzyskania uprawnień do samodzielnego 
wykonywania zawodu projektanta.

– A jak ty, warszawianka, znalazłaś się 
w Zielonej Górze?
– W czasie nauki wyjeżdżaliśmy na praktyki, 
wybrałam Zieloną Górę, chciałam być jak naj-
dalej od domu. Podjęłam pracę w przedsiębior-
stwie budowlanym, gdzie poznałam mojego, 
przyszłego męża. Lata mijały bez malowania. 
Ważniejsza była praca, dom, dzieci, później opie-
ka nad czwórką wnuków. Kiedy one dorosły na 
tyle, że nie byłam im już tak bardzo potrzebna, 
odczułam pustkę, musiałam koniecznie zrobić 
coś dla siebie. Zapisałam się do ZUTW, począt-
kowo na naukę języków (angielski i esperanto) 
oraz na gimnastykę. Chciałam też malować. 
W tamtym czasie w UTW była tylko jedna 
pracownia plastyczna, pod kierunkiem pana Le-
opolda Kolbiarza, ale nie było tam już wolnych 
miejsc. Trafiłam do ZOK-u, do pana Władka 
Klępki i innych plastyków. Początkowo nie było 
zachwytu. Było dużo ograniczeń, krytycznych 
uwag, byłam ciągle spięta i nerwowa. Pomyśla-
łam, że chyba nie dojrzałam do wymagań, jakie 
tam stawiano. Poza tym musiałam się opieko-
wać chorą mamą. W międzyczasie w ZUTW 
utworzono następne pracownie malarskie. 
Jedną z nich prowadził Zbyszek Szymoniak. 
Atmosfera spokoju, zachęty, pochwał – to było 
to, czego oczekiwałam, czułam, że chcę ma-
lować. Zbyszek otworzył mnie na malarstwo. 

w Pracowni, fot. ursZula KamińsKa
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OBRAZY 
BARBARY CAP

autoPortrEt
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Pierwszy obraz, jaki popełniłam pod jego 
kierunkiem i z którego byłam zadowolona, to 
„Przebudzenie”, za który otrzymałam I nagrodę 
w konkursie plastycznym w Czerwieńsku. – za 
„niebanalny portret kobiety”. Od tego momentu 
malarstwo stało się moją pasją. Wróciłam też 
do sekcji plastycznej w ZOK-u.
– Jakie malarstwo preferujesz i czym ono 
jest dla ciebie?
– Lubię abstrakcję i ekspresyjne pejzaże. Je-
stem szczęśliwa, kiedy każdy oglądający moje 
abstrakcje widzi w nich coś innego. Uważam, że 
obraz musi mieć duszę, musi do nas przemawiać. 
Maluję przede wszystkim akrylami. Ta techni-
ka daje dużo możliwości. Można farby nakładać 
laserunkowo lub kryjąco, robić tzw. „przecierki”, 
które dają wspaniałe, nieoczekiwane efekty. Nie 
zawsze jest łatwo. Zdarza mi się komplikować 
to, co pierwotnie było w swojej prostocie świe-
że. Zamalowuję wtedy fragmenty, wracam do 
nich po kilka razy i nie spocznę, dopóki obraz 
mnie nie zadowoli. Dzień bez pędzla uważam 
za stracony. Obcowanie z pędzlem i farbami, to 
dla mnie szczęście. Wolę to od innych czynności. 
Maluję emocje, zapamiętane wrażenia. Nie ma-
luję ze zdjęć i staram się nie odtwarzać pejzażu 
realistycznie. Interpretuję go po swojemu.
– Czy zależy ci na tym żeby twoje obrazy 
podobały się widzom?
– To jest przyjemne, ale nie czuję potrzeby po-
dobania się za wszelką cenę.
– Czy malarstwo w jakiś sposób zmieniło 
ciebie?
– Uważam, że tak! Początkowo było terapią, 
obecnie daje mi dużo radości. Na jednym z wer-
nisaży p. Kolbiarz powiedział, że trzeba nie 
tylko widzieć, ale umieć patrzeć. Zapamięta-
łam. Na otaczający mnie świat patrzę uważniej 
i z optymizmem, dostrzegam więcej.
– Mówi się, że malarstwo to światło. Można 
pisać „do szuflady”, ale nie da się schować 
obrazu do szuflady, co o tym sądzisz?
– Zgadzam się. Obraz to światło, ale i światło 
w obrazie. To jest właśnie to coś nienazwane, 

jakaś tajemnica. To jest droga, ciągłe poszuki-
wanie, odkrywanie nowego i cel. Między innymi 
po to poszłam na studia. Chcę poznawać nowe 
techniki malarskie, szukać nowych form wyra-
zu, ciekawią mnie eksperymenty, pogłębianie 
warsztatu.
– Czy myślisz Basiu o „tykającym zega-
rze”? Czy chcesz pozostawić po sobie 
trwały ślad w postaci obrazów?
– O tak! Często myślę o upływającym czasie. 
Odczuwam niepokój, że nie zdążę namalować 
tego NAJWAŻNIEJSZEGO. Jedno życie to 
stanowczo za mało. Jestem wobec siebie, mo-
jego malarstwa, bardzo krytyczna. Popatrz! 
(śmiech) I znowu dochodzimy do tego, co na 
początku! Ten ciągły niedosyt zaprowadził mnie 
na studia!
– A co dają ci plenery malarskie, bo często 
bierzesz w nich udział? Jak i gdzie naj-
chętniej malujesz?
– Bardzo lubię atmosferę plenerów, ta muzyka 
przyrody, tak bliska pejzażom, jakie chłonę 
letnią porą, zapach tataraków, czysta woda… 
Czasami to sprawa chwili, tak ulotnej… Jakaś 
iluminacja myśli, uczuć. Zjawisko niezwykle 
rzadkie, ale bywa! Może to WENA? Lubię też 
być sama, pośród obrazów w mojej domowej 
pracowni. Zapominam wówczas o jedzeniu, 
o rzeczywistości. Jestem w przezroczystym ko-
konie i czuję się w nim bezpiecznie. Przede mną 
aktualnie malowany obraz, pędzle, farby i moja 
ręka, która potrafi się rozszaleć. Towarzyszą 
mi: niepokój, złość, że coś nie wychodzi, radość, 
kiedy się udaje, zmęczenie fizyczne i psychiczne, 
ale takie jakieś pozytywne, rodzaj katharsis i to 
wszystko jest tylko moje.
– Basiu! To już wszystkie pytania, dzię-
kuję ci . Fajnie jest porozmawiać z kimś, 
kto podziela także moją pasję. Wybrałaś 
niełatwą drogę ale życzę ci jak najlepiej, 
trzymam za ciebie kciuki, ucz się i maluj 
coraz lepiej, dostarczaj sobie i nam arty-
stycznych i duchowych doznań. Czekamy 
na kolejne wystawy!
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Dotyk życia – dotyk poezji

W osiemdziesięciolecie 
Bronisławy Raszkiewicz

Po raz pierwszy Bronia pojawiła się w Oksy-
moronie w grudniu 2005 roku na spotkaniu 
wigilijnym. Joasia Szczepaniak, zafascynowana 
doświadczeniem Broni związanym ze śmiercią 
kliniczną, zaprosiła ją do nas, by podzieliła 
się swoją relacją. Trzy  godziny  spacerów po 
Elizejskich Polach, jak pisała w wierszu spra-
wiły, że narodziła się na nowo – jako pisarka. 
25 stycznia 2007 roku odbyła się w Bibliotece 
Wojewódzkiej promocja tomu prozy „Dotyk ży-
cia”. Książka wyprowadzona z własnych prze-
żyć, niesie doświadczenie dotknięcia tajemnicy 
życia, ale również pokorę wobec ludzkiego losu, 
gdzie radość i cierpienie tworzą niepowtarzal-
ny – bo jedyny w wymiarze indywidualnym – 
splot zdarzeń.

W „Inspiracjach”, w których Bronia zadebiu-
towała w listopadzie 2006 roku, Joasia zapo-
wiedziała ją tak: Cieszymy się, że pani Bronia, 
osoba wrażliwa, ciekawa świata i innych ludzi, 
a przy tym pogodna i pełna radości życia, może 
być w naszym gronie. Dzieląc  z nami  radość 
twórczego  poszukiwania  słów  i przyjemność 
wspólnego  odkrywania  ich ukrytych  znaczeń, 

* * * 

Nadchodzi noc 
siadam wygodnie 
na brzegu swojego umysłu 
obrazy rzeczywistości zamieniam 
w żagielki 
pływam w oceanie życia 
przeżuwam cierpliwie zebrane okruchy 
miłości i nienawiści 
ze wspomnień gniotę żywy chleb 
poprawiam zmarszczki na czole 
przeczesuję stroskane myśli 
przejrzystą wodą gaszę resztki nocy 
dziękuję życiu że jestem.

otwiera przed nami nowe, rozległe – być może 
nieznane dotąd, a być może zapomniane – kra-
jobrazy w krainie poezji. 

Mogliśmy przeczytać wtedy ten wiersz:

Bronisława rasZKiEwicZ, BarBara KonarsKa 
i Ewa KwaśniEwicZ

JuBilatKa PrZyJmuJE gratulacJE i życZEnia
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Potem nie było już numeru naszego pisma 
bez nowych wierszy Broni Raszkiewicz. Ukazy-
wały się kolejne tomiki. W „Oksymoronie” miał 
promocję tomik „Czułe spojrzenie”. Podczas 
spotkania słowa wiersza „To już jesień”: zabiło 
moje serce/ to już jesień/ krzyczało/teraz każda 
chwila/ liczy się podwójnie, stały się wstępem 
do dalszych refleksji poetki, która mówiła: 
„W każdym momencie, w blasku słońca, w liś-
ciu, w niebie, szukam drogi i światła, które 
mnie poprowadzi. Piszę z potrzeby serca, jak 
artysta malarz maluje obraz, tak ja w swoich 
wierszach piszę o tym, co jest ważne w życiu – 
dla mnie i drugiego człowieka”. Poezja Broni 
daje odpoczynek duszy, jest w niej bowiem 
ogromny ładunek zgody na to, co się w życiu 
autorki wydarza. 

15 listopada 2012 roku Bronisława Rasz-
kiewicz zaprosiła nas do Sali Dębowej na 
promocję nowego tomiku, który zatytułowała 
„Woda i ogień”. Bronia elegancka i przejęta, 
mąż, z którym przeżyła już ponad pięćdziesiąt 
lat, też elegancki i uroczysty. Płomienne uczu-
cie miłości przemawiało do nas w atmosferze 
intymności, bo Halina Bohuta-Stąpel i Beata 
Beling czytały wiersze przy zgaszonym świetle, 
kartki oświetlając latarkami. Wiersze Broni 
mówiły same za siebie – nie wiek jest ważny, ale 

uczucia. Mamy do nich prawo my – sześćdziesię-
cio-, siedemdziesięcio – i osiemdziesięciolatki. 
Tak długo, jak kochamy – żyjemy. 

14 października 2015 roku w klubie lite-
rackim „Oksymoron” obchodziliśmy jubileusz 
80-lecia Broni Raszkiewicz. Było poetycko, bo 
wielu z nas ma swoje ulubione wiersze Broni 
i chciało ich wysłuchać, było smacznie, bo Bro-
nia przygotowała ucztę także dla ciała, było 
wesoło, bo Danusia Wesołowska bawiła nas 
kuplecikami:

Życzyliśmy naszej świetnej Poetce zdrowia, 
weny twórczej i łaskawych wyroków Opatrz-
ności, by długo jeszcze nie  zamykała  księgi 
na  ostatnią wskazówkę  zegara. Tego samego 
życzymy z mocą w „Inspiracjach”. 

Opracowała Barbara Konarska

Niech żyje Bronia!
Wolność i swoboda. 
Niech żyją wiersze, 
a w nich dusza młoda!

Niech żyje grupa – 
młody OKSYMORON, 
którego Bronia
złotą jest koroną!

wsZystKiE ZDJęcia roman cZarnEcKi
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Danuta Wesołowska

Bronisławy Raszkiewicz  
kufer podróżny

Okazały, zdobny w ornamenty. Wypełniony, 
prawie po brzegi. Ciężki, bo też niewiele z niego 
wyrzucała. Dźwiga ten cenny skarb. Strzeżony 
i ocalony. Dla siebie. Dla najbliższych. W kufrze 
cała materia życia: dzieciństwo, młodość, praca, 
małżeństwo, dzieci i dużo miłości. Nie brakuje 
Niebiańskiego Kierowcy i dojrzałej wiary.

Bronisława, dziewczyna znad wileńskiej 
Żejmiany, pozwoliła mi zajrzeć do swojego kufra 
pamięci. Dzięki lekturze książki „Dotyk życia” 
poznałam jej Rodziców – Antoninę i Adolfa 
(w książce – Ludwika), rodzeństwo – Joannę, 
Tadzia i Romualda. Oni znikli z oczu, ale w ser-
cu Broni wciąż żyją.

Można więc kochać ponad przestrzeń i czas... 
I podzielić się miłością z tymi, którzy po nas 
zostaną. Więc Bronisława pisze. Wydaje tomi-
ki i prosi: „niech zostanie w moich wierszach 
welon na wiśniach, czule na siebie patrzmy, 
dotykajmy życia – świeci”.

Broniu, w Twoje osiemdziesiąte urodziny 
pozwól, że dołączę w pielgrzymce ze swoim ku-
frem podróżnym. To kufer losowo podobny. Bliź-
niaczy. Dźwigamy to, co trwałe: tradycję, wiarę 
i znalezione piękno, współodczuwanie i poezję. 
Dwa kufry. Dwa życia w korowodzie istnień…

Po schodach chwil 
wdrapujemy się 
na poddasze poetów.
Jeszcze żyjemy…

Bronisława Raszkiewicz (ur. 6 października 1935 r.), z zawodu nauczycielka, wiersze pisze od dawna. 
wydała pięć tomików poezji: „niech zostanie w moich wierszach” (2001), „światło słowa” (2006), 
„welon na wiśniach” (2007), „czułe spojrzenie” (2012), „woda i ogień” oraz tom prozy „Dotyk 
życia” (2006). Publikuje w „inspiracjach” oraz w antologiach. należy do stowarzyszenia Jeszcze 
żywych Poetów. Jest laureatką nagród i wyróżnień w konkursach literackich, a w roku 2008 za 
tomik wierszy „welon na wiśniach” była nominowana do „lubuskiego wawrzynu literackiego”.

Bronisława Raszkiewicz

Przywołany obraz

Kiedy przychodzisz we śnie
Pojawia się łąka niebiańska
Usłana naszym szczęściem
Ziarenka miłości każda chwila
Przesypuje przez klepsydrę czasu
Nasz portret dawno zasuszony
Zakwita w Twoich dłoniach
Plonie purpurową różą
Sen rozbija się jak kryształ
O nasze serca
Znika przywołany obraz

Drewniana łyżka

W otwartą przestrzeń
Wzbijam się pamięcią
Krążę nad rodzinna strzechą
Jesiennym liściem spadam
Na omszały próg
Szczeliną pod drzwiami
Wślizguję się do wnętrza
Z portretu rodziców czułe spojrzenie
Kołyska uśmiecha się
Szczęśliwym dzieciństwem
Na kominku tli się łuczywo
Ze wspólnej michy na stole
Drewniana łyżka wyjmuje wspomnienia

Bronisława rasZKiEwicZ Z Danutą  
wEsołowsKą, fot. roman cZarnEcKi;
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Barbara Konarska

Lubuski Tydzień Seniora  
i XXIV inauguracja roku  
akademickiego 2015/2016

5 października rozpoczął się Lubuski Tydzień 
Seniora. Wiceprzewodnicząca Obywatelskie-
go Parlamentu Seniorów, Wiesława Borczyk, 
przybliżyła zebranym zagadnienia polityki 
senioralnej w Polsce. W związku z tym, że in-
auguracyjne posiedzenie Parlamentu Seniorów 
miało miejsce w sali Sejmu RP zaledwie kilka 
dni wcześniej, w dniu 1 października 2015 roku, 
omówiła też zamierzenia OPS. Jest on inicjatywą 
największych i najbardziej reprezentatywnych 
środowisk seniorskich w Polsce: Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów oraz gminnych rad 
seniorów. Reprezentantem naszego UTW jest 
pani prezes, Zofia Banaszak.

Priorytetami OPS mają być: rzecznictwo 
i reprezentacja osób starszych wobec władz 
publicznych, monitorowanie i ocena rządo-
wych programów dotyczących osób starszych, 
formułowanie stanowisk i opinii, inicjowanie 
i wspieranie systemowych rozwiązań prawnych, 

organizacyjnych i finansowych poprawiających 
sytuację życiową osób starszych. Środowiska 
inicjatywne za niezbędne uważają stałe moni-
torowanie sytuacji osób starszych, z uwzględ-
nieniem aspektów społecznych, medycznych 
i ekonomicznych. 

Wydawać się może, że tego typu działania, 
wpisujące się w świat polityki, są odległe od 
codzienności bytowania seniorów. Naprawdę 
jednak to, na ile stanowione prawo będzie 
uważne wobec specyficznych problemów wciąż 
rosnącej grupy ludzi nieaktywnych zawodowo 
z racji osiągnięcia wieku emerytalnego, będzie 
decydować o losie ludzi starszych. 

Problemy seniorów nie są jednorodne. Znacz-
na część tej grupy społecznej to ludzie wciąż ak-
tywni, cieszący się dobrą kondycją, jak choćby 

Zofia BanasZaK, walDEmar sługocKi i ZBigniEw  
rEichErt, fot. Bogumiła hyla-DąBEK

nasi gościE Z ZarZąDEm utw,  
inauguracJa roKu aKaDEmicKiEgo,  

fot. Bogumiła hyla-DąBEK
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członkowie naszej „Eksplozji” – grupy tanecznej 
prowadzonej przez Grażynę Wyczałkowską. 
Grupa wystąpiła podczas uroczystości inau-
guracyjnej i wzbudziła entuzjazm obecnych. 
Są jednak seniorzy chorzy długoterminowo, 
warunki życia których bardzo często urągają 
wręcz poczuciu ładu moralnego. Upomniała się 
o nich, postulując zmiany w obowiązujących 
przepisach prawnych, Barbara Kucharska. Oni 
to też ludzie III wieku, nie wszyscy otoczeni 
opieką bliskich, nie wszyscy żyjący w poczuciu, 
że ich obejmują również prawa człowieka. Było 
to wystąpienie poruszające i bardzo potrzebne. 
A równocześnie każdy z nas, tych aktywnych, 
poczuł się wybrańcem losu… Nota bene Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w tym 
roku na rzecz podtrzymania wysokich standar-
dów leczenia dzieci oraz na rzecz godnej opieki 
medycznej seniorów. Serce rośnie!

XXIV inauguracja roku akademickiego 
ZUTW miała miejsce w auli Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, 13 października. Nasz chór 
„Moderato” śpiewał podniosłe i radosne pieśni, 
przypisane tradycją do tej uroczystości. Nowo 
przyjęci w poczet członków słuchacze złożyli 
ślubowanie. Profesor dr Wojciech Strzyżewski 
wygłosił stosowny tekst: Quod  felix  faustum 
fortunatumque  sit!, tradycyjnie otwierający 
rok akademicki. Wysłuchaliśmy interesującego 
wykładu dr hab. Waldemara Sługockiego, któ-
ry omówił rolę tzw. funduszy strukturalnych 
w modernizacji Polski w minionych 10 latach. 
Osoby, które wykładu wysłuchały, dzieliły się 
uczuciem zaskoczenia – wielu z nas nie zdawało 
sobie sprawy, jak duże były to fundusze i jaki 
skok cywilizacyjny dokonał się dzięki nim. 

Zastanawia mnie niezmiennie, dlaczego wie-
le osób (zwłaszcza tych krytykujących czasami 
tematykę wtorkowych wykładów), nie uczest-
niczy w święcie inauguracji. Odkąd jestem 
słuchaczką ZUTW (od kilkunastu lat) jestem 
obecna i wysłuchałam wielu bardzo ciekawych 
wykładów. Słuchając w tym roku Waldemara 
Sługockiego, przypomniałam sobie niezmiernie 

dla mnie pouczający i wręcz odkrywczy wykład 
dr Krzysztofa Wojciechowskiego. Działo się 
to przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, 
bodaj jeszcze przed referendum, w którym 
Polacy przyjęli traktat akcesyjny. Wielu oby-
wateli naszego kraju mało, lub prawie nic nie 
wiedziało o tym, czym jest członkostwo w Unii 
Europejskiej, co dzięki niemu zyskamy, do cze-
go się będziemy musieli zobowiązać. Tamten 
wykład wiele wyjaśnił i wzbudził przekonanie, 
że wejście w krąg solidarnych narodów Europy, 
symbolizowany przez złote gwiazdy ułożone – 
w kręgu właśnie – na błękitnym polu, to dla nas 
szansa na dokonanie przyspieszenia w rozwoju 
kraju. Tegoroczny wykład pokazał, że tej szansy 
nie zmarnowaliśmy i – choć piszę to w obliczu 
zagrożeń dla solidarności narodów, będących 
członkami wspólnoty – pragnę wierzyć, że pięk-
na idea, jaka przyświecała ojcom założycielom 
Unii Europejskiej, jeszcze nie umarła. 

Raz czy dwa relacjonowałam pokrótce w ar-
tykułach co ciekawsze wątki wykładów inaugu-
racyjnych, tym razem postanowiłam tego nie 
robić. Mam przekaz – żałujcie, że nie chodzicie!

Zapisałam sobie natomiast jedną refleksję, 
którą w swoim wystąpieniu podzieliła się Zofia 
Banaszak, a którą zawdzięcza przemyśleniom 
związanym z konferencją zatytułowaną „Sta-
rzenie się, a może długowieczność?”, której 
organizatorami byli Uniwersytet Zielonogórski 
oraz Stowarzyszenie „Lubuski Senior”. Mówi-
my często o trzecim wieku: starzenie się. Nie 
brzmi to zbyt ciekawie. Może jednak, biorąc 
pod uwagę znaczący wzrost średniej długości 
życia, należałoby mówić o długowieczności, jaka 
coraz częściej jest naszym udziałem? Ktoś, kto 
się rozwija, nie starzeje się w potocznym rozu-
mieniu tego słowa. Jest po prostu długowieczny. 
Świadczą o tym przykłady osób z naszego UTW. 

Basia Cap 2 października, podczas otwarcia 
indywidualnej wystawy jej prac malarskich 
powiedziała nam, że podjęła studia dzienne na 
Uniwersytecie Zielonogórskim, chcąc bardziej 
rozwinąć swoje możliwości artystyczne. Uczy 



29Z życia ZUTWinsPiracJE  /

się z młodymi ludźmi i chwali sobie studia. Pod-
czas wernisażu wystawy działającej w Zielono-
górskim Ośrodku Kultury Grupy BABIE LATO 
rozmawiałam z Jadwigą Kopij. Patrzyłam na 
jej pracę, trochę kubistyczną i nagle uświado-
miłam sobie, że nasza koleżanka rozpoczęła 
przygodę z malarstwem ponad dwadzieścia lat 
temu w ZUTW. Przecież to kawał aktywnego 
twórczo życia! Jadzia potwierdziła mówiąc, że 
wciąż wypróbowuje nowe techniki, malarstwo 
jest pasją, która i ją, i koleżanki pochłania 
w pełni. Teresa Gładysz w wieku 81 lat opano-
wała edytor komputera, by zasiąść do pisania 
książki swojego życia; tom pierwszy ukazał się 
późną jesienią 2015 roku, nosi tytuł „Z tęsk-
noty za Nieświeżem”, a autorka zabiera się do 
pisania tomu drugiego. Jest wśród nas sporo 
osób, które – wstępując do ZUTW – planują 
swój długofalowy rozwój i wielu to się udaje. 
Zawsze, gdy myślę o takiej starości, staje mi 
przed oczyma Danuta Szaflarska. Wciąż czyn-
na, choć ukończyła już sto lat!

mirosława Bogdan

III Forum Lubuskich UTW 

25 listopada 2015 r. – dzień pierwszy

„Integracja seniorów w naszych „małych ojczy-
znach” jest od lat priorytetem dla uniwersyte-
ckiej społeczności. Ale istotna jest też wzajemna 
wymiana doświadczeń, która niejednokrotnie 
owocuje impulsem do poszerzania oferty pro-
gramowej w lubuskich utw. Dlatego też ko-
rzyści wynikające z naszych dotychczasowych 
spotkań nie mogą zostać zaprzepaszczone. I to 
przeświadczenie skłoniło Zielonogórski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku do ponownego podjęcia 
się organizacji kolejnego już, trzeciego Forum 
Lubuskich UTW”.

Tymi słowami pani prezes ZUTW, Zofia 
Banaszak, powitała zaproszonych na obrady 
oraz kolejno przedstawiła cel i program Forum, 
które w tym roku poświęcone zostało twórczości 
artystycznej seniorów w zakresie plastyki, foto-
grafii i literatury. Jako że zgodnie z programem 
spotkanie miało mieć charakter typowo infor-
macyjny, pani Anna Sulima-Jagiełowicz, me-
nadżer ds. kultury fizycznej, sportu i promocji 
WOSiR w Drzonkowie, zapoznała uczestników 
z obiektami Ośrodka i ich funkcją w zakresie 
rekreacji, do której zaprosiła po obradach.

Z kolei pani prezes Zofia Banaszak, okazując 
wiele sympatii i przyjacielskich uczuć zarówno 

inauguracJa Dni sEniora, „EKsPloZJa”, fot. Bogumiła 
hyla-DąBEK

inauguracJa Dni sEniora, BolEsław PolarcZyK,  
BarBara KonarsKa i BożEna ruDKiEwicZ, fot. Bogumi-
ła hyla-DąBEK
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stałym bywalcom, jak i przedstawicielom lu-
buskich utw, którzy zagościli na Forum po raz 
pierwszy, przedstawiła wszystkie osoby przyby-
łe z utw w Babimoście, Bogdańcu, Gorzo-
wie Wlkp., Gubinie, Kargowej, Kostrzynie 
nad Odrą, Krośnie Odrzańskim, Lubsku, 
Międzyrzeczu, Nowej Soli, Nowym Mia-
steczku, Strzelcach Krajeńskich, Sulecho-
wie, Sulęcinie, Szprotawie, Świebodzinie, 
Wschowie, Zbąszynku, Żarach i Żaganiu. 
Nie obyło się oczywiście bez przedstawienia 
wszystkich pozostałych uczestników spotkania, 
w tym członków Zarządu ZUTW i słuchaczy 
tegoż Uniwersytetu, powołanych do obsługi 
medialnej obrad oraz przedstawicieli partnerów 
Forum z Zakładu Zielarskiego „Kawon” 
i Banku BPH.

26 listopada 2015 r. – dzień drugi

„Sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, konstruo-
waniem form bądź wyrażaniem przeżyć, pod 
warunkiem, że efekt tego odtwarzania, kon-
struowania, wyrażania zdolny jest zachwycać, 

wzruszać lub wstrząsnąć”. Cytując słowa Wła-
dysława Tatarkiewicza pani prezes ZUTW, 
Zofia Banaszak, rozpoczęła obrady informu-
jąc, że III Forum Lubuskich UTW jest po te-
gorocznej 24. Inauguracji roku akademickiego, 
kolejnym wydarzeniem, które wpisuje się w ob-
chody 25-lecia działalności Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Patronat honorowy nad Forum przyjęli 
Marszałek Województwa Lubuskiego, pani 
Elżbieta Polak, Prezydent Miasta Zielonej 
Góry, pan Janusz Kubicki oraz Starosta Zie-
lonogórski, pan Dariusz Wróblewski. Part-
nerami Forum są Uniwersytet Zielonogórski, 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Cypriana Kamila Norwida, Muzeum Ziemi Lu-
buskiej, Zielonogórski Ośrodek Kultury, WOSiR 
w Drzonkowie, BGŻ BNP Paribas, Bank BPH 
i Zakład Zielarski „Kawon”. Do współpracy 
zostały zaproszone takie media, jak „Gazeta 
Lubuska”, RTV Lubuska, Polskie Radio „Za-
chód”, Radio Zielona Góra i redaktorzy ZUTW.

Kolejno głos zabrali przedstawiciele władz 
samorządowych Województwa Lubuskiego, 

ZEsPół PrZygotowuJący forum,  
fot. Bogumiła hyla-DąBEK
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powiatu zielonogórskiego i miasta Zielonej Góry, 
a w tym pan Jacek Pawlak z Urzędu Marszał-
kowskiego, pani Teresa Pawlak z Urzędu Mia-
sta Zielonej Góry i pan Dariusz Wróblewski 
Starosta Zielonogórski, którzy kolejno odczytali 
i złożyli na ręce pani prezes Zofii Banaszak 
listy intencyjne z życzeniami owocnych obrad.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wy-
stąpienia wykładowców, na które słuchacze 
lubuskich utw czekają zawsze z wielkim zain-
teresowaniem. Jako pierwszy głos zabrał pra-
cownik naukowy Instytutu Filozofii Wydziału 
Humanistycznego UZ, prof. dr hab. Roman 
Sapeńko, przedstawiając stan własnych badań 
nad zależnością między sztuką a reklamą, 
która stała się obecnie integralnym elemen-
tem współczesnej kultury. Stawiając pytanie 
„Czy reklama może być sztuką?” wskazał, że 
w przeszłości cechą swoistą sztuki było przede 
wszystkim „wytwarzanie” piękna. Z tego też 
względu trudno byłoby kiedyś uznać reklamę 
za element składowy sztuki, skoro nie zawsze 
ewokuje ona pozytywne przeżycia estetyczne. 
Jednakże sztuka współczesna coraz bardziej 
odwraca się od swoich tradycyjnych wartości, 
tworząc dzieła kontrowersyjne i często na tyle 
obsceniczne, że budzą one u odbiorcy tylko 
uczucia odrazy. Teraz, paradoksalnie, twórca-
mi reklamy stali się wybitni artyści, którzy na 
dodatek operują tym samym tworzywem, co 
w sztuce. A zatem dyskusja nad postawionym 
na wstępie pytaniem zdaje się być stale otwarta. 
Wiele jednak przemawia za tym, aby nie uzna-
wać reklamy za sztukę. Podczas gdy prawdziwa 
sztuka jest w swoim przesłaniu niejednoznacz-
na i „bezinteresowna”, a jej jednostkowe dzieło 
jest zawsze na swój sposób odrębne, u podstaw 
reklamy tkwią powielane seryjnie kody znacze-
niowe oraz względy ekonomiczne. Za ilustrację 
problemu posłużyły wykładowcy niezwykle 
ciekawe zdjęcia z wystawy sztuki nowoczesnej 
w Mediolanie w ramach EXPO’2015 pt. „Eat 
art, arte da mangiare” oraz fotografie Oliwiera 
Toscani’ego dla odzieżowej firmy Benetton.

PrEZEs Zofia BanasZaK Z PrZEDstawiciElKami sulE-
chowa, fot. Bogumiła hyla-DąBEK

rEJEstracJa ucZEstniKów,  
fot. Bogumiła hyla-DąBEK

PrEZEs Zofia i mirosław gancarZ wicEDyrEKtor 
wimBP w ZiElonEJ górZE, fot. Bogumiła hyla-DąBEK

Zofia BanasZaK i stanisław lEwanDowsKi w stro-
Jach galowych na Drugim PlaniE mirosława 
BogDan oBsługuJąca mEDialniE oBraDy forum, 
fot. BolEsław PolarcZyK
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Od omówienia możliwości, jakie stwarza 
użytkownikom globalna sieć komputerowa 
zwana Internetem, rozpoczął swoje wystąpie-
nie zastępca dyrektora Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida 
w Zielonej Górze, pan Mirosław Gancarz. 
Ze swadą wytrawnego gawędziarza, posiłkując 
się multimedialną prezentacją, opowiedział 
zebranym o stanie aktywności polskich inter-
nautów w przestrzeni cyfrowej. Stwierdził, że 
nadrzędną korzyścią wynikającą z dostępu do 
Internetu jest nieograniczona możliwość korzy-
stania z jego równie nieograniczonych zasobów 
i satysfakcja płynąca z interaktywnego dialogu 
w mediach społecznościowych, które obecnie 
stały się naturalnym miejscem wymiany in-
formacji. Co oczywiste, nawiązał tym samym 
do zasadniczego tematu swojego wykładu pt. 
„Książka i twórczość literacka w cyfrowej prze-
strzeni społecznej”. Wskazał na niepowtarzalną 
e-ofertę skierowaną do czytelników „Norwida” 
i omawiał po kolei zakres e-usług. Zachęcając 
zebranych do korzystania z platformy cyfrowej, 
o jaką wzbogaciła się Biblioteka, zaoferował 
jednocześnie pomoc techniczną w dostępie do 
zasobów, z której skorzystało wielu uczestników 
Forum.

Kolejno głos zabrał zastępca dyrektora 
Muzeum Ziemi Lubuskiej, dr Longin Dzieżyc, 
omawiając „Współpracę ZUTW i MZL w latach 
1992 – 2015 oraz jej znaczenie dla obu instytu-
cji”. Stwierdził, że oferta skierowana do ogółu 
mieszkańców Zielonej Góry i regionu ma swoich 
niezawodnych odbiorców właśnie w kręgach słu-
chaczy ZUTW. Największym zainteresowaniem 
cieszą się wśród słuchaczy wystawy związane ze 
sztuką europejską, polską i regionalną, i to za-
interesowanie przekłada się również na udział 
seniorów z ZUTW w cyklicznych spotkaniach 
pt. „Studium wiedzy o sztuce”. Na tych samych 
wdzięcznych odbiorców muzealnicy liczyć mogą 
zawsze w przypadku innych przedsięwzięć, jak 
„Spotkania z muzyką”, koncerty, Zaduszki czy 
promocje wydawnictw książkowych. Co istotne, 

to zainteresowanie nie ogranicza się jedynie do 
odbioru oferty, bowiem słuchacze ZUTW, dzięki 
swojej aktywności sami kreują wiele wydarzeń 
muzealnych oraz wzbogacają archiwa MZL 
o cenne zbiory.

W podobnym duchu, wyrażając swoje uzna-
nie dla aktywności i kreatywności seniorów 
z ZUTW, utrzymał swoje wystąpienie pan Mi-
rosław Musioł, kierownik działu upowszech-
niania i animacji kultury w Zielonogórskim 
Ośrodku Kultury. Mówiąc na temat „Uczest-
nictwa słuchaczy ZUTW w działalności ZOK” 
podkreślił, że dla instytucji, którą reprezentuje, 
wieloletnia aktywna współpraca, przybierająca 
przez lata najróżniejsze formy sprawiła, że dziś 
seniorzy z ZUTW traktowani są nie jak odbior-
cy, ale jako równorzędni partnerzy. Dość wspo-
mnieć o działalności warsztatów plastycznych 
„Babie Lato” czy Zespołu Teatralnego „Monte 
Verde”, którego występy weszły na stałe do 
kalendarza imprez artystycznych ZOK. Dla 
instytucji, której celem jest upowszechnianie 
i animacja kultury, aktywność twórcza słucha-
czy jest też na tyle ważna, że wykracza ona poza 
wydarzenia artystyczne, przyczyniając się do 
skutecznej promocji ZOK-u w mieście i regionie.

Jeżeli ktokolwiek z obecnych na Forum 
oczekiwał na chwile wzruszeń, to takich mógł 
doznać słuchając redaktor naczelnej czasopisma 
ZUTW „Inspiracje” i kierownika grupy litera-
ckiej „Oksymoron”, pani Barbary Konarskiej. 
W wystąpieniu zatytułowanym „Dzielę się 
z tobą zachwytem i łzą” opowiedziała o włas-
nych refleksjach na temat twórczości literackiej, 
która jest właściwie – jak stwierdziła – arty-
stycznym zapisem doświadczeń, przemyśleń, 
lęków i fascynacji osób należących do „Oksy-
moronu”. Na skutek wewnętrznej potrzeby 
podzielenia się wspomnieniami, czasem urzeka-
jącymi, ale też bolesnymi, a nawet traumatycz-
nymi, grupa ludzi w różnym wieku i o różnym 
wykształceniu chwyciła za pióro, aby wyrazić 
siebie, przejść swoistą psychoterapię i ocalić od 
zapomnienia to, co w dotychczasowym życiu 
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było dla nich najważniejsze. Niektóre z opowie-
ści pani Barbary Konarskiej, dotyczące zdarzeń 
związanych z indywidualnym losem twórców 
z „Oksymoronu” mogły poruszyć najbardziej 
zatwardziałe serca. 

Pięknym i równie wzruszającym dopełnie-
niem tego wystąpienia był koncert w wykona-
niu słuchacza ZUTW, pana Bogdana Sprin-
gera. Akompaniując sobie na gitarze, zaśpiewał 
kilka utworów do poezji własnej i słuchaczy 
ZUTW. O tym, że pełną liryzmu interpretacją 
przemówił do serc uczestników Forum, świad-
czyć mogła absolutna cisza podczas koncertu 
i gromkie brawa na zakończenie.

„Inspiracja, źródła twórczości i twór-
czość artystyczna seniorów twojego utw” 
to temat przewodni panelu o charakterze 
prezentacji, który rozpoczął się po przerwie 
obiadowej. Była to dla liderów lubuskich uni-
wersytetów ta najbardziej ekscytująca część 
Forum, bo umożliwiająca konfrontację dokonań 
własnych z osiągnięciami bliższych i dalszych 
„sąsiadów”. Prezentacje, z konieczności ogra-
niczone w czasie do 10 minut, budziły wiele 
emocji, które umiejętnie wyciszał moderator 
panelu, pan Mirosław Gancarz. Dla niektó-
rych przedstawicieli utw możliwość wypowiedzi 
w formie informacji, czy też prezentacji mul-
timedialnej, okazywała się być daleko niewy-
starczająca. Przemożna potrzeba podkreślenia 
wagi własnych dokonań skutkowała cytowa-
niem wierszy czy fraszek, albo śpiewaniem 
piosenek. „Podkręcało” to atmosferę radości, 
jaka panowała na sali tego popołudnia, co było 
również zasługą moderatora, który na bieżąco 
puentował dowcipnymi wierszami poszczególne 
wypowiedzi. I chociaż poziom prezentacji nie 
był wyrównany, jak też nie każdy z uniwersy-
tetów mógł przytoczyć przykłady na aktywność 
swoich seniorów we wszystkich dziedzinach 
twórczości, to jednak z opinii wypowiadanych 
przed audytorium wnioskować należy, że pane-
lu nikt nie zaliczył do czasu straconego. Wielu 
liderów zapewniało, że Forum stało się dla nich 

tEKsty PoEtycKiE śPiEwa Bogusław Jan sPringEr, 
fot. Bogumiła hyla-DąBEK

mirosław musioł Z ZiElonogórsKiEgo ośroDKa 
Kultury, fot. BolEsław PolarcZyK

mirosław gancarZ PrEZEntuJE stronę intErnEtową 
wimBP na PiErwsZy PlaniE Danuta słomińsKa wicE- 
PrEZEs KrośniEńsKiEgo utw, fot. BolEsław PolarcZyK

fot. BolEsław PolarcZyK
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inspiracją do podjęcia działań, by wzbogacić 
ofertę programową własnych utw.

27 listopada – dzień trzeci

Miłą niespodzianką dla słuchaczy ZUTW 
rozpoczął się kolejny a zarazem ostatni dzień 
obrad Forum. Nadleśniczy Zielonej Góry, pan 
Arkadiusz Kapała i nadleśniczy Nadleśni-
ctwa Przytok, pan Maciej Taborski zaszczycili 
zebranych swoją obecnością, by wręczyć pani 
Barbarze Konarskiej i panom Romanowi 
Grobarskiemu i Włodzimierzowi Włodar-
czakowi dyplomy wyróżnienia i upominki za 
udział w konkursie fotograficznym z okazji 
70-lecia administracji Lasów Państwowych 
w Zielonej Górze.

W części wykładowej, jako pierwszy, głos za-
brał artysta malarz prowadzący w ZUTW war-
sztaty plastyczne „Alla Prima” i „Termopile”, 
pan Zbigniew Szymoniak. W wystąpieniu 
„Refleksje o sztuce” stwierdził, że u podwalin 
każdej ludzkiej działalności leży wiara w coś, 
co niekoniecznie musi mieć konotacje religijne. 
Jednakże artefakty twórczej aktywności, ja-
kie pozostały po społecznościach starożytnych 
i dotrwały do czasów współczesnych, ściśle są 
powiązane z wierzeniami religijnymi. Wskazał 
przykłady zabytków architektonicznych od 
cywilizacji sumeryjskiej poczynając, poprzez 
starożytny Egipt, wielkie imperia Bliskiego 
Wschodu i Basenu Morza Śródziemnego, jak 
Babilon, królestwa Izraela za czasów Dawida 
i Salomona, po cesarstwo rzymskie za Konstan-
tyna Wielkiego, by przejść do zabytków islamu, 
powstałych po upadku świata starożytnego. Jak 
stwierdził – to, co pozostawiły po sobie minione 
cywilizacje, było wynikiem ścierania się naj-
potężniejszych religii monoteistycznych, czyli 
judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Ta walka 
trwa do dzisiaj, czego dowodem jest zniszczenie 
wież WTC na Manhattanie w Nowym Jorku. 
I tu, na zakończenie, pan Zbigniew Szymoniak 
„użył” intelektualnej wolty, by stwierdzić, że 

każde dzieło artystyczne ponad poziomem 
pospolitości, ukazujące prawdę i uniwersalne 
piękno, czyni z twórcy spadkobiercę tradycji 
artystycznej od Sumeru po współczesność i go 
w tę tradycję wpisuje.

Kolejny mówca, pan Paweł Janczaruk, 
artysta fotograf i wykładowca z zakresu foto-
grafii w ZUTW, w swoim wystąpieniu podjął 
się odpowiedzi na pytanie, czy „Amatorska 
twórczość seniorów może być sztuką”. Stwier-
dził, że chociaż funkcjonuje w powszechnym 
obiegu pejoratywne pojęcie „amatorszczyzny”, 
to jednak osoba, która poważnie traktuje sztukę 
fotografii, może w każdym wieku zyskać tytuł 
artysty. Jednak, jak w każdej innej dziedzi-
nie twórczości, obok pasji i odrobiny talentu, 
potrzebna jest stała praca nad doskonaleniem 
umiejętności. Fotografia, pokrewna artystycz-
nie malarstwu, rządzi się podobnymi reguła-
mi, chociaż jej tworzywo jest odmienne. Liczy 
się kompozycja, światło czy harmonia koloru, 
ale podobnie jak w malarstwie, największe 
znaczenie ma opowiadana historia, która wy-
pływa z potrzeby serca, z tego, co fotografujący 
chce opowiedzieć o świecie. Można opowiadać 
historie proste i trudne, ale zawsze wymaga 
to pełnego zaangażowania. Nie należy też 
nigdy popadać w samouwielbienie, bo to bywa 
najczęściej zgubne; prawdziwy artysta rzadko 
bywa zadowolony, zawsze jest coś, co chciałby 
poprawić. Należy zatem doskonalić warsztat 
i konfrontować swoje umiejętności z opinią 
innych. Amator, jeżeli nawet nie uda się mu 
zyskać miana artysty, dzięki pracy i zaangażo-
waniu zawsze może o sobie powiedzieć, że jest 
pasjonatem fotografii.

Na tym dobiegła końca część wykładowa 
Forum, by powrócić do panelu, podczas którego 
liderzy lubuskich utw kontynuowali prezenta-
cję dokonań w dziedzinie aktywności twórczej 
swoich seniorów.

Na zakończenie obrad pani prezes, Zofia 
Banaszak, powróciła w swoim nieoficjalnym 
już wystąpieniu, do zagadnień, które zostały 
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omówione podczas obrad pierwszego i drugie-
go forum lubuskich utw. Przypomniała, ze 
I Forum z 2013 wypracowało porozumienie, 
na mocy którego uniwersytety trzeciego wieku 
w województwie lubuskim zobowiązane zostały 
do spełnienia określonych warunków wzajemnej 
współpracy. Jednak, jak stwierdziła, w wielu 
przypadkach ta współpraca pozostawia wiele 
do życzenia, co sprawia, że porozumienie nie 
może być sukcesywnie uzupełniane o nowe 
zobowiązania. Uczestników obecnego Forum, 
którzy nie wzięli udziału w poprzednich poin-
formowała, jakie ogólnopolskie organizacje po-
zarządowe o charakterze federacji reprezentują 
interesy seniorów skupionych w uniwersytetach 
trzeciego wieku na terenie kraju. Na zakoń-
czenie poprosiła o zweryfikowanie adresów 
kontaktowych, bowiem brak aktualnych danych 
niektórych lubuskich utw utrudnia współpracę 
i wymianę informacji.

Kolejnym, zaplanowanym wydarzeniem 
III Forum, było dla jego uczestników zwiedze-
nie zielonogórskiego Centrum Przyrodniczego 
i Centrum Nauki Keplera – Planetarium We-
nus, które ze względu na walory edukacyjne 
i wizualną atrakcyjność sprawiły seniorom 
wiele radości. Z ich wypowiedzi należy sądzić, 
że szczególnie pokaz w technologii 3D w plane-
tarium pt. „Na skrzydłach marzeń” pozostanie 
na długo w ich pamięci.

Wieczorem wszyscy uczestnicy III Forum 
Lubuskich UTW spotkali się w Drzonkowie na 
uroczystej, pożegnalnej kolacji. Był czas na pod-
sumowanie Forum, na rozmowy w mniejszych 
grupach, wspólne śpiewanie, a nawet tańce. 
Słuchacze lubuskich utw lampką wina wznieśli 
toast za udane obrady, miłe spotkanie i integra-
cję lubuskich seniorów, chcących aktywnie żyć 
i rozwijać swoje pasje.

Obsługę medialną Forum zapewnili: Miro-
sława Bogdan – teksty, Krystyna Jawor-
ska, Stanisław Matuszewski, Bolesław 
Polarczyk, Roman Grobarski i Bogumiła 
Hyla-Dąbek – zdjęcia.

ZBigniEw sZymoniaK, fot. BolEsław PolarcZyK

PawEł JancZaruK i Zofia BanasZaK,  
fot. BolEsław PolarcZyK

naDlEśnicZy naDlEśnictwa PrZytoK wręcZa DyPlom 
BarBarZE KonarsKiEJ Za uDZiał w KonKursiE foto-
graficZnym Z oKaZJi 70-lEcia lasów Państwowych 
w ZiElonEJ górZE, fot. Krystyna JaworsKa

w PlanEtarium wEnus, fot. roman groBarsKi
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List od Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego
przekazany uczestnikom  

III FORUM LUBUSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU,
które odbyło się w dn. 25-28 listopada 2015 r.

w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie 
nt. „Słuchacze lubuskich UTW w krainie sztuki”.

Szanowna Pani Zofia Banaszak
Prezes Zarządu 
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Zielonej Górze
Dostojni Goście, Szanowni Państwo

Co tu dużo mówić? Od dawna wiadomym jest, że bezczynność niweczy ciekawość i pasje, a obojęt-
ność – to tylko jeden krok do wyludnienia świata, w którym nie odnajdujemy najmniejszego powodu 
do działania. Nasz czas na ziemi, od pierwszej do ostatniej sekundy życia – to przepustka do świata, 
w którym – aby tworzyć – wiek, uroda, status społeczny i zdolności nie mają znaczenia. Każdy, kto pojawia 
się na świecie, jest potencjalnym artystą. W swojej niewinności jest płodnym nasieniem sztuki i ducha. 

Emerytura to czas, kiedy w człowieku rodzi się wewnętrzny niepokój, nieuzasadniony lęk przed 
bezczynnością i osamotnieniem, które albo trzeba oswoić albo wyeliminować. A być może właśnie od 
przejścia na zawodowy odpoczynek nasze życie staje się ciekawsze i radośniejsze, bo poruszające się 
w krainie sztuki. A ta, w przeciwieństwie do krain geograficznych, nie zna granic. Ale to już jest za-
sługa Uniwersytetów Trzeciego Wieku, bo kraina sztuki tam właśnie otacza wielu słuchaczy i każdy 
może być jej aktywną częścią. I do tego, wcale nie musi jej tworzyć, wystarczy by był odbiorcą.

Sztuka – to też swoisty rodzaj zabawy, choćby ze względu na to, że stanowi jeden z kanałów ludz-
kiej ekspresji: 

– jest wolnością 
– swobodnym i spontanicznym działaniem, które wyzwala od codziennego życia 
– nie ma innego celu, niż przyjemność. 
Za każdym rodzajem sztuki kryją się treści, pytania, odpowiedzi i stwierdzenia, próbujące włas-

nym przekazem określić jej granice. Wielu słuchaczy właśnie w UTW znalazło potwierdzenie swoich 
marzeń, słuszności swoich pragnień i potrzeby ich realizacji, doświadczyło rozwiania lęków i ak-
ceptacji. Wielu nie miało żadnej wiedzy o swoich zdolnościach i talentach: literackich, tanecznych, 
teatralnych, muzycznych. Wielu z Was dopiero poprzez swoją twórczość zbudowało strukturę, która 
trafia w emocjonalne oczekiwania nas – odbiorców. 

Potocznie mówi się, że w dążeniu do sukcesu i spełnienia marzeń potrzebny jest talent i mordercza 
praca. Cóż... Talent to według mnie pojęcie ułudne, praca nie zawsze jest skuteczna. Pozostaje ufność, 
że zawsze można dojść do celu. A sposób? Na pewno jednym z nich jest aktywność w UTW, bo od czasu 
do czasu warto znaleźć w sobie inspirację i pobudzać apetyt na dążenie do szczęścia.

Dla mnie Wasza twórczość jest niezwykle ważna i istotna, bo Was zajmuje, bo próbuje powiedzieć, 
co jest w życiu wartościowe. Bo prowokuje dyskusje, rozmowy, polemiki na temat wartości właśnie, 
norm, wolności i jej granic – nie tylko w sztuce ale i w życiu człowieka.

Dziś serdecznie witam gości z zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku i dziękuję za 
waszą obecność w gościnnej Zielonej Górze. Życzę wszystkim owocnego Forum, a gościom atrakcyj-
nego pobytu, przyjemnych spotkań, rozmów, no a potem już tylko dobrych wspomnień. Takich, byście 
częściej chcieli wracać do naszego pięknego uniwersyteckiego Miasta.

Prezydent Miasta
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Elżbieta Plucińska

„Słuchacze lubuskich 
UTW w krainie sztuki”

Trochę refleksji

W ubiegłym roku uczestniczyłam w II FO-
RUM organizowanym przez Zielonogór-

ski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Z Drzonkowa 
wyjechałam wtedy przepełniona energią, no-
wymi pomysłami i chęcią działania. Temat III 
FORUM był tematem wyjętym mi wprost spod 
serca. Nie dlatego, że nieskromnie uważam 
się za znawcę czy konesera sztuki. Nie zawsze 
odróżniam nokturn od suity, często mylą mi się 
kolumny jońskie z korynckimi, o prerafaelitach 
nie wspominając. Jako odbiorca wiem, że to 
właśnie sztuka stanowi uniwersum pozwala-
jące na porozumienie się między ludźmi. Jest 
integralnym elementem dobra społecznego, 
przekazuje bowiem wartości pozwalające na 
zachowanie równowagi duchowej i prawidłowe 
funkcjonowanie społeczne jednostki. Ten może 
odrobinę zawiły opis socjologiczny znakomicie 
przekłada się na wiele działań Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. Zadaniem uniwersytetów 
jest rozwijanie aktywności fizycznej, umysło-
wej, ale również wszelkich form aktywności 
artystycznej. 

Już pierwszego dnia FORUM dyskutowali-
śmy w kuluarach nad jego programem. Może 
lepiej byłoby zamiast wykładów, prezentacji, 
paneli zorganizować przegląd twórczości lu-
buskich UTW? W pięknej sali konferencyjnej 
Drzonkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
prezentowana była wystawa fotografii i wzru-
szające kolaże zainspirowane poezją zielono-
górskich poetów. Ale nasze kabarety, chóry, 
zespoły taneczne… Przecież mamy tak duży 
dorobek, tak cieszymy się z naszych sukcesów, 
tak świetnie współdziałamy ze społecznością 

lokalną! Dopiero w czasie wykładów, prezen-
tacji i swobodnych rozmów na uniwersyteckiej 
„giełdzie” przekonaliśmy się, że decyzja takiej 
formuły FORUM była słuszna i przemyślana. 
Herbert Read napisał: „Sztuka jest jedną z tych 
rzeczy, które jak powietrze czy ziemia znajdują 
się wszędzie wokół nas, lecz nad którymi rzadko 
się zastanawiamy”.

wystawa gruPy PlastycZnEJ utw Z Krosna, 
fot. roman cZarnEcKi

tańcZy ZEsPół „raDość tańcZEnia” Zutw,  
fot. Bogumiła hyla-DąBEK
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Z czym wyjechałam z tegorocznego III Fo-
rum? Oczywiście z nową energią, nowymi do-
świadczeniami i wrażeniami, ale także z refl ek-
sją, właściwie z garścią refl eksji. Zatrzymajmy 
się, popatrzmy, pomyślmy. Popatrzmy na pejzaż, 
ten za oknem, ale także na ten zatrzymany 
w obiektywie. Zastanówmy się nad słowami 
„Dzielę się z Tobą zachwytem i łzą”. Może prze-
żyjmy wewnętrznie wiersz, który ktoś daje Ci 
jak dojrzałe jabłko.

Z własnego doświadczenia wiem, jak nie-
łatwo jest wśród seniorów być liderem w dość 
trudnym temacie obcowania ze sztuką. O ile ko-
nieczność aktywności fi zycznej jest rozumiana 
i akceptowana (choć często z trudem), to perma-
nentne kształcenie przez sztukę stanowi ciągle 
jeszcze jakby tor przeszkód. Sztuka pozwala na 
autokreację, na wyrażenie własnych przekonań, 
emocji, jest narzędziem przekazu całego syste-
mu wartości moralnych i społecznych. Któż, 
jak nie senior, ma w sobie większy potencjał 
życiowej mądrości i wrażliwości? Gdzie, jeśli 
nie w naszych uniwersytetach, istnieje moż-
liwość ich ujawnienia? Oczywiście uniwersy-
tet uniwersytetowi 
nierówny. Jedna ze 
słuchaczek powie-
działa, że małe „pro-
wincjonalne” uni-
wersytety mają się 
do Zielonogórskie-
go UTW jak 1: 10. 
Jest w tym trochę 
prawdy, choć nie do 
końca.

O ile seniorzy 
dość raźnie ma-
szerują z kijkami, 
chętnie biorą udział 
we wszelakich raj-
dach, integracyjnych wycieczkach lub ogni-
skach, to już podjęcie dzieła zapisania słowa 
lub przeanalizowania już zapisanego nie budzi 

entuzjazmu. Usłyszałam też zdanie, że łatwiej 
się akceptuje to, przy czym nie trzeba specjalnie 
myśleć (tak jakby myślenie bolało). Coś w tym 
jest! Moderator panelu, pan Mirosław Gancarz, 
kilkakrotnie podpowiadał: „Proszę teraz skupić 
się na temacie sztuki. Co robicie w waszym 
utw?” I było o spacerach z kijkami lub innej re-
kreacji. A przecież obcowanie ze sztuką jest nie 
tylko środkiem poznawania świata, lecz także 
stymulatorem zaspakajania potrzeb aktywnego 
uczestnictwa w otaczającym nas świecie.

I w tym miejscu zastanawiam się nad rolą 
lidera. Niezależnie bowiem od tego, czy dzia-
łamy w dużym uniwersyteckim mieście, czy 
w małej miejscowości oddalonej od dóbr współ-
czesnej kultury i sztuki, ważny jest lider, który 
potrafi  zarazić swą wrażliwością, pasją i pomy-
słowością innych. Może to temat na następne 
FORUM?

O III Forum mogłabym jeszcze długo pisać, 
niestety ciągle jeszcze nie dość sprawnie posłu-
guję się słowem. 

Było wspaniale! W imieniu własnym, 
a z pewnością też innych uczestników, wy-

rażam podziw dla 
Zielonogórskiego 
UTW za wspania-
le, profesjonalnie 
przygotowane spot-
kanie. Za ciepło, 
serdeczność i po-
moc, którą wszyscy 
czuliśmy. Za pro-
gram zapewniający 
nie tylko wiedzę ale 
świetne atrakcje. 
Jeżeli w mojej pod-
świadomości tkwi 
obraz prawdziwego 
lidera, to jest nim 

Zosia Banaszak. Z pewną nieśmiałością wy-
rażam nadzieję, że może spotkam się z Wami 
na IV FORUM.

oBraZ rEginy woźniaKoBraZ rEginy woźniaK
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halina Sawa

Jadwiga Jarowicz

Zespół „żyjmy Zdrowiej”

Przed kilku laty – konkretnie w 2011 roku 
– na naszym Uniwersytecie zrodził się po-

mysł reaktywowania zespołu „Żyjmy Zdrowiej”. 
Z inicjatywą wystąpiła pani prezes, Zofia Ba-
naszak. Od początku Zespołem kieruje Halina 
Sawa, współpracując początkowo z Teresą Wilk, 
a obecnie z Jadwigą Jarowicz.

Celem Zespołu „Żyjmy Zdrowiej” jest podej-
mowanie działań edukacyjnych, które mają 
zachęcić naszych słuchaczy do zadbania o swoje 
zdrowie i zapobiegania chorobom, aby mogli jak 
najdłużej cieszyć się dobrym samopoczuciem 
psychicznym i fizycznym, i w spokoju przeży-
wać jesień swojego życia.

Nasze środowisko senioralne – jest nas na 
Uniwersytecie już ponad jeden tysiąc – to bar-
dzo zróżnicowana społeczność. Są wśród nas 
prawdziwi indywidualiści, niecodzienne talenty, 
każdy z nas ma swoją życiową historię. Jednak 
w naszym senioralnym gronie też, niestety, 
mamy lub coraz częściej miewamy kłopoty ze 
zdrowiem. Bardziej niż kiedykolwiek w tym 
okresie jakość życia postrzegamy przede wszyst-
kim przez pryzmat zdrowia. 

Wielu ekspertów z dziedziny geriatrii jest 
zdania, że działania edukacyjne i profilaktycz-
ne są kluczem do sukcesu w zwalczaniu chorób 
lub radzenia sobie z tymi, których trwale wy-
leczyć się nie da. Należy posiadać podstawową 
wiedzę na temat ich specyfiki, objawów, sposo-
bów rozpoznawania oraz możliwości zapobiega-
nia im oraz leczenia.

Co możemy zrobić, będąc osobami mający-
mi problemy ze zdrowiem? Jesteśmy aktywni, 
udowadniamy, że my – ludzie starsi – nie chce-
my żyć w cieniu, z dala od innych, zamknięci 
we własnym gronie. Aktywność życiowa jest 
bowiem najlepszą drogą do przedłużenia życia 
i zwiększenia jego jakości. Ta aktywność wśród 
nas przejawia się w różnych aspektach: gim-
nastyka w różnej formie, basen, taniec, śpiew, 
udział w imprezach sportowych i towarzyskich, 
udział w grupach wspólnych zainteresowań, 
dbanie o wygląd – wiemy, że jak dobrze wyglą-
damy, to czujemy się lepiej. Jesteśmy aktywni, 
bo chcemy być zdrowi i dobrze, że tacy jesteśmy. 
Nie powinniśmy się wstydzić starości, ani wsty-
dzić się tego, że aktywnie, na różne sposoby, 
z tą starością walczymy. Starość jest przecież po 
prostu kolejnym, naturalnym etapem w życiu, 
a my po prostu musimy się uczyć dobrze starzeć.

Już wiemy, że ważna jest aktywność, ale co 
jeszcze? W udzieleniu chociaż częściowej odpo-
wiedzi na to pytanie próbuje na różne sposoby 
przyjść z pomocą Zespół „Żyjmy Zdrowiej”. 

Potrzeba zachowania zdrowia, która w na-
szym senioralnym okresie dominuje, sprawia, 
że nasz zespół podejmuje działania sprzyjające 
uzyskaniu wszechstronnych informacji zwią-
zanych ze zdrowiem. Do tego potrzebna jest 
nam wiarygodność wykładowców – fachowców, 
a także ich otwartość na nowości, na zmiany. 
Organizujemy zatem warsztaty, prelekcje 
i wykłady, na których zagadnienia związane 
ze zdrowiem omawiane są przez znakomitych 
wykładowców – lekarzy, specjalistów różnych 
dziedzin medycyny. Profesjonalni wykładowcy 
informują o zmianach w dojrzałych organi-
zmach, które sygnalizuje nasz organizm. Wska-
zują nie tylko, jak je zauważyć, jak rozpoznać, 
czy to już choroba, czy tylko typowa dla wieku 
niegroźna zmiana. Dowiadujemy się, czym jest 
określona jednostka chorobowa, jak sobie z nią 
radzić, jak postępować, żeby naszego stanu 
chorobowego nie pogorszyć, ale również jak 
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niektórym dolegliwościom zapobiegać, a jak 
leczyć, zwłaszcza z zastosowaniem najnowszych 
metod leczenia. Jak poradzić sobie, gdy ktoś 
bliski zachoruje? Na te i wiele innych pytań, 
które można zadawać po każdym wykładzie, 
otrzymujemy wyczerpujące odpowiedzi. Bardzo 
cenne są wskazówki naszych wykładowców 
dotyczące profilaktyki, bowiem profilaktyczna 
kontrola to najlepszy sposób, aby sprawdzić, 
że nic nam nie dolega, albo wykryć chorobę na 
wczesnym etapie.

Dokonywany przez nas dobór tematów nie 
jest łatwy. Często jest uzależniony od możli-
wości pozyskania wykładowcy. Jak to wygląda 
w praktyce? Otóż różnie bywa. Są tematy, 
które nie sprawiają problemu z pozyskaniem 
wykładowcy, ale są też przypadki, kiedy na 
wykładowcę czekamy nawet do pięciu miesięcy. 

Mimo trudności nie poddajemy się. Zdarza się 
tak, że „wychodzimy drzwiami i ponownie wra-
camy oknem”. Jesteśmy uparte i konsekwentne.

Naszym wykładowcom należy się ogromna 
wdzięczność za zrozumienie i poświęcony nam 
czas, tym bardziej, że robią to z dobroci serca – 
nieodpłatnie.

Zespół „Żyjmy Zdrowiej” nie jest stałą grupą 
osób uczęszczających na wszystkie spotkania. 
Jest to grupa otwarta, zmieniająca się w za-
leżności od tematów. Wiemy z doświadczenia, 
że każdemu wykładowcy „dodaje skrzydeł” jak 
największa frekwencja. Zachęcamy zatem do 
jak najliczniejszego udziału w organizowanych 
spotkaniach.

Dotychczas omawianych zagadnień było 
bardzo wiele. Oto kilka, które cieszyły się naj-
większym zainteresowaniem:

wsZystKiE ZDJęcia  
BolEsław PolarcZyK

lEK. mED. alicJa KuBiaK – DErmatolog Z 
haliną sawą i JaDwigą JarowicZ

wyKłaD na tEmat niEDosłuchu ProwaDZi  
Dr inż. PawEł raJchErt – PrEZEs firmy fortE auDio-
logia – nowocZEsnE ProtEZowaniE

PawEł raJchErt Z Zofią BanasZaK, 
JaDwigą JarowicZ i haliną sawą.
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 9 Choroby układu ruchu – zapalne  i zwyrod-
nieniowe – związane ze starzeniem się orga-
nizmu –  lek. med. specjalista reumatologii 
Bożena Telec
 9 Kardiologia  –  zagrożenia  ze  strony układu 
krążenia,  zaburzenia  rytmu  serca,  choroba 
wieńcowa – lek. med. Andrzej Koch specja-
lista kardiolog
 9 Dlaczego słyszymy gorzej, najnowsze metody 
leczenia niedosłuchu – lek. med. Maciej Iciek 
specjalista otolaryngolog, ordynator laryngolo-
gii Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze
 9 Tarczyca – jej choroby, objawy, przyczyny, pro-
fi laktyka, leczenie – lek. med. Janusz Gawron 
specjalista endokrynologii i ginekologii

 9 Cukrzyca – słodka diagnoza, gorzka praw-
da – Halina Ksepko dyplomowana pielęg-
niarka z zakresu diabetologii
 9 Dermatologia – skóra największy narząd na-
szego ciała. Choroby skóry, objawy, leczenie – 
lek. med. Alicja Kubiak dermatolog
Oczywiście było ich więcej, ale wszystkich 

nie sposób wymienić. Nasza działalność jest na 
bieżąco dokumentowana na stronie internetowej 
ZUTW.

Warto wspomnieć, że często po wykładzie 
zgłaszają się do nas osoby, którym wykład po-
mógł, coś uświadomił. I o to właśnie chodzi – 
taka była intencja powstania Zespołu „Żyjmy 
Zdrowiej”.

Roman Czarnecki

Olimpijskie 
retrospekcje

Nadszedł wreszcie z wielką niecierpliwością 
oczekiwany dzień wyjazdu do Krakowa na 
Ogólnopolską Olimpiadę Sportową Seniorów. 
Dla wielu z nas dzień 25 września 2015 r. będzie 
dniem, który utkwi w pamięci na wiele lat.

Na długo przed tym historycznym dniem 
wiele słuchaczek i wielu słuchaczy naszego Uni-
wersytetu wylewało pot, intensywnie trenując 
na zielonogórskich stadionach, działkach i uli-
cach. Na stadionach trenowano skoki i biegi, na 
działkach pchnięcie kulą, a na ulicach sprint 
za autobusami (mniej ambitni).

Przygotowani kondycyjnie, pełni zapału 
i wiary w zwycięstwo sportowcy seniorzy w po-
chmurny, piątkowy poranek wyruszyli w nie-
znane, pod przewodnictwem Zofi i Banaszak, 
prezes Zarządu Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Im bliżej było Krakowa, tym 

większy wyczuwało się w autokarze optymizm. 
Im większy wyczuwało się optymizm, tym 
większa była ulewa na zewnątrz. Nieustannie 
padający deszcz nie był jednak w stanie ugasić 
woli walki jadących zielonogórskich seniorek 
i seniorów.

Autokar z naszymi zawodnikami dotarł 
na miejsce przeznaczenia o takiej porze, że 
mogliśmy jeszcze nacieszyć oczy pięknem za-
bytkowego Krakowa. Zdołaliśmy dotrzeć na 
Wawel, wypić kawę w kawiarni Pod Baranami, 
zahaczyć o Sukiennice i pooddychać wilgotnym 
powietrzem urokliwych uliczek Starego Miasta.

fot. Bogumiła hyla-DąBEK
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Zmęczeni, przemoczeni, ale pełni humoru 
i optymizmu, dowiezieni zostaliśmy do hotelu 
na zasłużony odpoczynek. W hotelu czekały 
na nas przytulne i ciepłe pokoje, a w hotelowej 
restauracji obfity i smakowity posiłek.

Nie byliśmy sami, były już reprezentacje 
z innych miast, między innymi z Torunia 
i Wrocławia.

Wyczuwalne było napięcie między zespołami. 
Rozmowy kierowano na spodziewaną i oczeki-
waną rywalizację. Padały pytania o wcześniej-
sze osiągnięcia i wyniki sportowe. Najczęściej 
pytano o czasy w biegach, odległości w skokach 
i pchnięciu kulą. Wrodzona dyplomacja naszych 
zawodników i umiejętność dawania wymijają-
cych odpowiedzi na trudne pytania dotyczące 
wcześniejszych wyników, dawały nam znaczną 
przewagę psychiczną nad rywalami, wywołując 
widoczne zaniepokojenie.

My rozluźnieni i weseli, przeciwnicy zestre-
sowani i przygnębieni, udaliśmy się wszyscy do 

naszych pokoi, by tam w spokoju przygotować 
strategię startu w zawodach, które nas czekały 
następnego dnia. Jak zwykle przygotowania 
trwały przy odrobinie ciepłej herbaty i – co 
oczywiste dla sportowców – bez grama alkoholu. 
Wyraźnie widać było, jak dobroczynny wpływ 
ma sama herbata na organizmy naszych senio-
rów. Stopniowo milkły głosy w poszczególnych 
pokojach, a cisza nocna osiadać zaczęła mgłą 
ciemności, dając wytchnienie zmęczonym wra-
żeniami zawodnikom.

Nastał pochmurny i deszczowy sobotni ra-
nek. Wypoczęci, pełni energii seniorzy ruszyli 
na śniadanie. Konsumpcja przebiegała w ciszy 
i skupieniu. Można było już wyczuć atmosferę 
rywalizacji o medale.

Jeszcze nie stanęli na bieżni, jeszcze nie 
pochylili się do startu, jeszcze nie chwycili 
w dłonie kuli, by pchnąć ją jak najdalej, jeszcze 
nie trzymali swych kijków, jeszcze pływaczki 
nie dotknęły wody na swym torze, jeszcze nie 

roman cZarnEcKi BiEgniE na 60 mEtrów tErEsa wilK rZuca PiłEcZKą Palantową

anna tylKowsKa sKacZE w Dalroman groBarsKi sKacZE w Dal

wsZystKiE ZDJęcia Bogumiła hyla-DąBEK
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chwycili rakiet tenisowych, a już widać było 
jak walczą o prymat pierwszeństwa, jak walczą 
sami ze sobą. Skupieni, spokojnie zajmowali 
miejsca w autokarze, który po chwili ruszył 
ulicami Krakowa, by po kilkunastu minutach 
zatrzymać się przed skąpanym w ulewnym 
deszczu stadionem krakowskiej AWF.

Krótkie przygotowania w tunelu stadionu 
i drużyny ruszają, by zaprezentować się widow-
ni i mediom. Z nieba leją się strugi deszczu, ale 
nikt nie zwraca na to uwagi. Nasz zespół widocz-
ny jest z daleka. Zawodnicy ubrani są w cha-
rakterystyczne koszulki z logo UTW i kolorowe 
kapelusze z widocznym napisem Zielona Góra.

Na maszt wciągnięta zostaje uroczyście flaga 
narodowa. W grupie zasłużonych zawodników, 
którzy dostąpili zaszczytu niesienia flagi, znalazł 
się nasz kolega Romek Grobarski. W skupieniu 
wysłuchujemy Mazurka Dąbrowskiego. Następu-
je podział na poszczególne dyscypliny sportowe 
i na grupy wiekowe w tych dyscyplinach. 

Deszcz nie ustaje, na tartanowej czerwo-
nej bieżni widać kałuże. Jest obawa poślizgu 
i niebezpieczeństwo doznania kontuzji, chwile 
niepewności i groźba odwołania zawodów. To 
wszystko zawisło nieokreślonym ciężarem nad 
zawodami, a co za tym idzie, nad zawodnika-
mi. Przeciągające się chwile niepewności stają 
się trudne do zniesienia. Nagle widać jakiś 
ruch wśród organizatorów, pojawiają się znani 
wszystkim posłowie na Sejm RP, sędziowie 
zajmują miejsca wzdłuż bieżni. Już wiemy, że 
zawody się odbędą, a ulewa doda nam jedynie 
animuszu. Będziemy walczyć o zwycięstwo 
i medale z przeciwnikami i przeciwnościami. 
Deszcz zalewa nam oczy, czuję jak woda chlu-
pie w butach, jeszcze ten zimny i przejmujący 
wiatr...!

Pierwsze starty i pierwsze medale. Radość, 
euforia w drużynie. Obawa o kolegę, który ma 
pchać kulą. Oby tylko nie upuścił jej sobie na 
nogi. Nie, nie upuścił, pchnął z niebywałą siłą 
i precyzją. Kula dosłownie poszybowała, by 

upaść na tyle daleko, aby zapewnić naszemu 
zawodnikowi brązowy medal. Podejrzewaliśmy, 
że ktoś podłożył mu najcięższą kulę i stąd to 
trzecie miejsce. Była rozpatrywana także inna 
wersja – kula leżała długo na deszczu i mogła 
nasiąknąć wodą. Nieważne, ważne, że nic mu 
się nie stało.

Najtrudniejsze warunki mieli lekkoatleci, 
zawodnicy nordic walking i pływaczki. Wszyscy 
oni startowali w trudnych, wilgotnych, a wręcz 
mokrych warunkach. Nasze czołowe pływaczki, 
co prawda, startowały pod dachem, ale jednak 
w wodzie, co mimo wszystko było utrudnieniem, 
a do tego miały niesamowicie silne, wręcz 
profesjonalnie przygotowane konkurentki. Nie 
poddały się jednak, walcząc zażarcie o czwarte, 
zaszczytne miejsca.

Nasi czołowi pingpongiści, mimo wielkiego 
serca do walki, nie zdołali pokonać rywali, 
wśród których byli seniorzy pingpongiści 
z prawdziwego zdarzenia. Krążyły opowieści, 
że piłeczka pingpongowa poruszała się z taką 
prędkością, iż trudno było ją dostrzec w locie.

Nasze koleżanki rzucające piłeczkami teni-
sowymi były bezkonkurencyjne. Podobno kilka 
piłeczek zostało znalezionych poza koroną sta-
dionu. Trudno więc dziwić się ilości zdobytych 
w tej konkurencji medali.

Skaczące w dal nasze zawodniczki, swoje 
konkurentki zostawiały daleko z tyłu. Istniało 
niebezpieczeństwo przeskoczenia skoczni. Na 
szczęście przeciwny wiatr hamował i uziemiał 
w bezpiecznym miejscu nasze koleżanki, zmu-
szając je do lądowania w piaskownicy.

Startujący w biegach na różne dystanse 
wykazali się również ogromnym hartem ducha 
i kondycją, zdobywając medale we wszystkich 
dostępnych kolorach.

Nieubłaganie zbliżał się czas zamknięcia za-
wodów i wręczania medali, a zawodników star-
tujących w dyscyplinie nordic walking ciągle 
nie było widać na mecie. Ciężkie warunki oraz 
nieustająca ulewa utrudniały przebieg zawodów. 
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Nagle dały się słyszeć krzyki z tłumu: są, idą, 
już ich widać! Rzeczywiście, nadchodzili trudni 
do rozpoznania, zmoknięci, obłoceni, z kroplami 
deszczu, a pewnie i potu na czołach. Zmęczeni 
zbliżali się do mety. No i znowu kolejne medale, 
kolejne zwyciężczynie i wielka radość.

Tego samego dnia, w ustawionym na terenie 
AWF namiocie, dokonano uroczystego wręcze-
nia medali, dyplomów i nagród. Zdobyliśmy 
łącznie 21 medali. W tym 10 złotych, 3 srebrne 
i 8 brązowych, co dało nam w klasyfikacji me-
dalowej drugi miejsce po gospodarzach.

Nie można jednym zdaniem opisać radości 
naszej drużyny. Organizatorzy przygotowali 
gorący posiłek i napoje. Uraczono nas też pięk-
nymi pokazami tańca towarzyskiego. Zespół 
muzyczny przygrywał nam wszystkim do tańca.

Dzięki pomysłowi i staraniom prezes Zofii 
Banaszak mogliśmy za niewielką cenę pozostać 
jeszcze na jedną noc w hotelu, by kolejnego dnia 
w drodze powrotnej, wypoczęci, móc zwiedzić 
nieczynną już kopalnię węgla kamiennego 
w Zabrzu. Dla wielu z nas było to niepowta-
rzalne przeżycie.

Po powrocie do hotelu, po małym odpoczyn-
ku, spotkaliśmy się w świetlicy hotelowej na 

podsumowanie naszych sportowych zmagań 
i osiągnięć. W doskonałych nastrojach, zmę-
czeni ale radośni, zasiedliśmy wspólnie przy 
jednym stole. Podsumowania dokonała prezes 
ZUTW, Zofia Banaszak, dziękując za włożo-
ny wysiłek i sportową postawę wszystkich  
uczestników. Spotkanie przebiegało w przyja-
cielskiej i – jak zwykle – w bardzo kulturalnej 
atmosferze.

Olimpiada pokazała nam, że sport to ważny 
element naszego życia. Dający wiele radości, 
łączący ludzi i pozwalający na zdrową rywali-
zację. Nie ma wśród nas przegranych. Każdy 
startujący w tych zawodach wygrywał. Wygry-
wał emocje, radość, wygrywał nowe przyjaźnie. 
Poznawaliśmy samych siebie i nasze możliwości 
fizyczne. Przez jeden dzień, który zapamięta-
my na długo, staliśmy się artystami bieżni, 
skoczni, jednym słowem artystami stadionów, 
pływalni i hal sportowych. Tego już nam nikt 
nie odbierze.

Bawiliśmy się doskonale, a przy tym – pro-
mując – rozsławiliśmy naszą Zieloną Górę. 
Podziękowania należą się wszystkim, którzy 
przyczynili się w jakikolwiek sposób do zorga-
nizowania i przebiegu tej Olimpiady. 

fot. Bogumiła hyla-DąBEK
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Bogumiła Hyla-Dąbek

Dzień Babci i Dziadka 
na sportowo i wesoło

14 stycznia 2016 roku wzięliśmy udział w im-
prezie zorganizowanej z okazji Dnia Babci 
i Dziadka przez Zespół Edukacyjny nr 2 – 
Szkoła Podstawowa nr 17 im. gen. Włady-
sława Sikorskiego w Zielonej Górze. Jest 
to nasz długoletni partner i przyjaciel w wielu 
wspólnie organizowanych projektach. Oprócz 
naszej drużyny, w skład której wchodzili: Maria 
Wróblewska z wnuczkiem, Alina Kruk z wnucz-
ką i Roman Grobarski z wnuczką, w imprezie 
udział wzięły drużyny z dwóch przedszkoli – 
nr 9 i nr 30 oraz SP nr 17.

Imprezy z dziećmi są zawsze wyjątkowe, wy-
wołujące wzruszenie. Dla nas, babć i dziadków 
szczególnie, bo wnuki to nasza ogromna radość 
i duma. Łza się w oku kręci, gdy słuchamy wier-
szyków, piosenek, w których maluchy (w im-
prezie brały udział młodsze dzieci) wyznają 
nam swoje uczucia, przekonują, jak ważnymi 
osobami jesteśmy w ich życiu. Urocze były ukła-
dy taneczne małych artystów. Starsze dzieci 
rozbawiały zebranych dowcipnymi skeczami. 
Była też dwójka prowadzących, dziewczynka 
i chłopiec. Wszystko pod bacznym okiem swoich 
nauczycieli.

Program artystyczny był tylko w przerwach 
między jedną konkurencją a drugą, bo każda 
drużyna walczyła o zdobycie jak najlepszego 
miejsca, a konkurencji było dużo. Co jedna to 
weselsza, więc i śmiechu było co niemiara. Kto 
szybszy, kto sprawniejszy, kto dobrze zna polskie 
piosenki, kto zrobi dłuższy łańcuch, zbuduje 
wyższą i stabilną wieżę, czy dzieci poznają 
babcię, dziadka po dłoniach... Tego typu konku-
rencje towarzyszyły dzisiejszemu świętu babć 
i dziadków.

BaBciE i DZiaDEK Z wnuKami i Panią PrEZEs

marysia wróBlEwsKa Z wnuKiEm

romEK groBarsKi Z wnucZKą

alina KruK Z wnucZKą

fot. Bogumiła hyla-DąBEK
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adriana Witkowska

Taniec pamięci

Wychodzę z zajęć zespołu „Teatru Tańca 
50+”mocno rozgrzana, tryskająca energią. 
Współćwiczącym koleżankom błyszczą oczy, 
a rumieńce które zakwitły na twarzach świad-
czą o dużym wysiłku fizycznym wykonanym 
podczas zajęć. Wyglądają o wiele korzystniej 
niż przed dwoma miesiącami, kiedy to roz-
poczynałyśmy przygodę z tańcem. Zwiotczałe 
mięśnie nabierają ładnych kształtów, rośnie 
ogólna sprawność ciała. Przypominam sobie 

wypowiedź prowadzącego nasze zajęcia mgr 
Pawła Matyasika z wywiadu poprowadzonego 
przez Ewę Kwaśniewicz: „w każdym człowieku 
jest taniec, tylko trzeba go odkryć”. Przyszłam 
na zajęcia nie tylko z ciekawości czy z upodo-
bania, ale z potrzeby ciała – z pytaniem, czy te 
ćwiczenia, jakie stosuje prowadzący, poprawią 
pracę moich sfatygowanych nóg i kręgosłu-
pa. Dowiedziałam się, że układy i ćwiczenia 
sprawią, iż wszystkie mięśnie, stawy, ścięgna 
i więzadła zostaną rozruszane. 

Nie zawiodłam się, bo ćwiczenia dozowane 
przez naszego trenera uwzględniają potrzeby 
ruchowe osób w starszym wieku, poprawiają 
postawę, koordynację ruchowo wzrokową, która 
zresztą decyduje o naszej orientacji przestrzen-
nej. Oprócz tych pozytywnych skutków znajdu-
jemy tu radość z tego co robimy, przenosząc się 
jakby w świat muzyki i tańca, a nawet teatru. 
Nie wierzyłam, że dam radę, ale zrobiłam 
to – przyszłam tu i pozostałam. Grupa druga, 
ta niesceniczna, ćwiczy dopiero dwa miesiące, 
ale efekty wspólnej pracy, naszej i trenera, już 
czujemy i widzimy.

Ze sportowym pozdrowieniem – Ada Wit-
kowska

Wszyscy otrzymali dyplomy, puchary, ale ten 
szczególny puchar za pierwsze miejsce powędro-
wał do drużyny ZUTW. Nasze babcie i dziadek 
byli wspaniali, kilka konkurencji wygrali, w kil-
ku też zdobyli punkty, co dało im zwycięstwo. 
Udowodnili, że wnuki mogą być z nich dumne. 

Dziękujemy naszym koleżankom i koledze 
i ich wnuczętom za dzisiejszy sukces. Ale nie to 
było dzisiaj najważniejsze. Wszyscy dziadkowie 
byli ze swoimi wnukami, współpracując ze sobą 
te punkty zdobywali, okazywali sobie uczucia, 

przekazywali emocje. Miło było patrzeć, a co 
dopiero fotografować. 

Dyrektor szkoły będącej organizatorem im-
prezy dziękował naszej pani prezes Zofii Bana-
szak za współudział i pomoc przy organizacji 
tego wydarzenia i wieloletnią współpracę. My 
zaś dziękujemy pedagogom i dzieciom ze szkoły 
i z przedszkoli za ten nietuzinkowy Dzień Babci 
i Dziadka, który na pewno wszyscy będą długo 
pamiętali. Dziękujemy też za kawę i słodki 
poczęstunek.

tEatr tańca 50+ na PiErwsZym PlaniE PawEł matyasiK,  
fot. Ewa KwaśniEwicZ
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Marzena Tomczak

Namiętności i muzyka

Jest rok 1917. A może rok wcześniej lub rok 
później? W Kurzimie, na terenie monarchii 

austro-węgierskiej, Bożena Hajek wychodzi za 
mąż za Wacława Wyszyńskiego. Bożena jest 
Czeszką, jednym z ośmiorga dzieci zarządcy 
wielkiego majątku ziemskiego. Mieszka w pa-
łacu, ukończyła szkołę dla bogatych panien. Na 
zdjęciu stoi obok etażerki pełnej książek. Wac-
ław jest Polakiem z zaboru rosyjskiego, jeńcem 
wojennym. Pracuje w majątku, przedstawił się 
jako nauczyciel, ale naprawdę jest niewykształ-
conym chłopem z Podlasia. To moi dziadkowie. 
Pradziadek Hajek ostro walczył, żeby nie do-
puścić do tego małżeństwa; podobno blisko było 
morderstwa. Młodzi urządzają sobie nowe życie, 
gdy nadchodzi wiadomość od rodziców dziadka, 
że musi wracać do domu, bo od rozproszonych 
przez wojnę braci nie ma wieści, a ojciec chory. 
Wacław karnie podejmuje decyzję o powrocie. 
Droga bardzo daleka; najpierw jadą koleją do 
Warszawy, potem jeszcze kawałek pociągiem, 
a ostatni etap żydowską furą. I w końcu dzia-
dek wprowadza swoją młodą żonę pod dach 
chaty krytej słomą na podłogę z ubitej gliny.

To prawie wszystko co wiem o tej roman-
tycznej historii. Kiedyś nie interesowała mnie 
absolutnie, a dziadkowie nie narzucali się 
z opowieściami. Najwięcej wiem od mamy która, 
nawet nieproszona, lubiła opowiadać rodzinne 
dzieje. Na szczęście! Od kilku lat ogarnął mnie 
wielki i rosnący ciągle sentyment do przeszłości. 
Dlatego, gdy w programie zajęć ZUTW na listo-
pad 2015 przeczytałam, że odbędzie się koncert 
z udziałem muzyków z Czech, ogarnęła mnie 
niewyobrażalna radość. Zupełnie, jakby miała 
przyjechać w odwiedziny najbliższa mi rodzina! 

Koncert pod tytułem „Pąsowej róży kwiat” 
przewidziany został na wtorek 17 listopada 

Z archiwum 
roDZinnEgo 
marZEny  
tomcZaK

młoDa BaBcia 
BożEna

DZiaDKowiE  
BożEna i wacław

na PiErwsZym PlaniE siEDZą DZiaDKowiE  
Za BaBcią stoi mama autorKi, oBoK niEJ oJciEc
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2015 r. na godzinę szesnastą . Tego dnia 
już od czternastej czekałam w Sali Dębo-
wej na przyjazd artystów, w tym czwórki 
Czechów:
Zdenki Kalovej skrzypaczki
Lenki Liberdovej skrzypaczki
Eliski Brlikovej skrzypaczki 
Jana Vilaska klarnecisty

Miałam w planie odbyć długą rozmowę 
i uzyskać wiele informacji do pięknego wy-
wiadu. Niestety, miałam pecha. Cała ekipa 
muzycznych mistrzów, czyli wymienieni 
Czesi oraz polscy artyści:
Zuzanna Michalik – pianistka i kompo-
zytorka wszystkich melodii 
Leszek Jastrubczak – wokalista
Tomasz Jankowski – autor tekstów i or-
ganizator koncertu
przyjechała dwadzieścia minut przed kon-
certem, więc ledwo zdążyli z minimum 
przygotowań. A po koncercie miałam pięć 
minut czasu żeby na zapleczu zapewnić 
Czechów o swojej radości ze spotkania 
i poprzytulać na dowidzenia. Czyli nie 
wyszły moje prywatne plany, 
ale koncert został zrealizowa-
ny, dał wiele miłych wrażeń oraz potwierdził 
istnienie pewnych pytań, na które ciągle nie 
znam odpowiedzi. A było to tak:

Koncert prowadziła prezes ZUTW, pani Zofia 
Banaszak. Wszystkich przywitała, zapoznała 
z ideą oraz programem koncertu i przedstawiła 
wykonawców, którzy występowali gratis. Taki 
niepowszechny sposób pracy wywołał zacieka-
wienie. Okazało się, że dzięki pasji oraz rozlicz-
nym zainteresowaniom Tomasza Jankowskiego 
znaleźliśmy się w kręgu działania Stowarzy-
szenia Miast Frydlanckich. Miasta te współ-
pracują ze sobą i wspierają wszystkie rodzaje 
działalności artystycznej. A czescy muzycy, moi 
faworyci, pochodzą z Frydlantu nad Ostrawicą. 
Są uznanymi artystami; występują w filhar-
monii oraz uczą muzyki w szkole artystycznej, 

z wyjątkiem Eliski Brlikovej, która w tej szkole 
jest maturzystką. Muzycy z Polski, pani Micha-
lik i pan Jastrubczak to notabene rodzeństwo, 
wieloletni pedagodzy i działacze społeczni. 
Na koncercie obecny był pan Ryszard Nowak 
z Korfantowa, przewodniczący Stowarzyszenia 
Miast Frydlanckich na Polskę. 

Dalej był już program czysto artystyczny. 
W związku z tym, że został oparty na poezji śpie-
wanej, arcyważne były teksty. Wgląd w teksty 
uzyskano prostą metodą tzn. wyświetlano je na 
wielkim ekranie sprzężonym z komputerem, 
którym sterował Tomasz Jankowski. Pierwsi 
wystąpili artyści z Czech. Jan Vilasek solo na 
klarnecie wykonał kompozycję Belli Kovacza 
„Hołd dla Jana Sebastiana Bacha”. Następnie 
skrzypaczki zaprezentowały improwizację pt. 

wsZystKiE ZDJęcia Z KoncErtu BolEsław PolarcZyK
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„Fantazja”. Kolejnym punktem programu był 
występ solisty Leszka Jastrubczaka z piosen-
ką „Jej ślub”. Potem dwie melodie: „Czarny 
fortepian” i „Do Anastazji prośba o wiersz” 
wykonała pani Zuzanna z moimi ulubieńcami, 
Czechami. I w takim systemie był zrealizowa-
ny cały program koncertu: piosenka Leszka 
Jastrubczaka, dwa utwory Zuzanny Michalik 
z czeską ekipą, Leszek Jastrubczak, Zuzanna 
Michalik i Czesi itd.

Wiersze pana Jankowskiego są – w znacznej 
części – bardzo romantyczne, czasami wręcz 
sentymentalne. Muzykę do nich skomponowa-
ła pani Zuzanna Michalik, która lubi melodie 
delikatne, marzycielskie, nawet sentymentalne. 
Z powyższego widać, że i kompozytorka i poe-
ta preferują podobne właściwości w swoich 

dziełach. Czyli sytuacja idealna: spotkały 
się dwie połówki jednego jabłka. Czy tak 
jest zawsze? – zadam jedynie istotne py-
tanie. Odpowiada nam cały koncert:
– pani Zuzia i Czesi wykonywali kom-
pozycje bez solisty, we właściwej sobie 
tonacji i tempie, co podkreślało liryczny 
charakter wierszy. Słowa wierszy łączo-
ne z muzyką osobiście przez słuchaczy, 
dawały możliwość niepowtarzalnych 
doznań. I cisza zalegała salę…
– pan Jastrubczak, akompaniując so-
bie na keyboardzie, prezentował wokal 
o zmiennej dynamice: czasem jazzujący, 
czasem zbliżony do charlestona, innym ra-
zem z bluesowym tempem emocji, czasem 
tekst podany był z przymrużeniem oka, 
a czasem ekspresyjnie, jak w piosence ak-
torskiej, ale zawsze pełen temperamentu, 
który sprawiał, że fale energii rozpychały 
ściany. 

Więc interpretacja może wszystko?
A tak przy okazji: gdy chodzi o podsta-

wowe przepisy też?
Jeszcze a propos moich rodzonych 

Czechów. Przez lata bliskiego kontaktu 
z dziadkami, chociaż świadomie nie zwracałam 
na to uwagi, nigdy nie zauważyłam między 
nimi najmniejszych niesnasek, ale coś dla mnie 
nieokreślonego, jakby tajemniczą czułość, która 
zabierała ich na inny, niedostępny nam poziom. 

Babcia, jak każda kobieta na wsi, prowadziła 
gospodarstwo domowe i przydomowe oraz pra-
cowała z dziadkiem w kilkuhektarowym gospo-
darstwie rolnym, które było źródłem utrzymania 
rodziny. Wśród sąsiadek propagowała bardziej 
wytworne rodzaje wypieków. Mnie nauczyła 
wszystkich robótek ręcznych. Dziadek, gdy 
w gminie świętowano pięćdziesięciolecia: banku, 
mleczarni, instytucji spółdzielczych, oświato-
wych, straży pożarnej itp. zawsze był fetowany 
jako założyciel. Do tego przez wiele lat działał 
jako ławnik. Co więc myśleć o mezaliansach?
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Ewa Kwaśniewicz

Pięćdziesiąte  
„inspiracje”

W moim mieszkaniu na honorowym miej-
scu stoją numery „Inspiracji”, od dwu-

dziestego drugiego, do pięćdziesiątego. Dlaczego 
od numeru dwudziestego drugiego? Bo właśnie 
dopiero od tego numeru jestem słuchaczką 
ZUTW i stałą czytelniczką „Inspiracji”, czyli 
od roku akademickiego 2007/2008. Na każdy 
kolejny numer czekałam z wielką niecierpliwoś-
cią, z czasem i ja zaczęłam być autorką zdjęć, 
wierszy i prozy w nich umieszczanych, a od nu-
meru trzydziestego wchodzę w skład redakcji.

Na uroczystą prezentację jubileuszowego 
numeru szłam z wielką radością i ciekawością, 
tym bardziej, że tego, już wydrukowanego, 
numeru nie widziałam, bo pani Prezes nie 
pozwoliła go wcześniej rozpowszechniać, aby 
niespodzianka była jeszcze większa. We wtor-
kowe popołudnie Sala Dębowa WiMBP pękała 
w szwach, szczelnie wypełniona przez słucha-
czy Uniwersytetu, laureatów Konkursu Litera-
ckiego im. Joanny Szczepaniak i zaproszonych 
gości, których serdecznie przywitała prezes 

naszego UTW, Zofia Banaszak, prowadząca 
całą uroczystość.

W pierwszym rzędzie zasiedli laureaci Kon-
kursu i zaproszeni goście, a na scenie redak-
torka „Inspiracji” Barbara Konarska, do której 
dołączył później przewodniczący Jury Konkur-
su Eugeniusz Kurzawa, prezes Zielonogórskiego 
Oddziału Związku Literatów Polskich, poeta 
i krytyk. „Nadać kształt myślom” – tak zatytu-
łowała pani redaktor refleksje o powstawaniu 
i dzisiejszym kształcie „Inspiracji”. Mówiła 
m.in.: „W „Inspiracjach” dzielimy się własny-
mi refleksjami, ale poszukujemy też mądrości 
u innych ludzi, którzy chcą z nami rozmawiać”. 
Dzisiejsze pismo, wydawane we współpracy 
z Uniwersytetem Zielonogórskim, ma dużą obję-
tość i bardzo ładną szatę graficzną, jest bogato 
ilustrowane naszymi zdjęciami i reprodukcjami 
obrazów naszych malarzy.

Ciepło o „Inspiracjach” mówił Mirosław Gan-
carz, zastępca dyrektora WiMBP i E. Kurzawa, 
który w 50. numerze pisał tak: „(…) w (obecnie, 
po połączeniu z gminą) 130 tys. mieście nie 
ma żadnego innego periodyku zajmującego się 
kulturą! Co jest dla mnie sprawą wręcz skan-
daliczną. Biorę więc do ręki to co mi oferuje 
ZUTW. (…) Dlatego – „Inspiracje” – trwajcie 
jak najdłużej, oby do 1000 numerów i jeszcze 
numer dłużej”. 

EugEniusZ KurZawa i BarBara KonarsKa halina sęDZińsKa i mirosław gancarZ
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oD PrawEJ: laurEaci, JurorZy i B. KonarsKa

wsZystKiE ZDJęcia BolEsław PolarcZyK

Po odczytaniu protokołu Jury1 wszyscy na-
grodzeni i wyróżnieni z radością pozowali do 
wspólnej fotografi i, oczywiście z członkami Jury. 

Wiem, że w planie było odczytanie fragmen-
tów nagrodzonych utworów przez ich autorów, 
niestety – zabrakło trochę czasu i zrobiły to 
tylko laureatki I i II nagrody w dziedzinie

1 „Inspiracje” nr 50, s. 64-65.

poezji: Krystyna Woźniak z Gorzowa i Halina 
Sędzińska z Zielonej Góry oraz jeden z dwojga 
laureatów III nagrody w dziedzinie prozy – 
Władysław Urbaniak z UTW z Sulęcina.

Po części ofi cjalnej nasz kabaret „Monte Ver-
de” serdecznie nas rozbawił programem „Lilie 
i Halka, czyli dzieje grzechów”. Wychodziliśmy 
z Sali Dębowej z uśmiechem na twarzy i z pięk-
nym, jubileuszowym numerem w ręku.

Barbara Konarska

W jesiennym 
salonie poezji

4 listopada w Sali Klubowej odbyło się jedno ze 
spotkań Klubu Literackiego „Oksymoron”. Uro-
czyste, bohaterką była bowiem nasza klubowa 
koleżanka, Halina Sędzińska, która promowała 
swój tomik poezji, zatytułowany „Dotyk”. 

Halina sama wymyśliła i przygotowała ca-
łość spotkania. Zaprosiła Małgorzatę Wower 
do czytania wierszy. Do przygotowania oprawy 

muzycznej zaangażowała swojego męża, Wik-
tora Sędzińskiego. Stanisława Matuszewskiego 
poprosiła o pomoc w prezentacji zdjęć swojego 
autorstwa, które wraz z udekorowanymi je-
siennie stołami tworzyły nastrój odpowiedni do 
pory roku i… naszego życia w trzecim wieku. 
Licznie przybyli słuchacze mogli raczyć się nie 
tylko strawą duchową, lecz także winogronami 
i drobnymi słodyczami. 

Punktualnie o godzinie 16.00 Wiktor Sę-
dziński zagrał melodię „Jesienne liście” z re-
pertuaru Nat King Cole’a, Małgorzata Wower 
przeczytała wiersz „Dojrzałość” i rozpoczęło 
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Apel do siebie         

Gdzie się pchasz
kobieto mężna
– do OKSYMORONU?

Może tam się ugotujesz
w lodowatej wodzie ,
blask ściemnieje
kiedy zechcesz
w tym samym pochodzie,
iść z innymi poetami,
co to w kwiecie wieku,
już zostali dzieckiem szczęścia
wydając tomiki!
A ty z czym do towarzystwa,
z wierszami do rymu?

Intuicja podpowiada
– odrzuć wątpliwości!
Co się czuje sercem całym,
godne jest miłości.

się spotkanie, o którego prowadzenie Halinka 
poprosiła niżej podpisaną.

Popłynęły opowieści o pierwszym wierszu, 
napisanym jeszcze w latach szkolnych, za który 
otrzymała I nagrodę, o pierwszym „dorosłym” 
wierszu młodziutkiej Haliny, zainspirowanym 
pierwszym pocałunkiem i o tym, że naprawdę 
zaczęła pisać na przełomie lat 80. i 90., choć 
wówczas – do szufl ady. Kiedy trzy lata temu 
przyszła do Oksymoronu, znalazła się w gronie 
przyjaznych osób, które namawiały ją do wyda-
nia tomiku. Dokonała wyboru, dobrała zdjęcia 
swojego autorstwa, przetworzone w programie 
komputerowym, a mąż sprezentował jej gotowy 
tomik na urodziny.

Słuchaliśmy wierszy pięknie czytanych przez 
Małgorzatę Wower, wchodząc w ciszę pełną 
znaczeń. Wierszom towarzyszyły przerywniki 
muzyczne, które poddawały melodię dla prze-
myślenia tego, co zostało powiedziane. 

Wiele osób wyrażało wzruszenie poszczegól-
nymi wierszami, dziękowało, wręczając kwiaty, 
a potem ustawiła się kolejka osób z tomikami 
w rękach, oczekujących na podpisanie ich przez 
autorkę. 

Przeżyliśmy piękny wieczór, bo choć autorka 
w jednym z wierszy napisała: przydarzyła nam 
się  starość/ młodość  latawcem uciekła, była 
w nas młodzieńcza wręcz radość, jaką daje 

kontakt z niezwykłością ulotnych chwil, które 
zatrzymała w wierszach nasza poetka.

PS. Podczas spotkania Halina Sędzińska mówi-
ła o ogromnej niepewności, z jaką przyszła na 
pierwsze – dla siebie – zajęcia „Oksymoronu”. 
Cytowała wiersz, który wówczas powstał:

małgorZata wowEr, fot. Ewa KwaśniEwicZwiKtor sęDZińsKi, fot. stanisław matusZEwsKi
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Minęło trochę czasu (Halina jest w klubie 
od trzech lat), jej wiersze znalazły uznanie jury 
konkursu im Joanny Szczepaniak, a wydany 
obecnie tomik potwierdził klasę poetki. A oto 
jeden z wierszy zamieszczonych w tomiku 
„Dotyk”:

halina Sędzińska

Pokolenia

    moim Rodzicom

po nas przyjdą inni - piękni,
i nędzni których świat nie pokocha
będą żyli po swojemu
w innym okryciu na ramionach
na inne mody inne modły  
poddani znów życiowej próbie
wśród nowych  zdarzeń
świata gonitwy

tylko ich sercom równe rytmy
naturze potrzeba taka sama
wpatrzeni w te same zachody słońca
księżycowego blasku kwadry
choć rzeczywistość nie ta sama

dla jednych będzie świat przychylny
innym wędrówka na kolanach

z podobnym pragnieniem
nostalgią w duszy
jak  celu odnaleźć samo sedno
płynąć pod prąd by zgłębić źródło
czy z prądem bezpieczniej
w życia arce

przyjdą  odejdą pokolenia
złączeni duchem naszym bratnim
znów małe dzieci
potem starce

fot. Ewa KwaśniEwicZ

halina i wiKtor sęDZińscy, 
BarBara KonarsKa i małgorZata wowEr, 
fot. stanisław matusZEwsKi
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Bożena Rudkiewicz 

„Pejzaże życia” – 
promocja antologii

24 listopada w Sali Dębowej WiMBP w Zielo-
nej Górze odbyła się promocja książki „Pejzaże 
życia – antologia subiektywna” pod redakcją 
Barbary Konarskiej, a wydanej przez Zielono-
górski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotka-
nie prowadziła pani prof. dr hab. Małgorzata 
Mikołajczak – kierownik Zakładu Teorii Li-
teratury i Krytyki Literackiej Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. I właśnie od życzeń dla pani 
profesor (już belwederskiej) zaczął spotkanie 
dyrektor naszej biblioteki, Andrzej Buck. Gra-
tulacje złożyła też pani prezes ZUTW, Zofi a 
Banaszak.

W ciekawie prowadzonej rozmowie M. Miko-
łajczak z B. Konarską usłyszeliśmy o powsta-
niu antologii, o dużym wsparciu pani Marii 
Dokowicz, która efektywnie zachęciła i – jak 
B. Konarska powiedziała – „ośmieliła” do tego 
dzieła. Przede wszystkim zaproponowała pewną 
selekcję utworów, by ułatwić wybór odpowied-
nich tekstów do tematycznie dobranych rozdzia-
łów. B. Konarska podziękowała p. Marii, która 
również uczestniczyła w tym spotkaniu.

Ilustracją i uzupełnieniem wypowiedzi osób 
prowadzących promocję były wiersze i fragmenty 
prozy z antologii, czytane z dużym wyczuciem 
i taktem przez Grażynę Balcer. Wysłuchaliśmy 
wierszy Lidki Engel, Barbary Konarskiej, Marii 
Kuleszyńskiej-Kozak i Ewy Kwaśniewicz.

Na pytanie: Jak powstawała antologia? 
B. Konarska odpowiedziała, że głównie w cza-
sie spotkań „Oksymoronu”, które odbywają się 
4 razy w miesiącu, o kształcie książki decydo-
wali autorzy, ale nie tylko! Są przecież w an-
tologii teksty autorów, którzy publikują w „In-
spiracjach” nie będąc członkami „Oksymoronu”.

M. Mikołajczak drążyła też temat debiutów 
pisarskich. Otóż, jak stwierdziła B. Konarska, 

są one naprawdę różnorodne: np. Zbigniew 
Rajche głównie fotografował swoich bliskich 
i Zieloną Górę, która wyraźnie zmieniała się 
w jego obiektywie, potem zaczął pisać. Basia 
Konarska wyznała, że debiutowała właśnie 
w ZUTW, głównie z inspiracji Joanny Szczepa-
niak. O początkach pisarstwa Teresy Gładysz 
dowiedzieliśmy się z przytoczonego fragmentu 
jej prozy pomieszczonego w antologii.

Odpowiedź na pytanie: dlaczego piszemy? 
nie jest ani łatwa ani jednoznaczna. B. Konar-
ska stwierdziła, że w pewnym wieku mądrość, 
doświadczenie, przykład domu rodzinnego, war-
tości i obrzędy religijne są takim bogactwem, że 
warto się nimi dzielić. Jak to ujęła: pisanie to ta-
kie literackie wykorzystanie pamięci. Pomocne 
w uzupełnieniu tej wypowiedzi były cytowane 
utwory Bronisławy Raszkiewicz, Adriany Wit-
kowskiej, Marii Orlickiej i Zofi i Tumielewicz.

M. Mikołajczak przypomniała o wykładzie 
na UZ, poruszającym temat pierwszych, powo-
jennych lat na naszych ziemiach. A przecież 
i ten nurt jest w antologii obecny, szczególnie 
w rozdziale „Niegasnące światło pamięci”. Tu 
usłyszeliśmy wiersze Marii Przeźwieckiej, 
Katarzyny Jarosz-Rabiej, Zbigniewa Rajche 
i fragment prozy Bożeny Rudkiewicz.

B. Konarska omówiła warstwy tematyczne 
antologii; jest w nich szukanie siebie i swojej 
przeszłości, jest zachwyt nad otaczającym 
światem i – wbrew wyobrażeniom o starszych 
ludziach – chęć radosnego przeżywania każdego 
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dnia. Tytuły rozdziałów antologii zdecydowanie 
to podkreślają, brzmią one: Szukanie siebie, 
Oblicza miłości, Zachwycenie światem, Niegas-
nące światło pamięci, Okruchy rzeczywistości, 
Sztuka pisania, Ku sacrum, Po uśmiech.

W żywej dyskusji, która się potem wywią-
zała, padły słowa o dużym zainteresowaniu 
poezją – tu szefowa zespołu „Żywego słowa” 
Danuta Filipowska przypomniała o współpracy 
z Oksymoronem i o poetyckich prezentacjach 
swojego zespołu. L. Engel wyraziła chęć więk-
szej promocji naszej twórczości w mieście, na 
co p. prezes ZUTW odpowiedziała, iż „Inspira-
cje”, w których prezentują się nasi twórcy, są 

powszechnie znane i oczekiwane nawet w od-
ległych zakątkach kraju. My sami również roz-
powszechniamy naszą twórczość – stwierdziła 
Bogumiła Hyla-Dąbek – obdarowując bliskich 
i przyjaciół wydawnictwami ZUTW. Niektóre 
książki wędrują nawet za ocean.

Z pięknym podziękowaniem i bukietem dla 
Basi Konarskiej wystąpiła Ewa Kwaśniewicz – 
wyraziła tym uczucia nas wszystkich. Z. Bana-
szak przypomniała, że na rozpoczynającym się 
za kilka dni Forum Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku również będzie wykład o naszej twórczo-
ści i o ostatnim wydawnictwie, czyli o antologii.

W imieniu dyrektora WiMBP przemówił Mi-
rosław Gancarz, który zachwycony twórczością 
słuchaczy UTW, też nabrał chęci do pisania, 
ale gdy usłyszał, że jedna z autorek rozpoczęła 
swoją przygodę z pisarstwem w 81 roku życia, 
stwierdził, że ma jeszcze trochę czasu! 

I tak właśnie – śmiejąc się, w radosnym na-
stroju, zakończyliśmy ten piękny, przepełniony 
zadumą i poezją wieczór.
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anDrZEJ BucK DyrEKtor wimBP  
w ZiElonEJ górZE

Zofia BanasZaK

grażyna BalcEr, BarBara KonarsKa 
i Prof. małgorZata miKołaJcZaK

Prof. małgorZata miKołaJcZaK
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Barbara Konarska

Przedświąteczne  
spotkanie  
w Oksymoronie

16 grudnia Klub Literacki „Oksymoron”, jak 
doroczna tradycja nakazuje, zorganizował 
uroczyste spotkanie przedświąteczne. Przygoto-
wania spotkania podjęły się Ewa Kwaśniewicz 
i Marzena Tomczak.

Na pięknie udekorowanym stole pyszniły 
się ciasta własnego wypieku, owoce i słodycze. 
Marzenka Tomczak przygotowała stroiki – pre-
zenty dla każdego uczestnika. Rozpoczął się 
niezwykły wieczór. Uroczysty i bardzo radosny.

Zaczęła go Ewa Kwaśniewicz, przekazując 
mi gratulacje od całego Klubu z okazji przyjęcia 
mnie do Związku Literatów Polskich. Przyszła 
moja kolej, by podsumować osiągnięcia naszej 
grupy w mijającym roku 2015 – indywidualne 
tomy wierszy i prozy, zbiorowe wydawnictwo 
„Pejzaże życia”, wydanie 50. numeru „Inspi-
racji”.

Składając wszystkim życzenia zaproponowa-
łam, by - przekazując sobie znak pokoju - stanąć 
w kręgu połączonym pragnieniem pokoju dla 
Polski i świata. Potem Lidka Engel przeczytała 

piękny wiersz, napisany specjalnie na ten wie-
czór, który wyrażał naszą serdeczną bliskość 
i radość z chwili dzielenia się opłatkiem i przy-
szedł czas na składanie sobie indywidualnych 
życzeń.

Zechciał spędzić ten wieczór z nami pan 
Mirosław Gancarz, wicedyrektor WiMBP. Za-
proponował, że przyniesie gitarę i pośpiewamy 
wspólnie kolędy. Kiedy wrócił, Pastuszek Da-
nek, czyli Danusia Wesołowska zaczynała śpie-
wać, na melodię znanej pastorałki „Oj, Maluśki, 
Maluśki”, fraszki o kolejnych uczestnikach 
spotkania. Pan Mirek włączył się z akompania-
mentem, a my wszyscy, ze śmiechem i radością 
dośpiewywaliśmy zamiast refrenu „lili lili laj…”. 
Danusia rozbawiła nas do łez, a Witek Stan-
kiewicz, znany z umiejętności pisania ad hoc 
odpowiednich wierszy, ułożył dwa – dla Danusi 
właśnie i dla pana Mirka.

Były świetne monologi Andrzeja Waligór-
skiego w wykonaniu naszego gościa, który 
w ten sposób przypomniał się nam jako aktor 
legendarnego zielonogórskiego kabaretu studen-
ckiego „Potem”, śpiewaliśmy kolędy. Jeszcze był 
wiersz Halinki Sędzińskiej, jeszcze zabawne 
anegdoty… Pragnęliśmy, by ten pełen wza-
jemnej bliskości wieczór trwał jak najdłużej. 
Patrzyłam w rozjaśnione twarze koleżanek i ko-
legów bardzo szczęśliwa, że jestem wśród nich.

mirosław gancarZ i BarBara KonarsKa liDKa EngEl, witolD stanKiEwicZ, alina KruK
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wsZystKiE ZDJęcia roman cZarnEcKi

tErEsa głaDysZ i maria orlicKa

halina sęDZińsKa i aDriana witKowsKa
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Anna

Pamięci Anny Tokarskiej

Miałem kupić
Dla Niej chleb
Dotknąłem 
Klamki Jej drzwi...
Poczułem jej zimno
Cisza spłynęła
Po schodach...
Kot co go tam zawsze
Pełno było
Tak dostojniej
Niż zwykle
Zszedł na dół
By czmychnąć
Za rogiem
A Ona stała się
Ciszą
Choć nadal słyszę
Jej słowa...

znaczeń, czytane teksty przekształciły się 
w dialog dwóch poetek; uwidoczniło się z mocą 
pokrewieństwo duchowe dwóch osób z różnych 
pokoleń, a tak sobie bliskich. Po spektaklu 
nieżyjącą poetkę wspominało kilka osób; nie-
zwykle wzruszająco mówił o niej Andrzej Buck. 
Klub Literacki „Oksymoron” stawił się niemal 
w komplecie. Swoim odczuciem magii wieczoru 
podzieliła się Adriana Witkowska w wierszu 
dedykowanym Annie Tokarskiej. 

Barbara Konarska

Spotkania  
z Mirosławą Szott

Przed dwoma laty zmarła wybitna zielono-
górska poetka Anna Tokarska. Od tego czasu 
organizowany przez Bibliotekę Wojewódzką Fe-
stiwal Literacki nosi jej imię. Tegoroczny – pią-
ty – zapisał się w pamięci pięknym wieczorem 
poetyckim. W Zielonogórskim Salonie Poezji 
odbyła się promocja tomiku „Anna” Mirosławy 
Szott. Ten tomik od momentu narodzin (autor-
ka podzieliła się ze mną tekstem jeszcze przed 
oddaniem go do druku) zachwycił mnie. Wtedy 
napisałam do niej: „Jest w nim tyle czułości, 
układasz obraz Anny z drobniutkich okruchów, 
które niczym puzzle dopasowują się, dopełniają, 
tworzą postać Anny „posiwiałej”, po prostu – 
nie boję się tego słowa – starej kobiety, która 
powoli osuwa się w inną rzeczywistość. Wobec 
Niej Ty – młodziutka, zafascynowana, wrażli-
wa. Stworzyłaś pełne poezji epitafium, dzięki 
Tobie możemy przebywać w świecie, w którym 
ważniejszy jest znaleziony w śmietniku ołówek 
z biedronką niż to wszystko, czym ślinią się 
ekranowi ludzie ze stacji telewizyjnych”. 

Zdzisław Wardejn i Andrzej Nowak czytali 
na zmianę wiersze Anny Tokarskiej i minia-
tury Mirosławy Szott, a my – słuchacze – 
weszliśmy w krainę metafory, multiplikacji 

anDrZEJ nowaK i ZDZisław warDEJn,  
fot. anEta michałowsKa

mirosława sZott i agniEsZKa gaDZińsKa-grąDKiEwicZ, 
fot. anEta michałowsKa
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Maria Orlicka

***

Otchłań – a jednak coś, co porusza,
Nie da zasnąć w spokoju mnie i tobie,
Przesłanie głębi.
Ale w tym wszystkim oczy lub ślepota.
Dokąd zaprowadzi mnie biała laska?
Może obraz zastąpi rytm kopytek Pegaza?

Jadwiga lidia Engel

Czas

Niebiańskie młyny mielą nieuchronnie
Upływ czasu mierzony wskazówkami zegara
Wprowadza w rozgwieżdżoną noc
Bez lęku
Zasypiam spokojna o swój czas

Mirosławę Szott gościliśmy swego czasu 
w „Oksymoronie” jako autorkę „Pomiarów 
Zamku”, prowadziła promocję mojego tomiku 
„Jestem”. Teraz były kolejne z nią spotkania, 
nic więc dziwnego, że niedawno jedna z moich 
koleżanek powiedziała o niej: „nasza Mirka”.

Adriana przeczytała ten wiersz podczas 
niezwykłych zajęć w naszym klubie. Pani pro-
fesor Mikołajczak, która prowadziła promocję 
książki „Pejzaże życia”, zaproponowała prze-
prowadzenie przez jej doktorantów warsztatów 
literackich. Warsztaty te mogą być realizowa-
ne dzięki porozumieniu o współpracy, jakie 
ZUTW ma z Uniwersytetem Zielonogórskim. 
Jest ono na tyle szerokie, że pozwala wypełnić 
jego postanowienia różnorodną treścią. Pomysł 
podchwyciłam z aplauzem, a pierwszą dokto-
rantką, która pojawiła się w „Oksymoronie” 
była Mirosława Szott. 

Napisała o nim Ewa Kwaśniewicz
„Szliśmy na to spotkanie z ciekawością, pewną 
nieśmiałością, z ochotą, a może nawet z obawą. 
Ja spodziewałam się praktycznych wskazó-
wek dotyczących kompozycji wiersza, budowy 

rymów i rytmów, oraz wyszukiwania metafor. 
Tymczasem było to zupełnie coś innego. Po 
krótkim wstępie ogólnym pani Mirka rozdała 
nam karty z fantazyjnymi, czasami wręcz nie-
realnymi obrazami i poprosiła o ich określenie 
trzema wyrazami. Potem zamieniliśmy się 
tymi kartami i znowu każdy z nas opowiadał 
o wrażeniu, jaki na nas wywarł otrzymamy 
obraz, a osoba która miała tę kartę poprzednio, 
ustosunkowywała się do tej wypowiedzi. Było to 
bardzo ciekawe doświadczenie. Dowiedzieliśmy 
się o sobie czegoś nowego, o naszej wrażliwości 
i fantazji i o tym, że niektórzy z nas myślą 
bardzo podobnie”.

W końcowej części warsztatów próbowaliśmy 
stworzyć krótki tekst literacki, zainspirowany 
oglądanym obrazem. Powstało kilka interesu-
jących tekstów:

intErPrEtuJEmy Karty, fot. roman cZarnEcKi

mirKa sZott, fot. 
roman cZarnEcKi
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Jadwiga lidia Engel

Spotkanie z Nieświeżem

19 stycznia 2016r. spotkaliśmy się w Sali Dębo-
wej Biblioteki Wojewódzkiej z autorką książki 
p.t. „Z tęsknoty za Nieświeżem”, naszą kole-
żanką Teresą Gładysz. Spotkanie prowadziła 
Basia Konarska, która w krótkich słowach 
przedstawiła autorkę i jej książkę, mówiąc, 
że wspomnienia sięgają daleko w głąb czasu, 
a opis jednego wydarzenia, jak opowiadała 
Teresa, uruchamiał kolejne obrazy przeszłości, 
odkrywane przez samą autorkę z zaskoczeniem, 
zupełnie bowiem ich przedtem nie pamiętała. 

Po tym wprowadzeniu autorka wstała, 
z wdziękiem ujęła mikrofon w rękę i podzię-
kowała dyrektorowi Biblioteki i pracownikom 
działu promocji Wojewódzkiej Biblioteki im. 
Cypriana K. Norwida za to, że może swoją 
książkę zaprezentować w tak prestiżowym 
miejscu. Podziękowała też wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do powstania i wydania 
książki. 

Teresę znałam wcześniej ze spotkań w klu-
bie „Oksymoron”, ale teraz zobaczyłam kobietę 
w eleganckiej sukience, zgrabną – o sylwetce 
nastolatki, w butach na obcasie, swobodnie 
poruszającą się po scenie Znałam datę jej uro-
dzin, gdyż jest moja rówieśnicą, ale ci, którzy 
jej nie znali, nie uwierzyliby, że widzą na scenie 
83-latkę. Przysiadła na chwilę, by wysłuchać 
pytania przygotowanego przez Basię – dla-
czego tak długo czekała z pisaniem, bo aż do 
81 roku życia, po czym wstała i opowiedziała 
nam historię powstawania książki. Do jej na-
pisania przymierzała się od dawna, spisując 
obrazy z lat dzieciństwa na kartkach, które 
jednak lądowały w koszu, nie miała bowiem 
metody, która pozwoliłaby rozbudowywać to, co 

napisane, o przypomniane później zdarzenia. 
Dopiero na ponawiane prośby dzieci, poparte 
prezentem w postaci laptopa i po krótkim 
kursie komputerowym na ZUTW, zabrała się 
do pisania książki. Postanowiła przekazać im 
wiedzę o przodkach i własnych losach, wzbo-
gacając treść o historię Nieświeża, związaną 
z bogatą historią rodu Radziwiłłów, ale także 
tradycję 27 pułku ułanów.

Poproszona przez Basię o przybliżenie nam 
działalności pułku ułanów, Teresa – oczywi-
ście na stojąco – opowiedziała o historii jego 
powstawania, o defiladach, które oglądała wraz 
z ojcem, o zawodach sportowych, konkursach 
i ćwiczeniach. Jedną z walk stoczonych przez 
pułk opisała obrazowo. W uniesionej ręce Te-
resy zobaczyłam szablę, którą dowódca pułku 
wskazywał kierunek natarcia swoim ułanom, 
słyszałam tętent koni, czułam zapach kurzu 
spod końskich kopyt. Tak sugestywna była ta 
opowieść

autorKa PoDPisuJE KsiążKę.
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Nie tylko ta. Opowieści o uratowaniu ojca 
stojącego pod ścianą tuż przed egzekucją, cier-
pieniach siostry uwięzionej w karcerze, czy mor-
dowaniu Żydów, przyprawiały nas o dreszcze. 
Razem z autorką przeżywaliśmy strach dziecka, 
wysłanego po żywność do nieznanej, odległej 
o kilometry wsi.

Podczas opowieści o zwyczajach świątecz-
nych czułam zapach fiołków na wielkanocnym 
stole lub tataraku rozesłanego na podłodze 
w czas Zielonych Świąt.

Gdy Teresa opowiadała o pożegnaniu jej, 
wyjeżdżającej do Polski po wojnie, widziałam 
powiewające niebieskie chusteczki w rekach 
koleżanek odprowadzających przyjaciółkę. To-
warzyszyła temu melodia rosyjskiej piosenki 
o niebieskiej chusteczce. Nie tylko ja miałam łzy 
w oku, narratorce też łamał się głos. Zapewne 
wielu z nas – słuchających, jak i mnie, przypo-
mniał się czas naszego wyjazdu z rodzinnych 
stron, skazanych na poniewierkę, niepewnych 
dalszego losu…

Pytana przez Basię o plany wydania kolej-
nego tomu opowieści, obiecała dalsze, o życiu 
po przyjeździe na Ziemie Zachodnie. Czekamy 
z niecierpliwością na realizację zapowiedzi. 
Kończąc spotkanie Basia podziękowała Tereni 
za książkę o tak wielu wymiarach, w której – 
oprócz dużej wiedzy historycznej – zawarte są 

przede wszystkim losy dziewczynki niezwykle 
odważnej, pomysłowej w omijaniu niebezpie-
czeństw, obdarzonej niesamowitym refleksem 
w sytuacjach, które mogły skończyć się tra-
gicznie. 

Jest to lektura niezwykła, do której wszyst-
kich, razem z Basią, zachęcam.

wsZystKiE ZDJęcia anEta michałowsKa
tErEsa głaDysZ  i BarBara KonarsKa

tErEsa głaDysZ Z Basią KonarsKą i synEm ZBigniEwEm

BohatErKa wiEcZoru



62 INSPIRACJE  /  grudzień 2015 – kwiecień 2016  /  nr 1 (51)

Barbara Konarska

motyle zagościły 
w Kontrapoście
4 listopada grupa „Kontrapost” zaprosiła na otwarcie 
wystawy, której nadano żartobliwy tytuł – „Motylem 
jestem”. Wszyscy pamiętamy piosenkę Ireny Jarockiej, 
której tytuł autorzy fi lmu uzupełnili słowami: „…czyli 
romans 40-latka”. Jednak nie inż. Karwowski ani nie 
wspaniały Maliniak stali się bohaterami wystawy. Leo-
pold Kolbiarz wymyślił coś oryginalnego. Zainspirowany 
istnieniem abstrakcji w przyrodzie, namówił malarzy, 
by na warsztat wzięli barwne skrzydła motyli. Przypo-
mniał mi wiersz Wandy Chotomskiej „Motyl”, w którym 
jakiś „niewrażliwiec” wydziwia nad motylem: (…) Ani to 
z pierza, ani z mięsa,/ z kwiatka na kwiatek się wałę-
sa,/ na kotlet to się nie nadaje,/ nie znosi tak jak kura 
jajek,/ choćbyś i w ulu go zamykał,/ nie da ci miodu do 
piernika,/ nie daje mleka tak jak krowy/ i jakiś taki – za 
kolorowy... Co poeci skomentowali: (…) – Gdyby nie było 
motyli,/ my byśmy cię wymyślili. 

No i taka właśnie była ta wystawa – wymyślona! 
I bardzo kolorowa, czego w żadnej mierze nie oddają 
czarno-białe zdjęcia. Jadzia Kopij powiedziała, że wiele 
lat pracy zajęło jej zrozumienie najważniejszej dla arty-
sty prawdy: trzeba pokonać w sobie myśl – tam tak było. 
Sztuce potrzebna jest nie dosłowność, lecz metafora. 

Czyste lub rozbielone żółcie, błękity, róże i fi olety 
ze skrzydeł motylich zagościły także na… bluzeczkach 
malarek. Helenka Lebiecka z pogodnym uśmiechem 

oBraZ Krystyny matusZEwsKiEJ

oBraZ marii JaBłEKi

skomentowała: „Niektóre motyle są 
starsze”, wywołując huragan śmiechu. 
Leopold Kolbiarz mówił o wejściu 
w głąb przedstawianej rzeczywistości, 
ktoś zażartował – przecież nie jesteśmy 
głąbami. Atmosfera wernisażu była 
ciepła i radosna, jakby nasi malarze 
z Kontrapostu mówili: świetnie się ba-
wimy, bawcie się z nami!

fot. stanisław matusZEwsKi
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Barbara Konarska

radość tworzenia 
czyli jubileusz 10-lecia  
Klubu Plastycznego PASTELE

Istnieje inna rzeczywistość – odbicie,  
jakie świat pozostawia w tobie, jeśli jesteś artystą. 

I po jakimś czasie, jeśli wiedzie cię intuicja  
własnego sądu, już tylko ona będzie cię interesować.

Sándor Márai – W podróży

12 listopada 2015 roku w Salonie Wystawowym 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Cypriana Norwida otwarto wystawę Klubu 
Plastycznego „Pastele”. Okazja była uroczysta, 
jubileuszowa, grupa istnieje bowiem od 10 lat. 
Prowadzi ją bezinteresownie artysta plastyk, 
Katarzyna Filipowicz-Burchart, a organizacyjne 
kierownictwo uczestnicy warsztatów powierzyli 
Lucynie Charydczak. W sympatycznym zapro-
szeniu napisano, że w „Pastelach” wyraża się 
artystycznie 15 osób, choć przez minione lata 
przewinęło się 39 słuchaczy ZUTW. 

Zaproszonych gości, członków rodzin i przy-
jaciół grupy powitały niezwykle barwne obrazy, 
wyzwalające uśmiechy na twarzach zwiedzają-
cych. Świat, jaki utrwalają na płótnach malarze 
z „Pasteli”, to miejsce przyjazne i obdarzające 
pięknem, i takie właśnie uczucie zachwycenia sta-
rają się wyrazić na zaprezentowanych obrazach. 

Podczas ceremonii otwarcia pani prezes Zofia 
Banaszak gratulowała grupie wspaniałej, twór-
czej i radosnej atmosfery, w jakiej pracuje ona 
od dziesięciu lat. Życzyła, by każda uczestniczka 
i każdy uczestnik warsztatów wykorzystywali 
swoje talenty poparte ogromną pracą w taki 
sposób, aby mogli poczuć się ludźmi i artystami 
spełnionymi. 

Katarzyna Filipowicz-Burchart w pięknie 
wydanym katalogu napisała, że szuka światła 
w sztuce i w życiu. I że znalazła je w ZUTW. 
O obrazach tworzonych przez członków „Pasteli” 

wyraziła się tak: „(…) wytrwale pracując, szli-
fują swoje talenty i tworzą nowy świat. Nadają 
mu swoje barwy – tworzą świat swojego serca”.

Przed dziesięciu laty – wspominała podczas 
jubileuszowej gali Lucyna Charydczak – poja-
wiło się w ZUTW grono osób zainteresowanych 
malowaniem, których nie mogła wchłonąć gru-
pa prowadzona przez Leopolda Kolbiarza – po 
części dlatego, że była zbyt liczna, ale i dlatego, 
że nowi chętni słuchacze nie mieli rzemiosła, 
które członkowie tamtej grupy już opanowali. 
Zdzisława Kalwa postanowiła dopomóc nowym 
członkom ZUTW i „wynalazła” panią Kasię, 
a pani prezes zaakceptowała utworzenie dru-
giej grupy plastycznej. 

Pamiętam, z jakim zainteresowaniem oglą-
daliśmy pierwszą, zaprezentowaną w marcu 
2006 roku skromną wystawę „Ołówkiem ma-
lowane”. Rysunki przedstawiały bodajże jakiś 
wazon czy dzban, ale już wtedy można było za-
uważyć, że niektóre osoby mają „rękę” do malo-
wania. Potem regularnie zwiedzaliśmy kolejne 
wystawy zbiorowe. „Pastele” zaś mierzyły się 
i z nowymi dla nich technikami, i z temata-
mi, które często są wyzwaniem dla wyobraźni 
i uważności w oglądzie świata, takimi jak np. 
„Kontrasty” czy „Widziane z bliska”. 

Z ogromną przyjemnością, oglądając w domu 
katalog, czytałam wypowiedzi koleżanek 
malarek I jedynego w grupie kolegi, Piotra 

WYSTAWY MALARSTWA i RĘKODZIEŁA

artystKa PlastyK KatarZyna filiPowsKa-BurcharD  
oPiEKun artystycZny gruPy i lucyna charyDcZaK  
KiErownicZKa „PastEli”, fot. BolEsław PolarcZyK
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Warcholaka, o ich pasji. Marysia Bronczak 
przyznała się np.: „Malując, zapominałam 
o Bożym świecie. Raz przypaliłam kompot…”. 
Ula Kamińska wręcz wykrzyczała swoje credo: 
„Sztuka! Sztuka! Oto kochanka wierna, za-
wsze młoda, nieśmiertelna”. Halina Adamiak: 

„Pastelom” do kroniki

Pasje różne (nie tylko malarstwo) dają nam 
energię, chęć do życia, w szarą codzienność 
wprowadzają kolor, światło, ciszę (czyli bycie 
sam na sam z pędzlem, papierem, płótnem). 

Z ciekawością obserwuję wasze postępy. Pa-
miętam jedną z waszych pierwszych wystaw – 
rysunek ołówkiem. Pani Kasia zdecydowała, 
że obrazy mają być w jednakowym formacie, 
a passe-partout w szarościach, co spowodowa-
ło, że nie był to jarmark kolorów, tylko kultura 
i elegancja w sposobie pokazania obrazów 
i szacunek dla zwiedzających wystawę. Zwracał 
uwagę również skromny, ale bardzo pięknie 
przemyślany wystrój stołu. Taka jest również 
ta, kolejna wystawa waszych prac.

Życzę dalszych sukcesów, rozwoju, satysfak-
cji, ale także krytycznego podejścia do własnej 
twórczości, czyli ciągłego niedosytu i chęci 
malowania coraz lepiej i lepiej.

Barbara DzięcielewskawsZystKiE ZDJęcia BolEsław PolarcZyK

„Podpatrując Mistrzów próbuję różnych tech-
nik. Ciągle się uczę. Jest to ogromna radość 
spełniać swoje ukryte marzenia”. Halina 
Bohdanowicz: „Oglądając wystawę malarzy 
z ZUTW zostałam zapytana: czy malujesz? 
Odpowiedziałam – ja nie umiem. Skąd wiesz, 

że nie umiesz? Więc próbu-
ję…”. Przytoczyłam kilka 
bardzo wymownych refleksji, 
a przekaz, jaki można z nich 
wyczytać, ma zastosowanie 
do podejmowania wszelkiej 
działalności twórczej. 

Drodzy Jubilaci, redakcja 
„Inspiracji” życzy Wam, by 
w grupie powstawały coraz 
lepsze, przynoszące satysfak-
cję obrazy i by radość tworze-
nia nigdy Was nie opuszczała. 
Twórzcie swój świat!
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Barbara Konarska

żywioł – ZiEmia
12 stycznia 2016 r. byłam w Hydrogalerii na 
otwarciu dorocznej wystawy Grupy BABIE 
LATO, na której zaprezentowano najnowsze 
prace członków grupy. W znakomitej większości 
są to także słuchacze ZUTW, którzy uczestniczą 
w zajęciach różnych grup malarskich w mie-
ście, ciekawi wskazówek innych osób prowa-
dzących, co pozwala im doskonalić warsztat. 
W ZOK-u mistrzami są Katarzyna Szurkowska 
i Władysław Klępka. Wystawa bardzo intere-
sująca, druga z cyklu zatytułowanego „Cztery 
żywioły”, poświęcona była ZIEMI. Autorzy 
w okolicznościowym folderku napisali: „Była 
już WODA (2015), pora na Ziemię (i ziemię), 
Ziemia to symbol wieczności, odrodzenia i daw-
cy życia. Symbolizuje wytrwałość i stabilizację. 
(…) To Wielka Bogini Matka (według dawnych  
religii)”. 

Temat był bezsprzecznie trudny, prace nie-
zwykle różnorodne. Artyści próbowali oddać 
istotę ziemi (Ziemi?) poprzez kolorystykę, 
fakturę, znalazły się na wystawie prace abs-
trakcyjne, jak np. trzy obrazy Barbary Dzię-
cielewskiej, ale i wręcz dosłowne, jak rozbita 
doniczka z kwiatkiem, z której wysypuje się 
ziemia, autorstwa Stanisławy Widzickiej-
Chmiel. Spodobały mi się też prace Eli Nalepy, 
Reni Woźniak, Krzysztofa Dudziaka. Właściwie 
trudno mi wymieniać, bo większość obrazów 
niosła wiele znaczeń, inspirowała do wyrażenia 
myśli w jakimś tekście literackim, zachęcała do 
dialogu. Zapytałam Elę, czy odpowiada jej moja 
interpretacja obrazu (nazwałam go „Zraniona 
ziemia”), na co Ela stwierdziła ze śmiechem, że 
kiedy teraz patrzy na swój obraz, widzi przed-
stawienie penisa…

Nasza koleżanka z Oksymoronu, Ala Kruk, 
postanowiła sprawić przyjemność dwóm 

o obrazie Anny Blachy:

zawirował świat kolorami
zakłębiły się barwy uczuć
zebrały w wulkanie namiętności 
a tam na dnie krateru 
błękit oczekuje
by wypłynąć lawą nadziei

o obrazie Zofii Tumielewicz:

i znowu czas zabiera noc, 
pędzel wyspanego artysty
zaciera jej granat, 
by zaraz nałożyć błękit dnia, 
nie szukam tam smutku
lecz zadumy nad realnym 
obrazem istnienia

wystawiającym „Oksymoronkom”. Napi-
sała wiersze, zainspirowane obejrzanymi  
obrazami.

wErnisaż wystawy, fot. PawEł stawarZ
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Lucyna Charydczak

PASTELE –  
otwarcie wystawy  
„Kompozycje” 

W dniu 14 stycznia 2016 r. odbył się werni-
saż wystawy grupy plastycznej „Pastele”, 

zatytułowanej „Kompozycje”. Ściany Sali Sło-
necznej i łącznika zostały rozświetlone koloro-
wymi obrazami, które wniosły w szary, zimowy 
dzień dużo pozytywnej energii. Wystawione 
prace przedstawiają martwe natury. Niektóre 
kompozycje ustawiane były podczas zajęć, co 
spowodowało, że konkretny temat powtarzał 
się wielokrotnie na różnych obrazach; tak samo, 
a jednak inaczej. Część obrazów to martwe 
natury malowane według własnych poszu- 
kiwań. 

Wystawę otworzyły pani prezes ZUTW, 
Zofia Banaszak i pani Katarzyna Filipowicz-
Burchart, artystka plastyk prowadząca grupę 
„Pastele”, które w ciepły sposób wyrażały się 
o działalności i twórczości grupy. Opiekun 
grupy plastycznej „Kontrapost”, pan Leopold 
Kolbiarz profesjonalnie i sympatycznie wypo-
wiedział się na temat wystawionych obrazów, 
doceniając pracę „Pasteli”. Były również gra-
tulacje od przedsta-
wicieli innych war-
sztatów plastycznych: 
„Alla Prima”, „Kon-
trapostu” i „Termopi-
li”. Wiele miłych słów 
na temat wystawy 
i atmosfery panującej 
w „Pastelach” powie-
działa prowadząca 
„Oksymoron” Basia 
Konarska.

fot. anDrZEJ KoZaK
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adriana Witkowska

Otwarcie wystawy 
20-Lecia  
Klubu „Atłasek”

Kto się przed igłą i nitką nie wzbrania
ten dom swój zmieni nie do poznania...

Wracam prędko z wystawy XX lat klubu „At-
łasek” na zielonogórskim UTW, by wiernie 
odtworzyć atmosferę tego zdarzenia, by nie 
uronić żadnego szczegółu i wiernie przekazać 
to co się tu stało. Ten aforyzm, jaki przytoczy-
łam, ściśle przylega do charakteru tej wystawy 
i atmosfery jaką tu w klubie zawsze zastaję. 
Sama przeszłam tu edukację, wiem co to nie-
pokoje tworzenia się robótki ręcznej, ile godzin 
pracy to kosztuje, ile powtórek i ile zabiegów, 
by wreszcie zaistniał wymarzony efekt. A teraz 
garść szczegółów. 

Wydaje się, że ta wystawa pokazała cały 
dorobek „Atłaska”. To prawdziwa wystawa 
artyzmu rąk naszych koleżanek, to arcydzieła, 
które doczekały się, by je oglądać przy błyskach 
fleszy i ogólnej akceptacji. To już dwadzieścia 
lat wspólnej edukacyjnej pracy.

Wystawę otworzyła wieloletnia kierowniczka 
klubu Krystyna Czajka, który prowadzi razem 
z panią Łucją Żabińską. Członkinie „Atłaska” 
nawzajem inspirują się, pomagają i dziś poka-
zują efekty tych poczynań. Ten klub to ich drugi 
dom i ciągle go ubogacają. Nasze najstarsze 
koleżanki to Barbara Bielerzewska, Maria 
Panasiuk i Henryka Patocka. 

Za wydatną pomoc w organizacji wystawy 
podziękowała Jerzemu Czekale i Romanowi 
Czarneckiemu oraz całemu zespołowi pań 
wystawiających swoje prace. Pani prezes Zofia 
Banaszak, jak zwykle kibicująca temu klubo-
wi, w serdecznych i pełnych przyjaźni słowach 
zaakcentowała edukacyjną rolę tego zespołu. 
– To nie tylko wspaniała atmosfera spotkań, 

ale pełna edukacja ludzi w podeszłym wieku – 
mówiła. Barbara Konarska zauważyła iż efekt 
końcowy – wystawa – wynika ze zmierzenie się 
z wyobraźnią i słuchanie jej. To jakby tworzenie 
wspólnej przestrzeni. – Ja czuję się tu jak w sta-
roświeckim domu. Ukazujecie tu swoje emocje 
i wnętrze, budujecie więzi przyjaźni. Róbcie 
to jak najdłużej – mówiła. Danuta Słomińska 
z zaprzyjaźnionego UTW w Krośnie, dziękując 
za zaproszenie powiedziała: – Ta wystawa to 
uczta dla wzroku i serca.

Tak rzeczywiście było. Kolorowo i przyjaźnie. 
Na ścianach i stołach wyeksponowano najlepsze 
prace koleżanek, ich wieloletni twórczy dorobek. 
W zasadzie wszystkie prace to cząstki ich życia 
i dlatego nie sposób pisać o nich w szczegółach. 
Ja upodobałam sobie prace Łucji Żabińskiej. 

Zofia BiniEwsKa-DoBrZyńsKa, BożEnna strącZyńsKa, 
BarBara millEr, ElżBiEta JóZEfowicZ i Zofia BanasZaK, 
fot. Ewa KwaśniEwicZ

łucJa żaBńsKa i Krystyna cZaJKa sZEfowE atłasKa, 
fot. stanisław matusZEwsKi;
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fot. stanisław matusZEwsKi

Te anioły ze złotymi skrzydłami „robione” 
techniką klockową. Łucja opowiedziała nam, 
jak żmudny jest proces tworzenia tą metodą. 
Ale jaki efekt! A bażanty wyhaftowane przez 
Teresę Kisiel jakby chciały tu na zawsze zawi-
tać! Nadmienię, iż to, co dzieje się w klubie, jest 

ściśle rejestrowane okiem klubowego fotografa 
pani Zofii Isańskiej, prowadzącej także album 
z wydarzeniami w „Atłasku”. Podczas wysta-
wy wszystko to zanotowała i przeżyła w raz 
z wami Ada.

Praca hEnryKi PatocKiEJ Praca łucJi żaBińsKiEJ
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Barbara Dzięcielewska

Palma wielkanocna

Palma wielkanocna w naszym kraju ma wielo-
wiekowe tradycje. W Polsce palmy wielkanocne 
wykonuje się z gałązek brzozy, wikliny, buksz-
panu i innych zielonych gałęzi. Do tego dodaje 
się barwne kwiaty z bibuły, wstążki, kwiaty 
suszone, kłosy zbóż oraz różne inne ozdoby, 
w zależności od regionu z którego pochodzą. 
Są symbolem zmartwychwstania, żywotności, 
a wśród chrześcijan symbolizują odnowę ducho-
wą. Istotnie, jest w nich coś dobrego, magiczne-
go, jeżeli ludzie w całym kraju z ochotą tworzą 
małe i duże palmy, które następnie niosą do 
kościoła, by je poświęcić.

W Zielonej Górze duża palma jest od kilku 
lat widoczna podczas jarmarku wielkanocnego 
„Kraszanka”. Pomysł jej tworzenia wyszedł 
z ZOK-u, a ozdabiają ją panie z działającego 
w ZOK klubu plastycznego „Babie Lato”, z któ-
rych część to równocześnie słuchaczki ZUTW 
oraz panie z Zespołu Plastycznego „KONTRA-
POST” z ZUTW. Palma jest budowana na ryn-
ku, przed ratuszem. Praca trudna, wymagająca 
talentów nie tylko twórczych, ale i manualnych 
oraz sporego wysiłku fizycznego. Dlatego do 
tworzenia szkieletu palmy zaangażowani są 
także panowie. Celem całego przedsięwzięcia 
jest dobra zabawa, bo angażują się w nią nie 
tylko panie z „Babiego Lata” i „Kontrapostu”, 
pracownicy ZOK-u, ale także przypadkowi 
spacerowicze, mamy z dziećmi. Ludzie pytają 
o szczegóły, dzielą się własnymi pomysłami, 
a kapele występujące na estradzie ochoczo 
przygrywają i śpiewają.

Staramy się tworzyć palmy coraz dłuższe – 
w roku 2014 palma osiągnęła wysokość 10 m, 
w 2015 – 12 m. Górę palmy zdobi zazwyczaj 
okazały pióropusz, np. z trzciny i długie, kolo-
rowe wstążki. Poruszane wiosennym wiatrem 
zmuszają przechodniów do spojrzenia w górę, 

gdzie świeci słońce na tle błękitnego nieba. 
Jeżeli aura dopisuje to i kiermasz, i palma 
nastrajają ludzi pogodnie, uśmiechamy się do 
siebie i o to chodzi!

Z satysfakcją słyszymy , że palma się podoba, 
a także zdumiewa swoją długością. Ale, ale!... 
W innych regionach, z wielowiekową tradycją 
palmy osiągają wysokość nawet powyżej 30 m! 
(Kurpie, Małopolska). My dopiero tworzymy 
naszą, lubuską tradycję.

Projektując palmę sta-
ramy się:
– zachować jej ludowy 
charakter – wiklina, sło-
ma, papierowe kwiaty, 
wstążki i zielone gałęzie,
– pozostawić odsłonięte 
partie stelażu, żeby tym 
samym pokazać nasze zie-
lone bogactwo materiałów, 
np. wiklinę czy trzcinę, 
zbierane w lasach i nad 
jeziorami, które tworzą 
uroki naszego regionu,
– wpleść w palmę kwia-
ty i wstążki z kolorami 
województwa, tj. żółto- 
-zielono-białe,
– podkreślić wielkością 
palmy ludową wiarę w to, 
że wysoka palma zapew-
nia mieszkańcom gro-
du i jej twórcom długie 
i szczęśliwe życie.

Kiedy tę „Wielką” 
mocuje się do długiego 
masztu i ustawia na tle 
ratusza, grupki prze-
chodniów ochoczo robią 
sobie fotki na pamiątkę. 
Tak cel dobrej, udanej im-
prezy zostaje osiągnięty.

Życząc pogodnych, wesołych Świąt Wielka-
nocnych przytulam Was do serca.

fot. Bogumiła hyla-DąBEK

stanisława wiDZicKa-chmiEl, Bar- 
Bara caP i longina PyrZanowsKa
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Ewa Kwaśniewicz

II Wystawa Fotograficzna  
Lubuskich UTW

Fotografując  staraj  się  pokazać  to  czego  bez 
ciebie, nikt by nie zobaczył. Te właśnie słowa 
Roberta Bressona były mottem II Wystawy 
Fotograficznej Lubuskich UTW, której uroczy-
ste otwarcie nastąpiło ósmego października 
2015 roku w hallu WiMBP w Zielonej Górze. 
Organizatorami wystawy były dwa kluby fo-
tograficzne Zielonogórskiego UTW. Otwarcia 
dokonał dyrektor WiMBP Andrzej Buck razem 
z prezes ZUTW, Zofią Banaszak i Pawłem 
Janczarukiem, przewodniczącym jury. Gratu-
lowali oni klubom fotograficznym podjęcia się 
roli organizatorów kolejnego konkursu, przy-
gotowania interesującej wystawy, gratulowali 
nagrodzonym, wyróżnionym oraz wszystkim 
uczestnikom, których zdjęcia zakwalifikowano 
na wystawę. 
Nagrody otrzymali:
Kategoria ogólna: I – Halina Borowiec z Żar 
za zestaw Nad morzem; II – Bolesław Polarczyk 
z Zielonej Góry za zestaw Na betonie kwiaty…; 
III – Teresa Konarczak ze Świebodzina za 
pracę Bajkowy  świat. Wyróżnienia – Irena 
Smolik z Sulechowa za pracę Koniec karnawału 

w Cottbus i Andrzej Olędzki z Witnicy za pracę 
Zawirowana w tańcu
Kategoria Pejzaż LubusKi: I – Beata Wołyniec 
z Zielonej Góry za zestaw Bez tytułu; II – Ire-
na Kretowicz ze Świebodzina za pracę Upływ 
czasu; III – Zbigniew Suchecki ze Szprotawy 
za pracę Poranek  nad Bobrem;  III – Maria 
Licimińska ze Szprotawy za pracę Glinianka. 
Wyróżnienia – Teresa Kaczmarek z Zielonej 
Góry za pracę Rozlewisko  Pliszki  i Krysty-
na Jaworska z Zielonej Góry za pracę Bez 
tytułu.

Na konkurs wpłynęło 260 prac 37 autorów. 
Na wystawę zakwalifikowano 68 prac 31 au-
torów. Nagrodzonym i wyróżnionym rozdano 
nagrody i kwiaty. Wszyscy, których zdjęcia zna-
lazły się na wystawie otrzymali podziękowania 
i okolicznościowe foldery. 

Wystawione zdjęcia wzbudziły wiele emocji 
wśród licznie zgromadzonej publiczności, która 

PrEZEs Zofia BanasZaK otwiEra wystawę,  
fot. Bogumiła hyla-DąBEK

BEata wołyniEc oDBiEra nagroDę,  
fot. Bogumiła hyla-DąBEKnagroDZEni, fot. Bogumiła hyla-DąBEK
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z ożywieniem komentowała 
i chwaliła, albo i nie, prace. 
Ja tym razem nie startowałam 
w konkursie, więc bez ewentu-
alnego żalu i z pełnym obiek-
tywizmem je oglądałam. Mój 
zachwyt wywołała praca Tere-
sy Konarczak ze Świebodzina 
Bajkowy świat, oczarowała na-
strojem pełnym romantyzmu 
i zadumy. Razem z nią cie-
szyłam się z tej nagrody. Tym 
bardziej, że Teresa w roku 
ubiegłym na I Przeglądzie 
zdobyła wyróżnienie. Jak to już 
jest w konkursach, nie wszy-
scy mogli zostać nagrodzeni, 
może nawet niektórzy czuli 
się rozczarowani, ale myślę, że 
radość naszych koleżanek i ko-
legów powinna być też naszą 
radością. Tak ładnie cieszyła 
się z nagrody Beata Wołyniec, 
że i mnie zrobiło się ciepło na 
sercu.

Na tym konkursie, oprócz 
silnej i nagrodzonej reprezen-
tacji Zielonogórskiego UTW, 
wyróżniły się grupy fotogra-
ficzne ze Szprotawy i Świebo-
dzina. Szczególnie nas cieszy 
sukces Szprotawian, bo właś-
nie z tą grupą jesteśmy zaprzy-
jaźnieni jako Klub „Fotooko”. 
Na jesieni 2014 roku byliśmy 
w Szprotawie serdecznie przez 
nich podejmowani przy okazji 
naszego tam pleneru. W grud-
niu ubiegłego roku, szef Klubu 
Zbigniew Suchecki razem ze 
swoimi kolegami i koleżanka-
mi fotografami odwiedził nas 
w naszym UTW.

KatEgoria PEJZaż i nagr.  
BEata wołyniEc Zg, BEZ tytułu 3

KatEgoria PEJZaż i nagr.  
BEata wołyniEc Zg, BEZ tytułu 4

iii nagr. ZBigniEw suchEcKi sZProtawa, 
PoranEK na BoBrEm

wyróżniEniE tErEsa  KacZmarEK Zg, 
roZlEwisKo PlisZKi

KatEgoria ogólna i nagr.  
halina BorowiEc żary, naD morZEm 1

KatEgoria ogólna ii nagr. BolEsław 
PolarcZyK Zg, na BEtoniE Kwiaty... 2

KatEgoria ogólna iii nagr. tErEsa  
KonarcZaK świEBoDZin, BaJKowy świat

wyróżniEniE Krystyna JaworsKa Zg 
BEZ tytułu
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„od gliny do garnka”

Od kliku lat na tzw. „trójstyku”, czyli pogra-
niczu czesko-niemiecko-polskim ogłaszane są 
konkursy fotograficzne pod ogólnym tytułem 
„W podróży”. Co roku są też tematy szczegółowe. 
Siódma edycja konkursu skupiła się wokół tema-
tu „Przemysł” na obszarze Euroregionu Nysa 
i południowej części Euroregionu Sprewa-Nysa- 
-Bóbr. Udział wziąć mogli i dorośli, i dzieci. 

Jedną z kategorii był fotoreportaż. Dla tej 
kategorii przewidziano tylko jedną nagrodę 
i zdobył ją nasz kolega z Klubu „FOTOOKO”, 
Włodzimierz Włodarczak. Pracę zatytułowaną 
„Od gliny do garnka” zrealizował w małym 
warsztacie ceramicznym w Parowej niedaleko 
Bolesławca. Autor przedstawił w zestawie pię-
ciu zdjęć proces produkcyjny.

Włodek opowiadał nam, jak poszukiwał 
właściwego obiektu, jak musiał dostosować 
swoje terminy do cyklu produkcyjnego, jak 

NAgRODZONE ZDjęCIA

przyszedł mu do głowy pomysł skontrastowane-
go ułożenia zdjęć w fotoreportaż, a mianowicie 
od zdjęć czarno-białych, obrazujących przygo-
towanie produkcji i toczenie garnka na kole 
garncarskim począwszy, poprzez zdjęcie, na 
którym jedynie płonący ogień jest wybarwio-
ny do zdjęcia gotowych produktów w pięknej, 
charakterystycznej dla wyrobów glinianych 
rdzawej czerwieni. 

„Inspiracje” serdecznie gratulują sukcesu 
i pięknego fotoreportażu!

Red.

włoDEK włoDarcZaK, fot. BolEsław PolarcZyK
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Lubuskie w Europie okiem seniora

Fotografujący seniorzy z naszego województwa brali udział w konkursie fotografi cznym 
Ośrodka Debaty Międzynarodowej z Zielonej Góry pt: „LUBUSKIE W EUROPIE OKIEM 

SENIORA”. W dniu 15 grudnia 2015 roku Komisja Konkursowa powołana przez organizatora 
konkursu dokonała oceny złożonych prac. W efekcie przyznano:
I miejsce Krystyna Jaworska z Uniwersytetu III wieku w Zielonej Górze za pracę „Drzonków”,

II miejsce Beata Wołyniec z Uniwersytetu III wieku w Zielonej Górze za pracę „Szklane domy”,

III miejsce Bogumiła Hyla-Dąbek z Uniwersytetu III wieku w Zielonej Górze za pracę „Port 
Odrzański w Bytomiu Odrzańskim”.

Nagrodzone słuchaczki biorą udział w zajęciach Pracowni Edukacji Fotografi cznej prowadzonej 
przez artystę fotografa Pawła Janczaruka. 

Gratulujemy nagrodzonym i ich klubom fotografi cznym. Wasz sukces wpisuje się w osiągnię-
cia naszego uniwersytetu i dobitnie świadczy o tym, że warto swoje pasje rozwijać, doskonalić, 
korzystając z możliwości, jakie stwarza ZUTW.

Red.

Pierwszy uniwersytet trzeciego wieku w Pol-
sce powołano w Warszawie w 1975 roku. 

Powstał on zaledwie w dwa lata po pionierskiej 
instytucji tego typu we francuskiej Tuluzie. 
Jednak czas szybszego rozwoju tego rodzaju 
inicjatyw w kraju nastąpił dopiero po prze-
mianach systemowych 1989 roku. Na tej fali 
powstał w 1992 roku Zielonogórski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Jego współzałożycielką oraz 
prezesem jest Zofi a Banaszak1.

„Celem ZUTW jest podejmowanie i rozwija-
nie społecznych inicjatyw naukowych, oświa-
towych, kulturalnych, ekologicznych, a także 
kultury fi zycznej i sportu, poprzez prowadzenie 

1 Lubuskie Uniwersytety Trzeciego Wieku, Zielona 
Góra 2008, s. s. 27, 28.

Longin Dzieżyc

współpraca Zielonogórskiego uniwersytetu trzeciego wieku 
z muzeum Ziemi lubuskiej w latach 1992-2015 i jej znaczenie 
w działalności obu instytucji

form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kul-
turalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej 
dla osób starszych. Aktywizacja społeczna 
i poprawa jakości życia osób starszych, to two-
rzenie warunków do dobrego starzenia się”2. 
Ale przecież rola uniwersytetów trzeciego wieku 
jest dwubiegunowa. Z jednej strony obejmuje 
ona aktywizację seniorów z drugiej zaś spo-
łeczeństwa. „Tę podwójną rolę zauważa się we 
współpracy uniwersytetów trzeciego wieku z lo-
kalnymi samorządami, szkołami, ośrodkami 
kultury i sportu, muzeami, bibliotekami, a tak-
że uczelniami wyższymi”3. O merytorycznej roli 

2 Strona ZUTW http://www.utw.zgora.pl/o-zutw/hi-
storia-zutw (dostęp 6.10.2015).

3 Lubuskie Uniwersytety Trzeciego Wieku, Zielona 
Góra 2008, s. s. 15.

•
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i znaczeniu regionalnych muzeów już w okresie 
kształtowania się ZUTW świadczy fakt, że 
w skład jego Rady Programowej weszło trzech 
dyrektorów muzeów: w Zielonej Górze, Ochli 
i Drzonowie4. Warto także podkreślić, że z kolei 
w latach 1998-2005 w Zarządzie Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej działała 
Sekretarz Zarządu Zielonogórskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku Jadwiga Korcz-Dziadosz.

Uwzględniając cele i zdania uniwersytetów 
trzeciego wieku, muzea są dla nich jednymi 
z najważniejszych partnerów do współpracy. 
Wynika to z szerokich możliwości wzajemnych 
kontaktów na wielu płaszczyznach, stwarzają-
cych pole do obopólnej współpracy w szeroko ro-
zumianej działalności kulturalno-edukacyjnej.

Współcześnie pod pojęciem muzeum rozu-
miemy najczęściej jego definicję sformułowaną 

4 Lubuskie Uniwersytety Trzeciego Wieku, Zielona 
Góra 2008, s. 29.

przez Georgesa Henriego Rivière – francuskiego 
muzealnika, współzałożyciela i wieloletniego 
dyrektora generalnego ICOM5. 

„Muzeum jest organizacją nie nastawioną na 
osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie 
i trwała ochrona dóbr naturalnego i kultu-
ralnego dziedzictwa ludzkości o charakterze 
materialnym i niematerialnym, informowanie 
o wartościach i treściach gromadzonych zbio-
rów, upowszechnianie podstawowych wartości 
historii, nauki i kultury polskiej oraz świa-
towej, kształtowanie wrażliwości poznawczej 
i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze 
zgromadzonych zbiorów”6.

Współczesne muzealnictwo charakteryzuje 
zarówno jego powszechność oraz zróżnicowanie 
regionalne, wynikające z tradycji kulturowej, 
czynników ekonomicznych, społecznych, czy 
nawet systemu edukacyjnego7.

O ile instytucjonalnie muzea związane są 
z przeszłością, to przecież ich sens istnienia 
wiążemy z przyszłością8. Współcześnie stają 
się one swoistymi drogowskazami i punkta-
mi orientacyjnymi na kulturalnych szlakach 
ludzkości. Dzisiejszy coraz bardziej zunifiko-
wany świat sprawia, że instytucje muzealne 
wraz z szeroko rozumianą sztuką i kulturą 
współtworzą obraz państwa, regionu czy miej-
scowości. Wykorzystywany od wieków przekaz 
muzealnej ekspozycji jest łatwo dostępny, nośny 
i opiniotwórczy.

5 Międzynarodowa Rada Muzeów (ang. Internatio-
nal Council of Museums, ICOM) – międzypaństwo-
wa, pozarządowa organizacja muzeów, utworzo-
na w roku 1946 przy wsparciu UNESCO w celu 
reprezentacji interesów muzeów.

6 Art. 1. ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zmia-
nie ustawy o muzeach Dz. U. z 2007 roku. Nr 136. 
Poz. 956, z późn. zmianami. Szerzej na ten temat: 
D. Folga-januszewska, Muzeum: definicje i poję-
cia. Czym jest Muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo” 
2008, nr 49, s. 200-202.

7 Z. Żygulski jun., Muzea na świecie. Wstęp do mu-
zealnictwa, Warszawa 1982, s. 81.

8 g. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo 
i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, 
Warszawa 2006, s. 7.

wystawa Z oKaZJi 100-lEcia ZPaP, fot. tomasZ DaiKslEr
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Muzea są zatem naturalnym zapleczem do 
działalności dla wielu organizacji, szkół, uczel-
ni, czy coraz powszechniejszych Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. Odgrywają one także ważną 
role społeczną wobec ludzi z problemami by-
towymi, niepełnosprawnych oraz jako pomoc 
terapeutyczna we współpracy z ośrodkami 
psychologicznymi9. 

O potencjalnym znaczeniu MZL jako part-
nera do współpracy z ZUTW świadczy fakt, że 
nasza placówka wśród 15 podmiotów została 
wymieniona po Bibliotece Wojewódzkiej, trzech 
regionalnych uczelniach wyższych, naturalnym 
najbliższym zapleczu w postaci uniwersytetu 
oraz Urzędzie Marszałkowskim i Urzędzie 
Miasta Zielona Góra10.

O znaczeniu wzajemnych kontaktów niech 
świadczy cytat: „MZL w Zielonej Górze współ-
pracuje z ZUTW od początku istnienia naszego 
stowarzyszenia. Pracownicy naukowi Muzeum 
prowadzą dla naszych słuchaczy cykle eduka-
cyjne takie jak: Spotkania Muzealne i Studium 
Wiedzy o Sztuce. Za nami setki spotkań z mu-
zealnikami, architektami, historykami sztuki, 
malarzami, fotografikami, rzeźbiarzami, wybit-
nymi wykładowcami. Jesteśmy zapraszani na 
uroczyste otwarcia wystaw, które mają w na-
szym muzeum niecodzienny wymiar i oprawę, 
często bardzo oryginalną, poprzez akcenty 
muzyczne i teatralne”11

Wieloletnia współpraca Muzeum Ziemi Lubu-
skiej i Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku ma bogaty wieloaspektowy charakter. 
Obejmuje ona przede wszystkim różne formy 
aktywności muzeum w sferze upowszechniania 

9 D. Folga-januszewska, Muzea w Polsce 1989-2008 
Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju mu-
zeów w Europie oraz rekomendacje dla muze-
ów w Polsce, Raport o stanie kultury, s. 35. http://
www. kongreskultury.pl/library/File/RaportMuzea/
muzea_raport_w.pelna%281%29.pdf (stan na 14 
XI 2012 roku).

10 Lubuskie Uniwersytety Trzeciego Wieku, Zielona 
Góra 2008, s. 33, 34, 35.

11 Lubuskie Uniwersytety Trzeciego Wieku, Zielona 
Góra 2008, s. 34.

kultury. Słuchacze Zielonogórskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku biorą udział we wszystkich 
działaniach prowadzonych przez Muzeum Ziemi 
Lubuskiej z wyłączeniem tych kierowanych do 
dzieci i młodzieży. Dotyczy to w szczególności 
otwarć nowych wystaw. Słuchacze ZUTW wy-
stępują tu jako odbiorcy oferty programowej, na 
którą przez blisko 24 lata złożyło się kilkaset 
prezentacji z kraju i zagranicy. Dotyczyły one

najogólniej szeroko rozumianej sztuki polskiej 
oraz pewnych zagadnień europejskiego dorobku 
kulturowego. Tradycyjnie szczególne znaczenie 
w naszym repertuarze wystawowym miała 
problematyka dotycząca bliższego i dalszego 
regionu. Ta forma uczestnictwa w kulturze 
spotyka się z dużym zainteresowaniem i należy 
do najpopularniejszych przykładów współdzia-
łania uniwersytetów trzeciego wieku z muzeami 
także w skali kraju. 

wystawa JEsiEń w cZEsKiEJ sZwaJcarii, na ZDJęciu  
stanisław matusZEwsKi, fot. mariusZ KowalsKi

PromocJa tomiKu „roZważania PrZy gotowaniu Klu-
sEK” Ewy KwaśniEwicZ, na ZDJęciu Z EugEniusZEm KurZa-
wą, fot. JErZy malEK
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Praktycznie od początku działalności ZUTW 
prowadzone są w muzeum cykle specjalistycz-
nych wykładów. Dotyczą one zarówno szeroko 
rozumianej sztuki dawnej i współczesnej oraz 
historii regionu. Najstarszym i najdłużej 
trwającym przedsięwzięciem edukacyjnym or-
ganizowanym przez Muzeum Ziemi Lubuskiej 
dla słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku są „Spotkania muzealne”, 
znane później jako „Studium wiedzy o sztu-
ce”. Ich tradycja sięga 1992 roku, a więc po-
czątków działalności Uniwersytetu. Pierwsze 
zajęcia z tego cyklu miały miejsce 2 grudnia 
1992 roku. Wykładowcą był ówczesny dy-
rektor Muzeum Ziemi Lubuskiej, doktor Jan 
Muszyński, który przez wiele lat był głównym  
prelegentem.

Spotkania w ramach Studium to wykłady, 
zazwyczaj bogato ilustrowane obiektami ze 
zbiorów muzeum, zdjęciami oraz prezentacjami. 
Organizowane są raz w miesiącu w środy (poza 
okresem wakacyjnym). Charakter i formuła 
tych spotkań na przestrzeni lat ulegała zmia-
nom. Studium w nowej formule zainaugurowało 
swoją działalność w 1998 roku wykładem prof. 
Jana Kurowickiego „Sztuka jako piękno wolne” 
i jest kontynuowana do dziś. Łącznie od 1992 
roku do listopada 2015 (bez danych za lata 2011-
2012) odbyło się 187 zajęć z cyklu „Studium wie-
dzy o sztuce” liczonych razem ze spotkaniami 

autorskimi12. Początkowo były to spotkania 
dotyczące różnych zagadnień z zakresu historii 
sztuki powszechnej i polskiej:

W latach 1998-2000 zajęcia były poświę-
cone głównym prądom i kierunkom w sztuce: 
surrealizmowi, socrealizmowi czy malarzom 
gołębiego serca oraz przybliżeniu wybitnych 
osobowości m.in. Paula Cezanna czy Henriego 
Toulous-Lautreca. 

W latach 2001-2002 większość spotkań 
dotyczyła plastyki lubuskiej. Zaprezentowano 
dorobek: Klema Felchnerowskiego, Mariana 
Szpakowskiego, Hilarego Gwizdały, Stefana 
Słockiego, Ignecego Bieńka, Jana Korcza, Wie-
sława Muldnera-Nieckowskiego oraz Andrzeja 
Gordona. Część spotkań odnosiła się także 
bezpośrednio do działalności twórczej studen-
tów Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Problematykę tę poruszał wykład dr 
Jana Muszyńskiego „Amatorzy-profesjonaliści 
prace słuchaczy ZUTW” z 2001 roku. 

W 2003 roku wykłady były poświęcone 
sztuce romańskiej, gotyckiej, renesansowej oraz 
dokonaniom baroku i neoklasycyzmu. 

W 2004 roku spotkania dotyczyły artystów, 
których duże kolekcje znajdują się w zbiorach 
Muzeum Ziemi Lubuskiej. Byli to m.in.: Andrzej 
Gieraga, Jan Berdyszak, Józef Marek, Alek-
sandra Domańska-Bortowska czy Władysław 
Hasior. 

Od 2005 roku do tematyki studium docho-
dzą również zagadnienia związane z historią 
i problematyką aktualnych wystaw. Są to często 
kuratorskie wykłady połączone z nowo otwar-
tymi ekspozycjami. 

Od początku działalności Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Muzeum Ziemi 
Lubuskiej jest nie tylko jednym z organizatorów 
różnych zdarzeń, ale umożliwia także przepro-
wadzenie własnych przedsięwzięć Uniwersytetu.  
 

12 Obliczenia na podstawie materiałów ZUTW, archi-
wum ZUTW

JaDwiga KorcZ-DZiaDosZ honorowym KustosZEm mZl,  
Z archiwum Zutw
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Od wielu lat należą do nich spotkania „Z mu-
zyką przez wieki”, których pomysłodawcą 
i głównym realizatorem jest prof. UZ Andrzej 
Tuchowski. Są one poświęcone muzyce różnych 
epok, kompozytorom czy instrumentom i często 
połączone są z koncertami płytowymi czy pół-
recitalami. Przez szereg lat odbywały się one 
z częstotliwością raz w miesiącu. Wykładowcy 
to między innymi pracownicy Uniwersytetu 
Zielonogórskiego i Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I i II stopnia w Zielonej Górze. Pierwsze 
spotkanie prowadzone przez dr Andrzeja Tu-
chowskiego, inaugurujące w Muzeum cykl zajęć 
z muzyką zatytułowano „Podróże muzyczne”; 
było ono poświęcone muzyce średniowiecza 
i miało miejsce w styczniu 1993 roku. Natomiast 
już od marca 1993 roku spotkania występują 
pod znaną od wielu lat nazwą „Z muzyką przez 
wieki”. Od roku 1992 do listopada 2015 roku (bez 
danych za lata 2011-2012) odbyło się przynaj-
mniej 68 edycji z cyklu „Z muzyką przez wieki” 
liczonych łącznie ze spotkaniami autorskimi13. 

Poza spotkaniami z cyklu „Studium wiedzy 
o sztuce i historii” czy „Z muzyką przez wieki” 
od wielu lat słuchacze Uniwersytetu uczestniczą 
w otwarciach wystaw muzealnych, wykładach, 
prelekcjach, koncertach czy promocji wydaw-
nictw książkowych. Część z nich było także wy-
razem ich aktywności, czego przykładem może 
być wydana w 2002 roku przez Muzeum Ziemi 
Lubuskiej książka „Życie z sensem” autorstwa 
Jadwigi Korcz-Dziadosz, opatrzonej rysunka-
mi Kazimierza Dziadosza. Są to wspomnienia 
o życiu znanego zielonogórzanina, profesora 
Władysława Korcza, ojca autorki. Natomiast 
w 2009 roku z okazji 18-lecia działalności 
ZUTW w zielonogórskim muzeum odbyło się 
spotkanie autorskie Ewy Kwaśniewicz i pro-
mocja tomiku poetyckiego „Rozważania przy 
gotowaniu klusek”.

13 Obliczenia na podstawie materiałów ZUTW, archi-
wum ZUTW

Trzeba przypomnieć, że od ponad 10 lat 
członkowie ZUTW uczestniczą jako słuchacze 
w konferencjach, sesjach i sympozjach organi-
zowanych przez Muzeum Ziemi Lubuskiej. Były 
wśród nich:
– „Księżna Dorota Talleyrand (1793-1862) i jej 

pałac w Zatoniu” (V 2005 r.) 
– „I i II Forum regionalistów Lubuskich” (VI 

X 2004 r.)
– Sesja naukowa z okazji 60 rocznicy powrotu 

Zielonej Góry do macierzy (VI 2005 r.)
– Konferencja „Rola muzeów w turystyce i kra-

joznawstwie” (13-15 X 2005 r.)
– „Dni kultury żydow-

skiej w Zielonej Gó-
rze” (5-9 XI 2006 r.) 

– Konferencja „Prze-
siedleni i wypędze-
ni” (26 IX 2007 r.)

– Konferencja „Jenie-
ckie losy św. Mak-
symiliana Kolbego 
na Ziemi Lubuskiej”  
(7 XII 2011 r.)

– Konferencja „Lubu-
skie miejsca pamięci 
w procesie edukacji 
szkolnej” (20 IX 2011 r.)

– Konferencja „Żydzi w dziejach pogranicza 
polsko-niemieckiego” (4 VI 2013 r.) 

– Sesja popularnonaukowa „Lubuscy żołnierze 
Wyklęci i niepokonani” (27 II 2014 r.)
Od 2008 roku Muzeum Ziemi Lubuskiej 

w Zielonej Górze corocznie uczestniczy w ogól-
nopolskich obchodach Europejskich Dni Dzie-
dzictwa. Tę inicjatywę Rady Europy podjęła 
większość krajów europejskich. Ich obchody 
w muzeum przyjmują formę wykładów, pogada-
nek czy spotkań na muzealnych ekspozycjach 
poruszających różne problemy i aspekty szeroko 
rozumianego dziedzictwa kulturowego. 

Także od 2008 roku organizowane są 
w muzeum „Zielonogórskie Zaduszki”. Poprzez 

KsiążKa JaDwigi KorcZ-DZia-
DosZ wyDana PrZEZ muZEum
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wspomnienia i obrazy dzielimy się wiedzą o zie-
lonogórzanach zasłużonych w różnych dziedzi-
nach, którzy odeszli w danym roku. Honorowy 
patronat nad wieczorem wspomnień objęli 
prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki oraz 
biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 
ks. dr Adam Dyczkowski. 

Przybliżeniu ważnych często nie zawsze 
bliżej znanych zagadnień z historii Polski służy 
cykl wykładów „Prawdziwa Historia Polski”. 
W ich ramach przedstawione zostały słucha-
czom następujące tematy: Żołnierze Wyklęci 
(20 XI 2011 r.), Akowcy (26 VI 2013 r.) oraz 
Powstanie Warszawskie (1 VIII 2013 r.). 

Nowym cyklem imprez podjętych przez 
MZL w 2014 roku są spotkania „Z pamiętnika 
podróżnika”. Tradycyjnie jest ono połączone 

z pokazem slajdów o ciekawych miejscach Pol-
ski, Europy i świata. Do końca 2015 odbyły się 
cztery imprezy:
– „Z Zielonej Góry na białą górę” – spotkanie 

ze zdobywcą Mont Blanc Andrzejem Klimem 
– „Toradżowie – ludzie gór z wyspy Celebes” – 

spotkanie z Wojciechem Nowickim
– „Marzenia odmierzone kilometrami” – spot-

kanie z Małgorzatą Ziemską
– „7000 kilometrów po wschodnim wybrzeżu 

USA” – spotkanie z Lidią Kurzowową, Bo-
gumiłą Burdą, Ewą Narkiewicz-Niedbalec 
i Alicją Błażyńską14. 
Wzajemna współpraca MZL i ZUTW przy-

biera często bardzo różne formy. Od wielu lat 
duże znaczenie ma pomoc wolontariuszy z Uni-
wersytetu w organizacji dużego przedsięwzięcia 
jakim jest Międzynarodowa Noc Muzeów. Stało 
się już dobrą tradycją, że począwszy od 2009 
roku słuchacze ZUTW wspomagają pracowni-
ków muzeum. Dzięki tym działaniom w latach 
2009-2015 dodatkowo chronione były muzealne 
ekspozycje, które podczas kolejnych edycji nocy: 
japońskiej, włoskiej, rosyjskiej, niemieckiej, 
francuskiej, cygańskiej czy amerykańskiej 
odwiedzały do późnych godzin nocnych tłumy 
widzów. 

Z kolei pracownicy zielonogórskiego muzeum 
starają się zaprezentować placówkę delegacjom 
przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku 
z różnych miast Polski, goszczących w Zielonej 
Górze. Do szczególnie ważnych wydarzeń tego 
typu dla Zielonogórskiego Uniwersytetu należała 
Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku zorganizowana 14 IX 2012 roku. 
Była ona częścią obchodów 20-lecia tej instytucji 
i przebiegała pod hasłem „Współczesny regio-
nalizm. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością”.  
 

14 Zestawienie imprez prezentowane w artykule po-
wstało m. in. na podstawie opracowania: „Wy-
brane przykłady współpracy MZL i UTW” (tekst na 
prawach rękopisu w archiwum Działu Oświatowe-
go MZL).

wyKłaD o twórcZości stanisława maZusia, 
fot. alicJa BłażyńsKa

wErnisaż wystawy rEginy chochy, fot. mariusZ KowalsKi
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W konferencji uczestniczyli reprezentanci uni-
wersytetów z całego kraju. W związku z tym 
Muzeum Ziemi Lubuskiej przygotowało specjal-
ne grupowe oprowadzanie po całej placówce oraz 
wygłoszonych zostało 8 specjalnych wykładów:
– MZL – historia, zbiory i kolekcje – Leszek 

Kania (2 wykłady)
– Tradycje polskości Zielonej Góry i regionu – 

Izabela Korniluk (2 wykłady)
– Dzieje zielonogórskiego winiarstwa – Arka-

diusz Cincio (2 wykłady)
– Emigracja ludności polskiej ze Środkowego 

Nadodrza do Australii – Anitta Maksymowicz 
(2 wykłady)
Inną formą współpracy naszych instytucji 

jest wykorzystywanie wystaw prezentowanych 
w zielonogórskim muzeum do przedsięwzięć 
organizowanych przez ZUTW w ramach zajęć 
fakultatywnych, gdzie wystawy są traktowane 
jako źródło inspiracji do konkretnych działań. 
Przykładem mogą być zajęcia prowadzone przez 
Leopolda Kolbiarza na wystawie „Z miłości do 
ziemi ojczystej – Willi Schieber”, zorganizowa-
nej w 2013 r. Gdzie słuchacze na podstawie 
konkretnych prac artysty poznawali tajniki 
malarstwa akwarelowego. 

Ważnym elementem wzajemnej merytorycz-
nej współpracy między Muzeum Ziemi Lubu-
skiej a Zielonogórskim Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku jest pomoc związana z realizacją 
wystaw. Przykładem takich działań była orga-
nizowana w 2010 roku ekspozycja „Makusyny – 
zielonogórscy harcerze ze szczepu im. Kornela 
Makuszyńskiego”. Duże znaczenie miało prze-
kazanie do zbiorów Działu Historycznego przez 
Jadwigę Korcz-Dziadosz kronik szczepu oraz 
przedstawienie swoich refleksji i wspomnień 
podczas okolicznościowego spotkania. Innym 
przykładem zaangażowania i aktywności słu-
chaczy ZUTW w prace muzeum była pomoc 
w realizacji wystawy „Portret zielonogórzan”. 
Jej wyrazem jest zrealizowane przedstawienie 
nestora zielonogórskich historyków profesora 

Władysława Korcza. Portret z własnej inicja-
tywy wykonał Kazimierz Dziadosz z sekcji pla-
stycznej ZUTW „Alla Prima”. Po zakończeniu 
wystawy także i ta praca została przekazana 
do zbiorów zielonogórskiego muzeum. 

Jednak szczególne znaczenie we wzajemnej 
współpracy obu instytucji mają pokazy prac 
słuchaczy ZUTW w formie wystaw. Dokonania 
prezentowane poprzez muzealną ekspozycję 
docierają do szerokiej publiczności, wzbogacając 
ofertę programową naszej placówki, natomiast 
dla twórców są wyrazem ich wrażliwości ar-
tystycznej, sprawdzianem umiejętności oraz 
potwierdzeniem merytorycznego poziomu prac. 
Stają się pewnego rodzaju nobilitacją ich dorob-
ku oraz twórczej aktywności. Prezentacje doty-
czą bieżącej działalności prowadzonej w ramach 
poszczególnych sekcji ZUTW oraz dokonań 
uczestników związanych z przeszłością. 

wErnisaż wystawy Pawła JancZaruKa,  
fot. tomasZ DaiKslEr
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Obszarem szczególnej aktywności słucha-
czy są różnego rodzaju wystawy poświęcone 
fotografii. Od 26 VI do 25 VIII 2013 r. w zie-
lonogórskim muzeum prezentowana była eks-
pozycja „Dzieła Mistrza Ołtarza z Gościszowic 
w obiektywie Reginy Chochy”. Autorka poprzez 
swoje prace przeniosła nas w świat sacrum, 
przedstawiając wizję świętości zawartą w ca-
łym bogactwie rzeźbiarsko malarskiego mo-
delunku średniowiecznych dzieł. Na wystawie 
znalazły się fotogramy dzieł Mistrza ołtarza 
z Gościszowic oraz z jego kręgu warsztatowe-
go, ukazując ich przesłanie, charakter stylowy 

oraz ekspresję artykułowaną pozą, gestem czy 
wyrazem twarzy. Zdjęcia przybliżyły ołtarze 
z różnych perspektyw, począwszy od planu 
ogólnego po obrazy poszczególnych kwater, by 
ostatecznie skoncentrować się na szczegółach 
dzieł. Na blisko 50 fotogramach przedstawiono 
zabytki pochodzące z kościołów Św. Mikołaja 
w Popęszycach, N.M. Panny w Chotkowie, 
Św. Mikołaja w Mycielinie oraz Św. Katarzy-
ny w Gościszowicach. Cennym wzbogaceniem 
ekspozycji były zdjęcia 4 rzeźb z kościoła Św. 
Jana Chrzciciela w Grabinie znajdujące się 
na plebanii i nie prezentowane publicznie. Dla 
muzeum szczególnie znaczenie ma fakt, że 
przedstawienia fotograficzne wzbogaciły prze-
kaz Galerii Sztuki Sakralnej, stając się inspi-
racją i zachętą do poznania sztuki Środkowego 

Nadodrza. Podjęcie tematu to wyraz nie tylko 
fotograficznej pasji, ale także szacunku dla 
tradycji i przeszłości regionu. 

Ważnym wydarzeniem była eksponowana od 
czerwca do września 2014 roku wystawa „Jesień 
w Czeskiej Szwajcarii”. Znalazło się na niej 36 
barwnych fotografii Klubu Foto X działającego 
od 7 lat przy Zielonogórskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Były to prace 17 uczestników 
pleneru fotograficznego, który odbył się jesienią 
2013 roku. W tym czasie uczestnicy wykonali 
setki zdjęć ukazujących jedną z największych 
atrakcji turystycznych w północnych Cze-
chach – Szwajcarię Czeską15.

Także w 2014 roku (od 12 IX 2014 do 2 XI) 
zaprezentowana została w Muzeum Ziemi 
Lubuskiej kolejna wystawa Reginy Chochy 
„Panoramy Lubuskie”. Ekspozycja to autorskie 
spojrzenie na nasz region, będące współczes-
nym przekazem o jego szczególnych miejscach. 
Przedstawienie krajobrazowe bowiem to swoi-
stego rodzaju zapis zmian obrazujących rozwój 
kultury duchowej i materialnej wytworzonej 
przez kolejne pokolenia mieszkańców. Zapre-
zentowany zbiór zdjęć to efekt wielu wypraw 
i twórczych poszukiwań. Na wystawie znala-
zły się fotogramy piętnastu lubuskich miast. 
Ich panoramiczne widoki przybliżały zarówno 
sylwety całych ośrodków miejskich, jak i przed-
stawienia zrealizowane z węższej perspek-
tywy, odnoszące się do szczególnych miejsc. 
Ukazywały – poprzez substancję zabytkową – 
wielowiekowe trwanie, będące ważną częścią 
nawarstwiających się procesów przemian wno-
szonych przez kolejne pokolenia, sprawiając, 
że ten fotograficzny zapis tworzy szczególną  
wartość.

Na drugiej wystawie – „Powrót do korzeni 
fotografii” – Klub Foto X zaprezentował swo-
je czarno-białe prace. Obecnie tym rodzajem 

15 Z. Zalewska, jesień w Czeskiej Szwajcarii (tekst na 
prawach rękopisu, archiwum Działu Oświatowego 
MZL).

PomniKi coDZiEnności, fot. alicJa BłażyńsKa



81Byliśmy taminsPiracJE  /

fotografii zajmują się głównie artyści oraz 
zaawansowani fotoamatorzy. Fotogramy 
przypomniały miniony czas ciemni i chemicz-
nych odczynników. Natomiast różnorodność 
tematyczna fotogramów potwierdzała, że 
pasjonujący może być zarówno temat będący 
efektem wcześniej zaplanowanej realizacji, jak 
i zrodzony impulsem tej jednej utrwalonej na 
zdjęciu chwili16.

Z kolei w 2015 roku na wystawie „Kroni-
karz czasu. Znana i nieznana Zielona Góra 
w fotografii Zbigniewa Rajche” pokazanych 
zostało blisko 100 zdjęć. Z uwagi na czas po-
wstania i wrażliwość autora mają one dzisiaj 
niezwykle cenny dokumentacyjny charakter. 
Przedstawiają, szczególnie młodszemu pokole-
niu, zmiany zachodzące w krajobrazie miasta 
w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych. Fotografie wybrane zostały 
ze zbioru negatywów pana Zbigniewa liczącego 
ponad 3000 klatek zdjęciowych. Przygotowana 
wystawa jest swoistą podróżą w czasie, dzięki 
której możemy zobaczyć obiekty już nieistnie-
jące albo takie, które zmieniły się wraz z prze-
obrażeniem miejskiego krajobrazu. Na zdjęciach 
znalazły się stare i nowe budynki, fontanny, 
parki a także główne ulice Zielonej Góry17. Te 
historyczne fotogramy mają już dzisiaj kroni-
karski charakter.

Pan Zbigniew Rajche oprócz fotogramów 
dotyczących Zielonej Góry, spośród których 
zaledwie część została zaprezentowana na 
wystawie, przekazał do Działu Historycznego 
także cztery tematyczne zespoły zdjęć: „Zato-
nie” (lata 70, 80. XX w.), „Głogów” (lata 50-60. 
XX w.), „Siedlisko” (lata 70-80. XX w.) oraz 
 
16 Z. Zalewska, „Powrót do korzeni fotografii” (tekst 

na prawach rękopisu, archiwum Działu Oświato-
wego MZL)

17 Izabela Korniluk, Alicja Błażyńska, Kronikarz cza-
su. Znana i nieznana Zielona góra w fotografii 
Zbigniewa Rajche, Stowarzyszenie Miłośników 
Zielonej góry Winnica, Muzeum Ziemi Lubuskiej, 
Zielona Góra, 2015.

„Międzyrzecki Rejon Umocniony”. Natomiast do 
zbiorów Działu Sztuki Dawnej Zbigniew Rajche 
przekazał zabytki techniki; są to głównie apa-
raty fotograficzne. Innego rodzaju nabytkiem 
był obraz Doroty Komar-Zmyślony, „Jednooki 
strach”, przekazany do zbiorów Działu Sztuki 
Współczesnej.

Owocne współdziałanie Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Muzeum 
Ziemi Lubuskiej wybiega daleko poza normalną 
standardową współpracę. W uznaniu zasług 
w jej krzewieniu tytuł Honorowego Kustosza 
Muzeum Ziemi Lubuskiej otrzymały Prezes 
Zarządu ZUTW Zofia Banaszak oraz Sekretarz 
Zarządu Jadwiga Korcz-Dziadosz. Wieloletnie 
kontakty obu naszych instytucji mają bogaty 
wieloaspektowy charakter. Słuchacze ZUTW 
są nie tylko odbiorcami oferty programowej 
muzeum ale poprzez realizację własnych 
przedsięwzięć ekspozycyjnych uatrakcyjniają 
ofertę wystaw, działają jako wolontariusze oraz 
wzbogacają zbiory naszej placówki o kolejne 
artefakty. Blisko 25-letnia współpraca udowad-
nia, że muzeum to miejsce, gdzie pasje, wiedza, 
doświadczenie i życzliwość, połączone z uśmie-
chem słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, są zawsze pożądane i szcze-
gólnie cenione. 

autor wygłasZa wyKłaD na iii forum luBusKich utw, 
fot. Bogumiła hyla-DąBEK
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Krystyna Kamińska

Piękni i serdeczni z gorzowa

Jest nas blisko siedmiuset. Tylko w Gorzo-
wie, bo jeśli dodać członków fi lii – ponad 

tysiąc. Nie ma możliwości, abyśmy się wszyscy 
znali, a przecież jesteśmy jedną drużyną. Jedno-
czy nas wspólna organizacja – Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. I tak jest od dwudziestu trzech lat. 

W lutym 1993 roku pani Maria Gwozdow-
ska zaprosiła mnie na jedno z zebrań organiza-
cyjnych przyszłego Uniwersytetu. Byłam wtedy 
dziennikarką tygodnika „Ziemia Gorzowska”, 
a gospodarzom chodziło o rozpropagowanie 
inicjatywy. Entuzjazm pani Marii udzielił się 
wszystkim, także mnie. Pisałam: „Uniwersytet 
trzeba zorganizować, bo będzie ludziom star-
szym niezwykle potrzebny”. Stowarzyszenie 
zarejestrowano 8 kwietnia 1993 roku. Po in-
auguracji w moim cyklu „Śmietanka towarzy-
ska” napisałam felieton z tytułem „Piękni”. Bo 
wszyscy, mimo siwych włosów i zmarszczek na 
twarzach, byli piękni łączącą ich intelektualną 
ideą i serdecznością, tak wtedy jeszcze trudną 
do okazywania przez dorosłych. 

Niewielu jest członków Uniwersytetu ak-
tywnych od jego początku do dziś. Pani Maria 
Gwozdowska funkcję prezesa złożyła po sześciu 
latach, bardzo trudnych, bo pierwszych, ale do 
dziś jest w UTW zawsze serdecznie przyjmowa-
na. W marcu 1999 roku prezesem wybraliśmy 
Edwarda Korbana, który ofi arnie kierował 
gorzowskim UTW do czerwca 2014 roku. Aktu-
alnym prezesem jest Czesław Ganda. Mamy 
własną siedzibę w centrum miasta, ale zajęcia 
odbywają się nie tylko tu, lecz w wielu innych 
obiektach.

Działalność gorzowskiego Uniwersytetu prze-
biega co najmniej dwutorowo: Zarząd troszczy 
się o treść pracy, a samorząd o przyjemności. 
Często te dwa zakresy się nakładają lub dopeł-
niają, a także swój współudział dodają inni. 

Dla umysłu i dla zdrowia
Zajęcia programowe odbywają się – jak w wielu 
innych UTW – w formie wykładów otwartych 
dla wszystkich lub jako zajęcia w sekcjach. 
Tematycznie można je ułożyć w bloki. Dla 
umysłu są wykłady i ćwiczenia o sztuce, mu-
zyce, literaturze, turystyce, także lektoraty 
języków obcych, nawet esperanto. Dla ciała 
jest gimnastyka w sali i na powietrzu, nordic 
walking, basen, joga, także taniec terapeu-
tyczny, choć tę sekcję trzeba by już zaliczyć do 
grupy artystycznych. A inne artystyczne sekcje 
to: plastyczna, chór, fotografi czna, warsztaty 
literackie. Prężnie działają także sekcje spod 
znaku wolontariatu, które organizują różne 
formy pomocy ludziom z grona i spoza UTW. 
Ciągle dużym zainteresowaniem cieszą się za-
jęcia informatyczne z coraz wyższym stopniem 
wtajemniczenia. Liczba sekcji stale się zmienia, 
bo np. cykliści w zimie nie jeżdżą, za to ktoś 
zgłosił chęć poprowadzenia np. sekcji brydżowej 
i od razu dostał zgodę Zarządu UTW. Sekcje 
gimnastyki korekcyjnej, tańca terapeutyczne-
go i niektóre językowe cieszą się tak dużym 
zainteresowaniem, że trzeba było utworzyć po 
sześć, a nawet siedem grup. Wiele form prowa-
dzimy przy pomocy gorzowskich uczelni: Aka-
demia Wychowania Fizycznego wspomaga 
wszystkie formy ruchowe, a także zapewnia 
wykłady o zdrowiu, Państwowa Wyższa 
Szkołą Zawodowa oddaje nam do dyspozycji 
swoją pracownię informatyczną i wykładowców. 
Wszystkie te formy pracy utrzymywane są ze 

Prezentacje i współpraca
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składek członkowskich, a za niektóre zajęcia 
obowiązuje niewysoka dodatkowa opłata (np. 
50 zł za semestr na lektoracie języka obcego). 

Dla przyjemności i rozrywki
Drugą płaszczyzną jednoczącą członków 
gorzowskiego UTW jest samorząd, który or-
ganizuje życie towarzyskie. Poprzednio spoty-
kaliśmy się na wigiliach, a ostatnio na „Opłat-
kowym śpiewaniu”, kiedy to wspólnie śpiewamy 
kolędy, pastorałki i bożonarodzeniowe piosenki, 
a potem dzielimy się opłatkiem i zajadamy sło-
dyczami. W gronie UTW co roku organizujemy 
Dzień Kobiet, bo lubimy to święto. Okazją do 
wspólnego spotkania są doroczne koncerty dedy-
kowane tym, którzy swój 1% podatku przekazali 
dla UTW. A przekazuje wielu. Namawiamy tak-
że nasze dzieci i wnuki, którzy zazwyczaj mają 
wyższe roczne przychody niż my. Znaczący dar-
czyńca dostaje podczas tej uroczystości obraz 
namalowany przez członka sekcji plastycznej. 
Największą wspólną imprezą, na którą są za-
praszani wszyscy członkowie, także z filii, jest 
zakończenie roku akademickiego organizowane 
w plenerze z ciekawym programem przez cały 
dzień. Samorząd jest współorganizatorem in-
nych zdarzeń lub pod jego egidą spotykamy się 
w mniejszych gronach. W tym zakresie cenimy 
sobie pomoc Miejskiego Centrum Kultury 
i Biblioteki im. Zbigniewa Herberta. 

My miastu – miasto nam
Gorzowski UTW jest – mamy taki głębokie 
przekonanie – obecny w pejzażu miasta. Jako 
chyba jedyny UTW na Ziemi Lubuskiej, a może 
i szerzej, prowadzi własną galerię sztuki, 
w które prezentujemy nie tylko prace twórców 
z naszego pokolenia, ale także młodszych. 
Każdy wernisaż u nas to naprawdę wydarze-
nie z dużą liczbą gości. Nasza sekcja tańca 
terapeutycznego zapraszana jest na chyba 
wszystkie miejskie imprezy plenerowe. Bierze-
my udział w różnych miejskich konkursach, 

na wyciEcZcE w KórniKu

na wyciEcZcE w muZEum a. micKiEwicZa w śmiEłowiE

norDic-walKing

chór uniwErEK
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np. chór w „Kresovianie”, plastycy w przeglą-
dach dokonań plastycznych, czytelnicy książek 
w konkursie na recenzje. Często zdobywamy 
nagrody, a na pewno wyróżnienia za oryginal-
ność artystycznych wypowiedzi. 

Tablica ogłoszeń w naszej siedzibie pełna 
jest ofert kulturalnych, turystycznych lub 
sportowych, bo organizatorzy wiedzą, że mogą 
na nas liczyć jako na wierną i aktywną pub-
liczność. W Teatrze im. J. Osterwy – ale 
nie tylko – otrzymujemy znaczące zniżki cen 
biletów. Atrakcyjną ofertę kierują do nas biura 
podróży, także kusząc zniżkami, bo jesteśmy 
dobrymi, zdyscyplinowanymi uczestnikami 

wycieczek. Korzystamy z takiej oferty i chętnie 
jeździmy nad morze, przede wszystkim poza 
sezonem, i na krótkie wycieczki po kraju lub 
dłuższe za granicę. Naprawdę wiele osób nie 
podróżowało tyle w latach swojej aktywności 
zawodowej co teraz, gdy nareszcie ma się więcej 
czasu, a finanse też da się wygospodarować. 

Nowe życie 
Nie sposób uczestniczyć w całej ofercie gorzow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale 
możliwość wyboru każdemu członkowi daje po-
czucie komfortu, że ma taką szansę. Nie sposób 
być wszędzie tam, gdzie jest się zaproszonym, 
ale to miło, że o nas zabiegają organizatorzy 
zdarzeń. Teraz, gdy już przestaliśmy pracować 
zawodowo, dzięki UTW otworzyło się dla nas 
nowe życie: mamy poczucie bycia potrzebnym, 
mamy możliwość kultywowania swoich zainte-
resowań, na które wcześniej nie było czasu, bo 
obowiązki i dzieci. A najważniejsze, że mamy 
wokół przyjaciół. 

Z okazji 10-, 15- i 20-lecia opracowałam 
książki podkreślające te jubileusze, zawsze 
z podziwem dla instytucji w ogóle, a dla go-
rzowskiego UTW w szczególności. A gdy za-
mknęłam działalność zawodową, natychmiast 
zgłosiłam się do UTW, by być jednocześnie 
wykładowcą i słuchaczką. Od kilku lat pro-
wadzę sekcję „Rozmowy o książkach”, a także 
uczestniczę w kilku sekcjach, przede wszystkim 
rekreacyjnych. Byłam na wielu wycieczkach, na 
ciekawych imprezach w Gorzowie i poza, np. 
na Forach Lubuskich UTW. Zawsze wracałam 
zadowolona nie tylko z tego, co zobaczyłam, 
ale przede wszystkim z atmosfery serdeczności 
i optymizmu, która zawsze dominuje w UTW. 
Nieważne, kto kim był w tamtym, zawodowym 
życiu, nieważne, komu zmarszczki zabrały 
trochę urody. Tu wszyscy mówimy sobie po 
imieniu i jesteśmy dla siebie jednakowo ser-
deczni. Mamy poczucie jedności i wzajemnej 
serdeczności, tak ważnych w jesieni życia.

wsZystKiE ZDJęcia Z archiwum utw w gorZowiE

PoDcZas wErnisażu w nasZEJ galErii

ZaJęcia Z młoDZiEżą  
w sali im. rysZarDa DyraKa

wyciEcZKa
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Bożena Rudkiewicz

Gorzowskie spotkanie  
z kolędą i opłatkiem

Uniwersytet Trzeciego Wieku,  
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, 

Miejskie Centrum Kultury 
w Gorzowie Wielkopolskim
mają przyjemność zaprosić na 

OPŁATKOWY WIECZÓR Z KOLĘDĄ
do Miejskiego Centrum Kultury „Zawarcie” 
w Gorzowie Wlkp. ul. Wawrzyniaka 66a

dnia 29 grudnia 2015r. o godz. 16: 00

Na zaproszenie tej treści nie można być obojęt-
nym, więc delegacja z UTW w Zielonej Górze 
ochoczo z niego skorzystała. Tym bardziej, że 
podobne spotkanie, które odbyło się przed ro-
kiem, pozostawiło w obecnych na nim bardzo 
miłe wspomnienia.

Licznie przybyłych uczestników spotkania 
powitał prezes gorzowskiego UTW Czesław 
Ganda, szczególnie serdecznie – prezydenta Go-
rzowa Wlkp. Jacka Wójcickiego i przedstawicie-
li władz samorządowych. Wśród zaproszonych 
gości byli przedstawiciele UTW z Zielonej Góry 

oraz filii GUTW w Strzelcach Krajeńskich, 
Skwierzynie, Sulęcinie, Kostrzynie, Bogdańcu 
i Witnicy.

Jak powiedział prowadzący spotkanie 
C. Ganda, polską tradycją bożonarodzeniową 
jest śpiewanie kolęd, więc i dzisiejszy wieczór 
wypełnią kolędy. Jako pierwszy wystąpił chór 
„Uniwerek” z Gorzowa, a potem było wspólne 
śpiewanie przeplatane solowymi prezentacjami 
młodego pokolenia. Śpiewali dla nas: Marzena 
Szumlańska-Śron, Oliwia Królikowska, Milena 
Rucka i student Akademii Muzycznej w Gdań-
sku – Łukasz Reks. Z dowcipnym tekstem wy-
stąpił też Ferdynand Głodzik jako Ferdynand 
Kiepski, a chór ze Strzelec Krajeńskich pod 
dyrekcją Tomasza Cichockiego zaprezento-
wał kolejne kolędy i pastorałkę. Refleksyjny 
i piękny wiersz własnego autorstwa pt. „List do 
św. Mikołaja” przeczytała Krystyna Woźniak 
(laureatka niedawnego konkursu im. Joanny 
Szczepaniak!!!). Miłym akcentem było wspólny 
śpiew kolędy „Cicha noc”. 

W zapędzonym i krzykliwym świecie reklam 
warto zatrzymać się i zadumać – tak właśnie 
rozpoczął poświąteczne i noworoczne życzenia 
prezes C. Ganda. Prezydent Jacek Wójcicki, 
życzył zdrowia, energii do dalszych działań 
oraz by Gorzów był zadowolony ze swego pre-
zydenta, a także Zielona Góra i inne lubuskie 
miasta ze swoich liderów. Zdrowia, pokoju 
i spokoju społecznego życzył z kolei – jak sam 

w PiErwsZym rZęDZiE DElEgacJa Zutw, 
fot. roman cZarnEcKi

Z cZEsławEm ganDą PrEZEsEm gorZowsKiEgo utw, 
fot. roman cZarnEcKi
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powiedział – „głos rozsądku”, czyli przewod-
niczący Rady Miejskiej Jan Kaczanowski. 
Szefowa Miejskiego Centrum Kultury Sylwia 
Beech w swoim wystąpieniu podziękowała 
Czesławowi Gandzie za owocną współpracę 
i życzyła, by w pięknych, świątecznych (i nie 
tylko) dniach nikt nie czuł się samotny.

Prezes GUTW podkreślił, że najważniej-
sze jest zdrowie, bo jak dopisuje, to i nam 
„będzie się chciało chcieć…” Swoje podzię-
kowania skierował do samorządu GUTW za 
przygotowanie II części spotkania. A I część 
zakończyło odczytanie listu od minister 
Elżbiety Rafalskiej i życzenia zaproszonych 
gości. W imieniu delegacji zielonogórskiej 
wystąpiła Jadwiga Korcz-Dziadosz, prze-
kazując całemu GUTW serdeczne życzenia 
od zaprzyjaźnionych (a jakże!!!) członków 
ZUTW .

Pięknie opakowane, rozdane wszystkim 
opłatki i dzielenie się nimi było dopełnie-
niem tej nastrojowej uroczystości. Spot-
kanie zakończył smakowity, słodki poczę- 
stunek. 

Wielką przyjemnością było dla nas 
uczestniczenie i przeżywanie niepowtarzal-
nych chwil z kolędą i opłatkiem w Gorzowie 
Wlkp. a UTW z Zielonej Góry reprezento-
wali godnie Jadwiga Korcz-Dziadosz, Ewa 
Kwaśniewicz, Roman Czarnecki i pisząca 
te słowa.

cZEsław ganDa,  
fot. roman  

cZarnEcKi

Bogumiła Hyla-Dąbek

jubileusz chóru „Unisono”  
ze Szprotawy

Delegacja naszego uniwersytetu, którą stanowi-
li: Barbara Konarska, Jadwiga Korcz-Dziadosz, 
Bolesław Polarczyk i Bogumiła Hyla-Dąbek, 
uczestniczyła w uroczystym koncercie chóru 
„Unisono”, działającym przy Stowarzyszeniu 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szprotawie. 
Koncert odbył się w Szprotawskim Domu Kultury.

Chór, prowadzony przez Izabelę Habich, 
śpiewający a capella, mieliśmy okazję poznać 
w roku ubiegłym, gdy wystąpił w Sali Dębowej 
WiMBP podczas wernisażu I Wystawy Foto-
graficznej Lubuskich UTW. Spotkaliśmy się 
też z chórzystami w 2015 roku na Juwenaliach 
III Wieku w Warszawie. 

Jak opowiadała nam prowadząca chór p. Iza, 
wszystko zaczęło się od warsztatów muzycznych, 
które zaproponowała Zenona Piwtorak – pre-
zes Szprotawskiego UTW. Grupa ludzi zaczęła 
się spotykać, śpiewać, a muzyczne ucho prowa-
dzącej warsztaty bardzo szybko się zorientowa-
ło, że z tymi głosami można stworzyć coś więcej.

Chór debiutował koncertem kolęd i pasto-
rałek w SzDK w grudniu 2009 roku. W swojej 
działalności miał kilka przerw i brak pewności, 
czy się uda. To właśnie ta niepewność okazała 
się mobilizująca, żeby udowodnić sobie i innym, 
że damy radę.

Nasz budżet był zerowy, ale kapitał ludzki 
przeogromny – powiedziała nam Iza Habich. 
Dzisiaj, chór „Unisono” ma w repertuarze 
pieśni różnych kompozytorów, m.in. W.A. 
Mozarta, Verdiego, Gershwina, promuje mu-
zykę polską – Mikołaja Gomółki, Romualda 
Twardowskiego. Chór występował w wielu 
miejscach naszego województwa. Wystąpił też 
gościnnie podczas przeglądu chórów niemie-
ckich w Schwarze Pumpe i na Juwenaliach 



87Lubuskie uniwersytety trzeciego wiekuinsPiracJE  /

III Wieku w Warszawie. Z utworami chóru 
została wydana płyta.

Program koncertu, jaki przygotowali chó-
rzyści na swój jubileusz był bardzo bogaty i nie 
ograniczał się tylko do Ich występu. Wystąpiła 
Szprotawska Orkiestra Dęta pod dyr. kapel-
mistrza Zdzisława Głowackiego, swój kunszt 
muzyczny zaprezentował na gitarze Damian 
Janicki, zatańczyli brawurowo Julia Habich 
i Nikodem Słabosz, „Con te” Andrea Bocelii 
pięknie zaprezentowała Kamila Wiśniewska.

Wróćmy jednak do programu, który wykona-
li Jubilaci, bo trzeba przyznać, że zadziwił on 
wielu gości, co wyrażali przy składaniu życzeń 
i podziękowań. W koncercie chóru znalazły 
się utwory W.A. Mozarta, R. Twardowskiego, 
Budzyńskiego, M. Pfeiffer. Wspólne z orkiestrą 
dętą wykonanie „Chóru niewolników” z opery 
G. Verdiego „Nabucco” zapełniona sala Domu 
Kultury przyjęła entuzjastycznie i zmusiła chór 
z orkiestrą do bisu. Zdradzę, że nasza Jadwiga 
Korcz-Dziadosz płakała ze wzruszenia. Na uwa-
gę zasługuje też prowadzenie koncertu przez 
Izabelę Habich i Zbigniewa Sucheckiego. Tak 
z głowy i serca, jak zaznaczyła p. Iza, bardzo 
dowcipnie i ciekawie.

Wielką frajdę sprawiła wszystkim p. Wanda 
Kukier czytając swoje własne poetyckie zapiski 
o chórze, o tym, jak chwali i gani chórzystów 
prowadząca. Śmiechu było co niemiara.

Pani Izabela Habich dziękowała wielu insty-
tucjom i osobom, które wspierają działalność 
chóru „Unisono”. Dziękowała też naszemu 
uniwersytetowi, szczególnie p. prezes Zofii 
Banaszak za wsparcie, pomoc i motywowanie 
do promowania Szprotawy na Juwenaliach 
III Wieku w Warszawie. Po koncercie przyszedł 
czas na składanie życzeń Jubilatom. Lista 
sympatyków, chcących je złożyć, okazała się 
długa, co na pewno cieszyło chórzystów. Nasza 
delegacja też do niej dołączyła.

Jubileusz zakończył się poczęstunkiem dla 
wszystkich osób, które przyszły, przyjechały 
na jubileusz chóru „Unisono” Szprotawskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

ProwaDZąca chór iZaBEla haBich

wsZystKiE ZDJęcia Bogumiła hyla-DąBEK

JaDwiga KorcZ-DZiaDosZ, ZEnona PiwtoraK sZEfowa 
sZProtawsKiEgo utw i BarBara KonarsKa
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Bogumiła Hyla Dąbek

Klub FOTOOKO  
i jego goście

W klubie FOTOOKO 01 grudnia 2015 
r. miało miejsce ważne wydarzenie – ot-

warcie wystawy pt: „Pejzaż”, na które przyje-
chali goście ze Szprotawskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku – klub zrzeszający pasjonatów 
fotografii, działający pod kierownictwem Zbi-
gniewa Sucheckiego. Nie było to pierwsze 
spotkanie obu klubów, bo członkowie FOTO-
OKA gościli już w Szpro-
tawie na fotograficznych 
warsztatach. 

Gości  powitali wspól-
nie p. prezes ZUTW – Zo-
fia Banaszak i kierownik 
klubu – Roman Czarne-
cki, wyrażając radość, że 
do ponownego spotkania 
obu klubów doszło. Tym 
razem w Zielonej Górze. 
Spotkaniu towarzyszy-
ło otwarcie wystawy, na 
której fotografujący po-
kazali najładniejsze, ich 
zdaniem,  sfotografowane 
przez siebie pejzaże. 

Barbara Konarska 
zaprezentowała gościom 
50. jubileuszowy numer 
INSPIRACJI i książkę 
PEJZAŻE ŻYCIA. Pokaz 
naszych zdjęć z pleneru 
fotograficznego w Szpro-
tawie przygotował Bole-
sław Polarczyk.

Wartością dodaną do 
dzisiejszego spotkania 
był wykład artysty-fotografa Pawła Jan-
czaruka. Paweł pięknie, jak zawsze, mówił 

o fotografowaniu, pokazywał swoje zdjęcia, 
a goście chłonęli każde jego słowo, o czym póź-
niej mówili. Nawet wpisując się do klubowej 
kroniki, zacytowali słowa Pawła Janczaruka: 
Najlepszym jest fotografowanie rzeczy bliskich 
naszemu sercu, tych blisko nas;  mają one być 
dla nich drogowskazem do dalszego fotografo-
wania: Wszyscy na pewno zapamiętali też, że 
fotografia nie mówi za siebie, o fotografii opo-
wiada jej autor... Fotografią snujemy opowieści 
małe, duże, istotne dla nas...

Przy kawie i cieście rozmowy między człon-
kami szprotawskiego i zielonogórskiego klubu 
przybrały kameralny charakter, na pytania go-

ści odpowiadał też Paweł 
Janczaruk.

Po mile spędzonym 
przedpołudniu w siedzibie 
ZUTW zaproponowaliśmy 
gościom spacer przez dep-
tak, odwiedzenie Bachusa 
i wizytę w zielonogórskiej 
Palmiarni. Zarówno pod-
czas spaceru, jak i na 
terenie wokół Palmiarni, 
który jest o każdej porze 
roku atrakcyjny dla pa-
sjonatów fotografowania, 
fotografowie nie próżno-
wali; były to więc swoiste 
warsztaty fotograficzne. 

Po dotarciu na miej-
sce czekała wszystkich 
niespodzianka, a nawet 
trzy, bo aż trzy wystawy 
fotograficzne były do obej-
rzenia tego dnia w naszej 
wizytówce miasta – Pal-
miarni.

Dziękujemy gościom ze 
Szprotawy za odwiedziny. 
Wspaniale, że tyle osób 

z FOTOOKA zaangażowało się w przygotowa-
nie spotkania.

fot. Bogumiła hyla-DąBEK

na PiErwsZym PlaniE ZBigniEw suchEcKi  
sZEf KluBu fotograficZnEgo
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Wystawy  
klubów fotograficznych ZUTW  
w Krośnie Odrzańskim

W dniu 16 września 2015 r. w Galerii 
Handlowej HOREX w Krośnie Od-

rzańskim otwarta została wystawa Klu-
bu Fotograficznego FotoX, na której 
przedstawiono prace powstałe na plenerach 
w Czeskiej Szwajcarii i w Czeskim Raju. Wy-
stawę, z inicjatywy Krośnieńskiego UTW, 
zorganizowało Centrum Artystyczno-Kul-
turalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim.

23 października 2015 r. w tej samej Ga-
lerii HOREX, zaprezentował się Klub Fo-
tograficzny FOTOOKO wystawą „Obiek-
tywem Fotooka”, na której pokazano przede 
wszystkim pejzaże i plon ubiegłorocznego 
pleneru w Szprotawie.

Ekspozycje obydwu wystaw przygotowali: 
panie Paulina Downar i Monika Zagórska 
oraz pan Jerzy Szymczak, którzy wykazali 
się dużą inwencją, bardzo ciekawie rozwie-
szając nasze prace na ścianach holu głównego 
galerii. A nietypowe tło (ściana z cegły) na-
dało naszym zdjęciom interesujący wygląd. 

Otwarcia obu wystaw dokonał pan 
dyrektor CA-K „Zamek”, Tomasz Miecho-
wicz, który bardzo ciepło mówił o naszych 
pracach. Wystawę klubu FotoX zaszczycili 
przedstawiciele władz miasta w osobach 
pana Marka Cebuli, burmistrza oraz jego 
zastępcy, pana Grzegorza Garczyńskiego. 
Na obu wernisażach byli członkowie Kroś-
nieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
z prezesem Zarządu, panem Wojciechem 
Brodzińskim i panią wiceprezes, Danutą 
Słomińską na czele, a także na zasadach 
wzajemności – koleżanki i koledzy z klubów 
fotograficznych ZUTW.

Klimat wystaw i ich otwarcia utrwalili-
śmy na zdjęciach.

Red.

autorZy ZDJęć Z KluBu fotox, fot. anDrZEJ KoZaK

Kwiaty oD tomasZa miEchnowicZa DyrEKtora ca-K  
„ZamEK”, fot. BolEsław PolarcZyK

otwarciE wystawy KluBu fotooKo, fot. BolEsław PolarcZyK
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Jadwiga lidia Engel

„Pejzaże życia” 
w sulechowskim utw

W dniu 11 grudnia 2015 r, na zaproszenie 
pani Krystyny Orwat, prezeski Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku w Sulechowie, pojecha-
liśmy do Sulechowa, aby promować antologię 
„Pejzaże Życia”. Udaliśmy się samochodami 
w składzie: Barbara Konarska – redaktorka 
antologii, Ala Kruk, Jadwiga Lidka Engel, Te-
resa Gładysz i Roman Czarnecki – członkowie 
naszego klubu „Oksymoron”.

Spotkanie odbyło się w Sulechowskim Domu 
Kultury. Zostaliśmy mile przyjęci przez gospo-
darzy oraz grono słuchaczy tamtejszego UTW. 
Basia opowiadała o pomyśle na powstanie 
książki, związanym z 10-letnią działalnością 

Od Redakcji:
Bogusława szyjka, słuchaczka sulechowskiego uniwersytetu trzeciego wieku, która uczest-
niczyła w spotkaniu, przysłała kilka zdjęć i napisała: Czytam Wasze „Pejzaże życia”. Wracają 
wspomnienia z dzieciństwa, czasem zakręci się łezka w oku. Słowa uznania składam wszystkim 
członkom klubu OKSYMORON i życzę wielu sukcesów twórczych. 

Dziękujemy, odwzajemniamy życzenia. niech wszystkim twórczym ludziom z waszego utw 
czas spełniania marzeń przyniesie radość! 

naszego klubu „Oksymoron” o jego słuchaczach 
i ich twórczości. Następnie poprosiła nas o prze-
czytanie kilku wierszy.

Spotkaliśmy się z żywym zainteresowa-
niem, wywiązała się dyskusja. Opowiadaliśmy 
o naszych początkach, o stawianiu pierwszych 
kroków na polu poezji i prozy. O dużym zainte-
resowaniu naszą twórczością świadczy też fakt, 
iż egzemplarze przywiezionych książek rozeszły 
się niczym „świeże bułeczki”. Koleżankom z za-
przyjaźnionego UTW życzymy, by udało się im 
zebrać podobne grono przyjaciół poezji i tworzyć 
nie tylko do szufl ady

fot. Bogumiła sZyJKafot. roman cZarnEcKi
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Krystyna Bałunda

Zapach fotografi i

    Bogusi

Niezapomniane chwile
drzemią na dnie szufl ad
Czas zajrzeć w głąb zdarzeń
minionych lat
krążą na orbicie słońca
nie odchodzą w zapomnienie
Pachną uśmiechem i radością
przeszłości
Otwierają oczy na obfi tość
przeżytych chwil
Uwiecznione na zdjęciach 
pozostają w pamięci na zawsze

fot. Z archiwum roDZinnEgo E. KwaśniEwicZ

Zbudzony ze snu

w okowach tajemnicy życie spoczywa
i tak długo w nieświadomości tkwisz
aż zbudzony ze snu
okrzykiem walecznym zawołasz życie
zrozumieć chcę
a ono niczym łono wszechświata
rozchyla swe wrota
i to co tajemnicą się zdało
w pełnej jawności objawia się życie
wieczność
prawda
zrozumienie

fot. Danuta filiPowsKa
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fot. roman cZarnEcKi

anna Blacha

Światła 

  Pamięci Anny German

Na scenie rażą światła 
Omiatają snopami kolorów
Drży melodia w przestworzach
Na chmurach w dal niesiona.
Gdzie jesteś Anno
W magię słowa spowita
Głos czarownie rozkwita
Jeden jedyny dany tobie    
Powtórz 
Oklaskami  przywołana
Dla zakochanych
W twoim śpiewie.
Och! Dlaczego   
Stajesz się
Błękitnym cieniem.
Coraz więcej księżyca blasku
Słowa powoli cichną 
Rozpływa się twa postać
Nie możesz z nami pozostać?

Poezja 

Poezja jak zalotna dziewczyna 
Ubiera się w różne sukienki 
Poezja na kwiecistej łące
Będzie jak fi oletu dzwonki
Zabłyśnie skrzydełkami
Srebrnych skowronków.
Na błękitnym niebie
Słońce zabłyszczy złotem
W puklach splecionych warkoczy.
Poezja ubrana w szarości
Zagości słowami pokory  
Głowę posypie popiołem    
Poezja w szacie z tęczy
Wzniesie nas na szczyty
By świat rozświetlić
Diamentami porannej rosy.
Poezja w śnieżnej zawiei
Zaprowadzi na górskie granie
Ciszy w zadymce nie zastanie.
Poezja ma różne stroje 
Nie wiemy jak ubrana    
W sercu człowieka zagości 
Zaprowadzi w uczuć zawiłości.
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fot. BarBara KonarsKa

Jadwiga lidia Engel

Fatamorgana

Oswajam niemożność
z Ariadną rozwijam kłębek
z Tezeuszem podążam ku jasności 
lat beztroski dziecięcej
młodości oczarowanej miłością
lat dojrzałych odpowiedzialnością 

ze spóźnionego czasu
wyplątuję obrazy
gorące plaże na Costa Brava
szczyty Tatr w muślinach mgieł
w słońca płomieniach
w brylantach śniegu 

ramionami zagarniam
fale ciepłych mórz
stopy wznoszą
na szczyty gór

w rozwichrzonym korowodzie myśli
odnajduję spełnienie

Wspinaczka

Schodami do nieba
stopień po stopniu
wnoszę balast prześnionych lat
na wierzchołku złożę
na szali zła
niepokorność pretensje zwątpienia
na szali dobra
zachwycenie dziełami  Stwórcy
miłość do świata ludzką przyjaźń

wszystkie czyny dobre i złe
zostaną zważone i ocenione
przez Sprawiedliwość
gdy szala szczęśliwości przeważy
wejdę na szczyt Nirwany
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fot. JaDwiga sZuBa

Katarzyna Jarosz-Rabiej

Znalazłam się

Nikt się nie spodziewał
Zupełnie przypadkiem
Wstąpiłam na przełomowe
Dwa wieki
Koń by się uśmiał
A co dopiero moje prawie siedemdziesiąt
Na karku
Wszystko tutaj zaczarowałam
Uśmiechając się
Do pijaczków przed barem „Widok”
To tam
W dziurawych pepegach
Szukałam powrotu taty
Zamotana po raz pierwszy
W mglisty odór tytoniu smród wódki moczu i potu
Stojąc niezauważana przez nikogo
Wstąpiłam w świat tych
Którzy wygrali wojnę
Pomimo wszystko
Nie potrafi li już odnaleźć normalności
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Barbara Konarska

moje dziwy

z zamarzniętego jeziora marzeń
wytapiam moje dziwy

zahamować gdy tuż przed samochodem 
czarny kot w pogoni za pręgowaną kotką 
traci instynkt samozachowawczy
wtopić się w serce dzwonu
by głośnym biciem zgłuszyć pustosłowie
i stworzyć przestrzeń dla erupcji sensu
załopotać tęczowym sztandarem
nad głowami wolnych ludzi
potem zanurkować w otchłań czasu
i cierpliwie przyglądać się
jak krople drążą kamień
budują stalaktyty
jak łzy żywiczne tężeją w bursztyny 

zahamowałam
reszta jest marzeniem

Niedosyt

Moje niebo ma ziemską urodę,
pachnie bzami, konwalią, jaśminem,
koi duszy płacz wrzosowym miodem,
leśnym gąszczem zaprasza w gościnę.

Idąc miedzą wiersze z kłosów plotę, 
liczę pstrągi w nurcie bystrej rzeki,
ciało zna jeziornych fal  pieszczotę
i wolności górskiej szlak daleki.

Parę boćków na gnieździe pozdrawiam,
zęby wtapiam w słodką cierpkość jeżyn… 
Zanurzona w jesiennych adagiach
wzrokiem wiodę lot ptasich tancerzy.

Wciąż zachwyca mnie ogrom przestworzy, 
gwiazdozbiorów bezlik, tęcza, deszcze… 
Piękno-smutną nutą Lacrimosy 
świat mnie żegna. Koniec? Ja chcę jeszcze!

fo
t. ro

m
an c

ZarnEc
Ki

fot. Ewa KwaśniEwicZ
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alina Kruk

odwiedziny muzy

przyszła sierpniową nocą
gdy czytałam Puszkina
otulona sukienką z mgły

odeszła pod rękę z moim snem
w zamian oddała mi swoją lutnię
w serce wpięła gorącą ostrogę
zaczęłam śpiewać

ucichnę tej nocy
    kiedy lutnia umilknie
         gdy sen powróci
               gorąca ostroga wystygnie

„Pocałunek” Klimta

klęczą na kosmicznej łące pełnej kwiatów
jej suknię utkaną barwnymi planetami
otula jego złocisty płaszcz
na rude włosy spływa deszcz melancholii
wtula twarz w jego męskie dłonie
zamknęła oczy usta ułożyła do pocałunku
jego twarz utonęła w bieli chętnych policzków
wznoszą się na wyżyny galerii
rozpływają w ekstazie ceramicznych gadżetów
ich stwórca patrzy na to z przestworzy
uśmiechnięty do ducha komercji

fot. Danuta filiPowsKa



97Nasza twórczość – wierszeinsPiracJE  /

fo
t.

 B
a

rB
a

ra
 K

o
n

a
rs

Ka

Maria Kuleszyńska-Kozak

Odwiedziny

Dlaczego
do drzwi mojego domu
przysłałeś 
anioła rozpaczy
Przecież świat
jeszcze trwa
Jeszcze szyby okien lśnią
blaskiem jutrzenki
i wiatr niesie liście
do twoich stóp

Odejdź
zanim blask twarzy
odejdzie w przeszłość
a nowe jutro
uspokoi nasze istnienia

Tak daleko do świtu

Powiedz,
czy odnajdziesz mnie
gdy noc otuli całunem śmierci
gdy świat ogarnie mrok niepewności
gdy skrzydła anioła
przypnę do siebie
i odlecę w przestrzeń bez powrotu

Gdzie będziesz ukochany
gdy słońce zajdzie za horyzont czasu
Słowa szeptane świtem
odpłyną w nieznane krajobrazy
budzącej się Nowej Gai
Może spotkamy się w innym
wymiarze rzeczywistości
z nowym spojrzeniem na siebie
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Ewa Kwaśniewicz

Dzikie gęsi

Ciągnie nogę za nogą
Przytłoczona szarym dniem
W głowie zmęczenie
I spis obowiązków
Nagle spada na nią gęganie
Pod chmurami widzi
Klucz dzikich gęsi
Rysują na niebie
Stale inne fi gury
Wracają do domu
Nie zauważyła 
Że już wiosna

Blask księżyca

U schyłku nocy obudził mnie księżyc
Posrebrzył ściany
Dodał blasku szkłom obrazów
Połaskotał psie uszy
Pogłaskał ogonek koci
Na chwilę zatrzymał się na moich rękach
Rozjaśnione wyglądały jak nie moje
Jakby należały do innej mnie
Tej sprzed lat
A potem schował się za drzewem
I wszystko zbladło i poszarzało

fot. stanisław matusZEwsKi
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fot. Danuta filiPowsKa

Zbigniew Rajche

Byłaś…

Byłaś mi wszystkim
Byłaś mi gwiazdy przewodniej promieniem
Wśród zgiełku ścieżek mojego żywota
Przed żarem życia chłodzącym mnie cieniem
I światłem na brzegu po znojnych powrotach

Byłaś mi wszystkim
Byłaś mi strawą napojem i ciepłem
Otuchą i wiarą i źródłem mych mocy
Domem w którym rosłem i krzepłem
I snem spokojnym w środku parnych nocy

Byłaś mi wszystkim
Byłaś moim sercem, ciałem, duszą, twarzą
Nieskończonością istnienia. Ramą i obrazem
Jedynym bogiem na moim ołtarzu
Wnętrzem wszystkich świątyń, Luwrów, Ermitażów

Czym jesteś teraz?
Niezakrzepłą krwią na ołtarzu Kali?
Ostatnim akordem zgasłej epopei?
Bólem i chłodem bezlitosnej stali
Czy garstką popiołów spalonej Pompei?

Pożegnanie ???

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

tajemnica prawdy

noc jest tajemnicza
jak śmierć
stojąca za innymi drzwiami
które boję się otworzyć
aby zrozumieć nowe rzeczy
nauka klonuje życie
ale nie wie
co dzieje się po śmierci
niewiedza zadowala
kiedyś tę tajemnicę
odkryję sama

Wiosenny dzień

Pada deszcz
Na gałęziach drzew wiszą
Krople deszczu
Spoza chmur wychyla się 
Słońce
Mruga do ziemi
Skowronek wzbija się 
W obłoki
Bocian z dumnie uniesioną głową
Spogląda w niebo
Dzień z bukietem zawilców
I fi ołków
Przestaje się chować
Pod powłoką zimy

fot. BarBara KonarsKa
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halina Sawa

Walc

Moje myśli i modlitwa
tańczą w rytmie walca
jak dwa pędy winne
splatają się z czasem 
chwilą i muzyką
nie dają się dogonić…

jak pył wodny na
czarnym aksamicie 
w rytmie walca tańczą też
gwiazdy rozsypane po niebie
krok długi lekki w bok
do środka i do przodu  

modlitwa jak walc uspakaja
ten klejnot radości
uwalnia umysł od tajemnic
usposabia do uśmiechu
przenika do rytmu życia
wypełnia serce miłością

walc i modlitwa to psychiczny magnes
przyciągający dobrodziejstwa
zdrowie urodę szczęście i nadzieję 
mówią językiem 
tylko dla duszy zrozumiałym
jak przetłumaczyć to na słowa?

fot. BarBara KonarsKa

Tu jestem

Świat na zewnątrz 
wygląda jak  ogród winny
niebo błękitna peleryna
opiekuńczo go otula
zadziwiający ten świat

Tu jestem
stara kobieta
siedzę w ogrodzie
patrzę na jesienne liście
tańczące z wiatrem

Włosy moje siwe 
dłonie sękate 
czuję się obca 
niczym natręt który
wkradł się do tego świata
tylnymi drzwiami

Medytuję czy w życiu 
coś do mnie należało?
tak obrączka!
mam ją na palcu,
ustrojoną jesiennymi  
koronkami mgły



102 INSPIRACJE  /  grudzień 2015 – kwiecień 2016  /  nr 1 (51)Nasza twórczość – wiersze

halina Sędzińska

Spotkanie z łąką

Weszłam łąko w twą zieleń po wiosennym deszczu,
gdyś zroszona kroplami jednej małej chmury.
Przyodzianaś po krańce w szczodrobliwość maja,
raz mienisz się srebrzyście, raz w fi olet purpury 
przyoblekasz cała.
Oczom się zdaje, że wiatr cię kołysze,
jak nadmorskie fale.

Ziemia tchnie taką wonią, że słów nie znajduję,
tylko oddechem czuję, oddech ten smakuję.
Dokąd nie spojrzę kłosy i kwiatów kobierce.
Karmisz mnie łąko barwami,
wlewasz w moje serce szczęśliwość
– żem znów blisko ciebie.

Tu kostrzewa czerwona strzeliście się rosi,
tam kostrzewa owcza większe kłoski wznosi,
mietlica pospolita, mietlica biaława,
stokłosa bezostna, wielicha łąkowa,
tymotka kłosokształtna, kostrzewa trzcinowa,
tasznik pospolity w maleńkie serduszka
z białym baldach-gronem
chce się przypodobać.

Ubarwiłaś się łąko kolorami tęczy!
Żółte złocienie, jaskier rozłogowy,
łoczyga i lnica, przynęt purpurowy,
przetacznik ożankowy w niebieskość ubrany,
niezapominajki,
fi rletka poszarpana fi oletem,
wśród łąki tak dobrze mi znana.

Zapatrzona w fi olet przypominam chwile,
gdym – będąc dzieckiem – zbierała te kwiatki
na łąkach nadnoteckich, w bukiety majowe,
by je potem stawiać przed obrazem Bożej Matki.

Z zadumy mnie wyrywa jakiś pomruk huczny
i obłok zamglony, co się w górę wznosi.
To kostusi żniwiarz dokonuje dzieła!

W pośpiechu zrywam trawy. 
Już całe naręcze w popłochu zebrane!
Niepokój mój poraża. Prawda oczywista 
– piękna nie ocalę, a skracam je przed kosiarzem
o parę chwil wcześniej?
Wybacz mi łąko – mówię – i naręcze ściskam. fot. BarBara KonarsKa
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Do mgły 

Opadnij zewsząd mgło absurdu
opadnij
człowiek nie może żyć jak w matni
w twoim cieniu
oddal swą mętność 
nie supłaj woalu w zawiłość
pragnieniem
powietrze czyste
miłość

opadnij brednio
bujdo świata
nie przenoś zamętu swego
człowiek
oddziela plewy od ziarna
wiedząc dlaczego
zniknij oparze niedorzeczności
pomroczność zabierz do piekła
potrzebujemy jasnego wzroku
nie prawd półmroku

jest wiatr
co z siłą nowy prąd niesie
smog nieczystości w końcu rozpędza
znów normalnieje
błękit oczom
dniom słońce przywraca
jasny pejzaż

fot. anna Blacha
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witold Stankiewicz

Czy

Czy brnąc po brukach Jerozolimy,
przez żądny wrażeń tłum gawiedzi,
przeczułeś przyszłych stosów dymy,
które płonęły wkrótce w odpowiedzi?
 
Czy schnące w kurzu krople krwi
spod wbitych w czoło twoje cierni
wówczas to już zdradziły ci,
że kiedyś tacy będą twoi wierni?
 
Czy krzyż dźwigany z takim trudem
to tylko dla nich miał oznaczać,
by z dzikim fanatyzmem i obłudą
nikomu nigdy inności nie wybaczać?
 
Czy ty na pewno, wieczerzając,
wiedziałeś, czemu tak się smucisz,
by potem samotnie zmartwychwstając
odejść w nieznane i tu nie powrócić?
 
Czy wiedząc to pragnąłbyś znów,
miast swojej, wolności Barabasza
i, mimo to, w ostatnim ze słów
do raju wszystkich ich zapraszać?
 
Myślę, że tak, choć pewnie i
miałbyś też spore wątpliwości,
dlatego klucze do jego drzwi
wykułeś z tolerancji i miłości.

Autosugestie

Zaniosłem niebo do lombardu;
może się komuś przyda, 
a ja… kupię chleb?

Właściciel cwany był i hardy,
stwierdził, że… 
klient nie chce teraz nieb.

Dał mi niewiele, parę groszy.
Zastrzegał się, 
że robi łaskę;
bym go o więcej już nie prosił,
zamknął za sobą drzwi, 
na zawsze.

Wyszedłem więc, 
żegnając niebo,
gdy się na półkę
z żalem 
kładło
i… n a g l e – 
nie wiem skąd, 
dlaczego? – 
do moich nóg inne przypadło.

Od tamtej pory rani moje stopy,
kaleczy dłonie – wciąż upadam.

Pewnie,
bym nie zapomniał o tym,
że raj na ziemi       
każdemu        p
                          r 
                             z      
                                y
                      p 
                                 a
                              d
                           a
                         ł!

fot. BarBara KonarsKa
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Marzena Tomczak

Łamigłówka  egzystencjalna

Stara dziewczynka
Siedzi w magicznej piramidzie
Smutna       
To ja – zakochana
To ja – masochistka

Ranek

Światełko na liściu brzozy
Lśniło brylantem
Dotknęłam 
Została na ręku kropla rosy

Miłość

Delikatna i eteryczna
Potrzebuje ciepła i pielęgnacji
Jak młoda siewka
Podlewana konewką uczuć
Owiewana ciepłym wiatrem rąk
Ugruntowana w żyznej glebie
Zakwita gamą uczuć
Wydając ziarna miłości

Zofi a Tumielewicz

Samotność

Samotność przytulona do okna
Roni łzy niespełnionych nadziei.
Wyobcowana z bezpiecznych ramiom
Kuli się z zimna.
Nocą zaprasza promyk księżyca
Do zimnej pościeli.
Oplątana pajęczyną  wspomnień
Zawija się w kokon.

fot. Krystyna nawrocKa

fot. stanisław matusZEwsKi
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Teresa Wielińska

Czy to jest miłość?

Świat jest cudowny, śmiejesz się do ludzi, 
nic cię nie wkurza, ani też nie nudzi,
ramiona uskrzydla do życia ochota –
oj, ciężkie masz życie, gdy cię TO omota.
Chodzisz jak w letargu, marzysz o migdałach, 
cieszysz się z drobiazgów i w skowronkach cała. 

Miłość – słowo ulotne, czy całkiem prawdziwe,
znasz je z romansu, teatru, kina,
wciąż je powtarzają chłopak czy dziewczyna.

Ile w tym prawdy? Śmiech budzi pytanie,
a ja odpowiem króciutko na nie:
to wielkie szczęście przeżyć te chwile,
jest i istnieje. Na ten temat tyle.

Była też – potwierdzenie znajdziesz w tym opisie –
takie moje są odczucia i wydaje mi się.

Ona nie wybiera, palcem nie wskazuje, 
ale tak po prostu w sercu twym króluje.
Chcesz czy nie chcesz – myślisz od samego rana.
Ktoś cię podpytuje – jesteś zakochana?

Ależ skąd, dlaczego? I znowu pytanie – 
to widać po oczach. Takie jest kochanie?
Czyżby coś wyryła w rysach mojej twarzy?
Czyżby to coś złego, że się kocha, marzy?
Ja wiem na pewno i twierdzę niezbicie:
kocha się jednego i przez całe życie.

Pali cię ona, jakbyś lapis kładł, 
chodzi też ścieżkami i nie liczy lat.
Gdy strzała Amora pada prosto w serce, 
chodzisz jak w letargu i ciągłej rozterce.

Jedno jest pewne – dla niej warto żyć 
po grobową deskę, póki pęknie nić.

fot. roman cZarnEcKi
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adriana Witkowska

Chwila 

Za fi ranką czasu
W albumie wspomnień
Odsłaniam
Obraz matki
Jej dłonie..
Uderzają w klawiaturę
Dźwięków
Zmieszanych
Z pomrukami wojny
Pod oknem 
Dziewczynka
Zamotana muślinem
Firanki
W obłędnym tańcu
Nieświadoma
Chwili
Wracającej dziś
Natrętnie...

Niezwykły dzień

Nie ma dni nieważnych
Każdy do kochania
Jest cudem narodzin
Miłością dawania
Wędrówką w głąb siebie
Radością i bólem
Nadzieją przygodą
Przyrody naturą
Niech los nam nie szczędzi
Szczęśliwej karty
Tak mocno to czuję
Kochać życie warto!

fot. BarBara KonarsKa
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Krystyna Kamińska

Wiersze DZIWONII

Dziwonia to mały ptaszek, który lata, zbie-
ra i przeplata. Dziwonią byłam, od kiedy 

pamiętam. Ciągle coś zbierałam, przynosiłam 
do domu, przeplatałam. Świat przyrody był 
nieodłączną częścią mojej natury. Od kilku lat 
wyplatam gobeliny, dla których materiałem są 
skarby natury: trawy, kwiaty, mchy, wodorosty, 
owoce, a nawet grzyby. Plotę wszędzie, gdzie 
się da, najczęściej w towarzystwie obserwa-
torów i pomocników. Podpisuję je wierszami 
oddającymi nastrój towarzyszący powstaniu. 
Z wykształcenia jestem fizykiem, do czego 
sprowokowała mnie potrzeba poznania prawdy 
absolutnej, przynajmniej w wymiarze material-
no-energetyczno-metafi zycznym. Znaczną część 
mojego życia zawodowego związałam z ochroną 
środowiska. Od kilku lat jestem na emeryturze. 
Większość prac zdobi klatkę schodową mojego 
domu. Kilka podarowałam zaprzyjaźnionemu 
Muzeum Łąki w Owczarach, gdzie na kseroter-
micznych murawach pasą się owieczki wrzosów-
ki. Ich wełna jest materiałem do realizowania 
mojej obecnej pasji – fi lcowania. 

Gobeliny wystawiane były w gorzowskim 
Spichlerzu i w Klubie Nauczyciela, w Par-
ku Narodowym „Ujście Warty”, w muzeum 
w Eberswalde, w twórczej świetlicy w Brzeźnie 
koło Lubiszyna, a także w klubie osiedlowym 
na warszawskim Ursynowie. Dwukrotnie prace 
były nagrodzone nagrodą główną Gorzowskiego 
Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego 
PARA w dziedzinie plastyki. Część wierszy 
wraz z fotografiami prac była publikowana 
w 2010 r. w miesięczniku „Nieznany Świat” 
w kąciku poezji ezoterycznej.

Krystyna Dziewiałtowska-gintowt

Wiersze z cyklu: gOBELINY

Spacer po rosie

Spaceruję naszą ścieżką krętą
Włochate kępki traw
Łaskoczą stopy kroplami rosy
Za chwilę wzejdzie słońce
Wystudzi swe gorące promienie
Balsamem wilgotnego mchu

Dziwonia naprawdę nazywa się Krystyna 
Dziewiałtowska-Gintowt i jest słuchaczką 
UTW w Gorzowie.

Twórczość literacka  słuchaczek UTW w gorzowie
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Zaoranie

Wreszcie wyzłociła się moja
kocankowa łąka
Na zaoranym polu posiałam marzenia
Zachwycę się ich wzrostem i pięknem
Leżąc w cieniu pozostałej kępki drzew
I wzniesie się moja modlitewna podzięka
Że tu i teraz jestem i jeszcze chwil wiele
W nic nierobienia zostanę błogostanie
I zmieniać nie chcę nic i tylko trwać

Drzewo

Gdybym
nie była kim jestem
drzewem bym chętnie wyrosła
przydrożnym lub na rozstajach
I byłabym mądra byciem
i cienia dawaniem
i ptaków słuchaniem
i całym dokoła życiem

Po obu brzegach rzeki

Z tamtej strony rzeki
Jaskrawo złotym blaskiem
Wabią nieznane obietnice
Przelećmy paralotnią
Lub brzegiem dookoła
Wejdźmy w wymarzony Eden
A może lepiej w cieniu
Pozostańmy jeszcze
Z tajemnicą drugiego brzegu
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Krystyna Woźniak

W szkicowniku

Powraca dzieciństwo,
znów mam cztery latka,
sukienkę szarą i lęk,
to on był moim przyjacielem.

Pamiętam rozkołysane pociągi.

Dorosłam szybko,
nigdy nie potrafi łaś dostrzec mojej 
wrażliwości.

Ty jak zawsze odległa,
ponownie otwieram siebie
byś zauważyła dziecko,
które czeka na dotyk twojego głosu

mamo.

Za dorosła by bawić się lalkami

Kamienica na Kijowskiej śmierdzi pleśnią jak 
dzisiejsze powietrze,
nie rosną tu nawet chwasty.
Mała Zuzka z parteru ma rudą czuprynę, 
wystraszone oczy.                     
A jednak to tu, gdzie śmietnik zagląda do okien
wyrosła ponad swój wiek.
Do szkoły chodzi chętnie, ma tam ciepłe obiady.
Co lepszy kąsek przynosi do domu
Matka pije,
Ostatni wielbiciel odszedł, bo nie lubił jej 
bachorów.
Zuzka marzy o przespanych nocach.

Mała posprzątała mieszkanie,
bo
dzisiaj ma przyjść komornik.

Matka śpi w sąsiednim pokoju.

Moje oczy pozwalają zobaczyć więcej 

Brookliński dworzec
śmierdzi tak samo jak Leningradzki.
Nauczyłam się kraść i dobrze rozdawać siebie. 
Misza, starszy brat zgarnia dolce.
Kiedy noc spaceruje po szynach
utulam przyszłość. Chcę wrócić do domu
i dokładnie umyć swoje ciało. 
Lubię starszych, oni chcą rozpieszczać
kupują cukierki, czasem kolorową szmatkę.
Najgorsi są ci na wielkich maszynach.
Ale dają kokę, która 
pozwala biegać po zielonych łąkach,
rozmawiać z mamą, 
pachnącą mlekiem i blinami.

Jest szaro – 
głód.  
Wyszłam w Brooklin.

fot. BarBara KonarsKa
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„Wszystkie moce duszy zebrać i iść dalej cią-
gle – i ciągle wyżej” – powiedziała Helena Mo-
drzejewska, najwybitniejsza aktorka teatralna 
XIX wieku. Jakże trafne i mające swoją moc 
słowa w dzisiejszych czasach. Nieważne, czy 
jesteśmy w kwiecie wieku, czy na emeryturze – 
zawsze, póki sił trzeba iść dalej i tak staramy 
się robić na naszym gubińskim uniwersytecie.

Chciałabym przybliżyć, chociaż w małym 
skrócie, twórczość literacką naszych słuchaczy. 
Jedną z wielu jest Ida Kaczanowska – nasza 
poetka, śpiewaczka, autorka tekstów wielu 
piosenek, kolęd, pastorałek, wykorzystywa-
nych na wielu różnorakich koncertach. Jej 
wiersze wzruszają i zapadają w serca nie tylko 
naszych słuchaczy. Piewca Ziemi Gubińskiej, 
za promocję naszego miasta została odznaczo-
na. Wiersze pisała już w liceum i chowała do 
przysłowiowej szufl ady. Niestety, żaden ślad 
po nich nie został – a szkoda. Sukcesy zaczęły 
przychodzić z czasem, publikacje w antologiach 
poezji wydawanych w Szczecinie. „Złote kaszta-
ny” za teksty i wykonanie piosenek poetyckich 
„Tylko tu” i „Moje Eldorado”. Laureatka wielu 
konkursów literackich m.in.: wyróżnienie w XII 

konkursie literackim im, Tadeusza Firleja, na-
groda główna „Złote Pióro” w XIII konkursie 
za wiersze „Polonez”, „Sen o Wilnie” i „Anioła 
czas”. Poezją, śpiewem, tańcem zaraża nas 
wszystkich. Należy do wielu stowarzyszeń, 
związków, a także dodaje nam życia na naszym 
UTW. Dobrze, że jest z nami.

Wyróżnienie w konkursie o „Złote pióro” 
otrzymała także nasza najstarsza studentka 
mająca 87 lat Maria Bronowska za wiersze 
„Przemijanie”, „Pytanie na czasie” i „Sens 
miłości”.  Wiersze Marii często drukowane są 
w lokalnej prasie.

Henryk Kapliński – od wczesnych lat przeja-
wiał zainteresowanie muzyką, poezją, rozryw-
ką.  Autor wielu utworów satyrycznych i nie 
tylko np. „Czy miłość to choroba umysłowa”, 
„Promocja 2010”, „Miło i ość – odwieczny prob-
lem”. Jest autorem wielu aforyzmów i wierszy 
o tematyce uniwersyteckiej.

O prozie wspomnę tylko tyle, że miałam 
przyjemność uczestniczyć w Lubuskim Kon-
kursie Literackim im. Joanny Szczepaniak, 
gdzie otrzymałam wyróżnienie za opowiadanie 
„Pamiętny maj”.

Ewa Rymarczyk

twórczość literacka słuchaczy utw w gubinie

fot. BarBara KonarsKa
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Anioła czas

Dwudziesty pierwszy wiek
Gna
Z prędkością światła
Zatrzymując się na krótki sen
Krótki dzień
W klepsydrze
Brakuje miejsca
Na wieczór…
         A tak niedawno
Czekałeś
Na osiemnaste urodziny
By pójść do kina
Randkę z ukochanym
Czy lampkę wina…
       Zima stulecia nie odpuszcza
Zaspy sięgają płotu
Wczorajsze ślady
Zasypał biały puch
Skrzy się niczym brylanty
Chciałbyś orłem być!
Zostawić ślad na śniegu
Albo zjechać na blaszanej misce – 
Koniecznie na brzuchu, a
Anioł Stróż będzie cię strzegł…

      Pod fi ranką rzęs
Rusałki drżą…
Wiosna, lato, jesień
Zima – która?
Za oknem wisi sznur diamentów
A, ty się boisz, że nie zdołasz dojść do furtki…
Nie wzlecisz orłem!
Czas anioła minął
Na szybie łzy…

Ida Kaczanowska

Polonez

Poznaliśmy się dawno.
Pamiętasz?
Tak, jakoś o tej porze.
Słońce weszło w znak Wagi – 
Kobierce ścieliły się złotem
Było ciepło na dworze…
Wiesz?
         Dziś, tak jak wtedy 
Jesień zapukała kasztanem.
Takim młodym
Wyjętym z kolczastej łupinki – 
Lśnił w słońcu!
         W dłoni trzymała bukiecik nasturcji
(nie zmrożonych pierwszym przymrozkiem)
Otulony był czerwonym liściem klonu
Delikatnym
Jak serce i dłonie Szopena…
Grał „Poloneza” w Dworku Żelazowej Woli.
Wierzby tańczyły radośnie
Przy akompaniamencie
Dwóch świerszczy
Zawieszonych na ścianie domu…
Daję słowo!
Kompozycja była świeża.
Z gałązką wrzosu – fi ołkową
Jak Twoje oczy zamglone.
Niegdyś fi glarne.
Z ufnością, patrzyły w przyszłość…
Dziś, zasnuły się mgłą…
        Powiedz?
Dlaczego, tak mało kasztanów
Świerszczy
Wrzos został
Polonez – Jesieni?

fot. BarBara KonarsKa
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henryk Kapliński
Student I roku Gubińskiego UTW

Alma Mater gubiniensis

Żeby się czegoś nauczyć, 
trzeba robić to, czego się nie umie

Jerzy Leszczyński

Zebrał się w Gubinie roztropny komitet
I zorganizował nam Uniwersytet.
Co to jest naprawdę? Nie pojmiesz, człowieku.
Ponoć ta uczelnia jest z trzeciego wieku.

 Z tego też wynika – chcecie, czy nie chcecie,
 Że jest to najstarsza uczelnia na świecie.
 Nikt nam nie podskoczy z Oksfordu czy z Rzymu
 Nie wymienię innych, bo nie będzie rymu.

Spieszą żądni wiedzy, już w domach nie siedzą,
Do swej „Alma Mater”, by sycić się wiedzą. 
Chociaż towarzystwo jest niemal niewieście,
To jest kilka męskich „rodzynków” w tym cieście.

 To wspaniała sprawa. Też się zapisz, „stary”.
 Tutaj także możesz chodzić na wagary.
 Nic Ci tu nie grozi, jak gdzieś tam zagościsz,
 Nikt nie sprawdza nawet listy obecności.

Nasza Pani Rektor, by nie mieć kłopotu,
Nie stawia nam stopni z żadnego przedmiotu.
Czesne bardzo niskie, bo prawie za frajer,
Chociaż i te studia – to też trochę bajer.

 Choć Uniwersytet, co prawda, jest mały,
 Ale są tu na nim rozliczne wydziały.
 Mógłbyś wybrać chemię, masz doświadczeń lata,
 Znasz się na fermentach i na destylatach.

A może fi zykę, wiesz – z Archimedesem,
Ale tam na pewno przepadłbyś z kretesem.
Każą ci zanurzać ciało w inne ciało,
A potem obliczać, na ile zmalało. 

 Już większość kierunków zajęta, niestety,
 Bo całe wydziały zajęły kobiety.
 Już opanowały sport i gimnastykę,
 Trenują zawzięcie, lecz gorzej z wynikiem!

I Ty, moja droga, powinnaś przychodzić,
Zamiast siedzieć w domu i dietą się głodzić.
Przybędzie Ci zdrowia i „linia” nielicha,
Jeszcze kiedyś będziesz wyglądać jak „szprycha”.

 Na muzyce mamy dyrygentkę rzeźwą,
 Nawet już śpiewamy – słabo, bo na trzeźwo.
 Jeśli się przyłożysz i poćwiczysz szczerze,
 Możesz jeszcze kiedyś zaśpiewać w operze.

Jest też fi lozofi a. Może to przemyślisz. 
Możesz być kimś takim… co myśli, że myśli.
A jeśli ktoś z tego półgębkiem się śmieje,
To niech nic nie robi i z nudów gnuśnieje.

 Sugerował nawet pewien niezły „chemik”,
 By utworzyć jeszcze jakiś akademik.
 Żeby tą nostalgią ciągle się nie nużyć,
 No i choć na starość jeszcze trochę użyć.

Warto tu uczęszczać. Szczerze Wam donoszę.
Wierszy nie pisałem, no teraz – proszę!
A że wiersz głupawy i banalne wątki,
Toż to, bądźmy szczerzy, dopiero początki.

fot. Danuta filiPowsKa
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Miło i ość – odwieczny problem…

Każdy chciałby być kochanym, bo jest to coś wspaniałego.
Jednak, aby być kochanym, trzeba mieć kochającego.
Ale potem, kochający dręczy swego kochanego,
Głównie o to, że kochany kocha mniej kochającego.
Nic dziwnego, kochający także chciałby być kochany.
Lecz kochany w kochającym, nie jest zbytnio zakochany.
Ciężki jest los kochanego, być kochanym nie daj Boże.
Kochający kochanego w czarną rozpacz wpędzić może.

         Czasem ten kochany zechce pożyć trochę po swojemu…
         No to już ten kochający zrobi scenę kochanemu.
         Albo niech no ten kochany spotka kogoś znajomego,
         Kochający znajdzie sposób jak ukorzyć kochanego.
         Pojdzie spać kochany wcześniej, kochający już się droczy,
         Ja cię kocham, a ty śpisz już?  Gdzie ja wtedy miałem oczy?
         Sen, więc odszedł kochanemu, trochę poczuł się dotknięty,
         Palnął coś kochającemu tak, że poszło mu to w pięty.

Kochający kochanemu zrobił na obiadek zrazik
A kochany: Ten twój zrazik to już bokiem mi wyłazi.
Kto najcelniej wytknie wady? Kochający kochanemu,
Choć kochany nie jest dłużny, wytknie też kochającemu
Czasem bywa, że kochany ma już dość kochającego.
Kochający zrozpaczony – nie rozumie kochanego.
Już kochany czasem myślał, by poszukać coś innego,
Ale mimo szczerych chęci – jakoś nic nie wyszło z tego.

        Kochający bardzo pragnie by zakochał się kochany.
        Oczywiście w kochającym, by on także był kochany.
        Wreszcie stało się!  Kochany kocha też kochającego.
        A więc w końcu – kochający także ma kochającego.
        Więc budują raj kwitnący… kochający z kochającym.
        Kochający jest kochany, a kochany kochającym
        Ale nowo kochający dręczy swego kochanego,
        Że on, wcześniej kochający, kocha mniej kochającego.

Teraz nowo kochający, jest zaborczy i się złości.
Wcześniej kochający cierpi, że kochany jest z litości.
Dalej toczą spór męczący kochający z kochającym,
Który z obu kochających jest prawdziwie kochającym?
Wnet rozeszli się niechcący – kochający z kochającym.
W jedną stronę kochający, w drugą drugi kochający,
I nikt nie wie, co by było, gdyby tak się nie skończyło.
Może byłoby normalnie – gdyby nie ta głupia miłość.

PS. Chociaż w tekście rodzaj żeński wypadł mi na zero,
      Lecz na myśli miałem związki wyłącznie „hetero”             

fot. Krystyna nawrocKa
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Elżbieta Plucińska

W Szprotawie 
bawimy się słowem, 

czyli o tym jak przekonać słuchaczy, że pisać 
każdy może oraz, że pisanie wcale nie jest sztuką 
dostępną wyłącznie wybranym

Pisałam już o Szprotawskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku i czytelnicy INSPIRACJI mie-
li możność trochę poznać naszą działalność. Jak 
w większości „uczelni” skupiających ludzi z po-
żółkłymi już metrykami (czyli mówiąc wprost 
seniorów) uczymy się, dbamy o wszelakie formy 
aktywności, promujemy zdrowie, uprawiamy tu-
rystykę, bawimy się etc. – czyli robimy wszystko 
to co robią inni słuchacze podobnych UTW.

Dla nas, członków Szprotawskiego Uniwer-
sytetu jesteśmy oczywiście świetni oraz wyjąt-
kowi. Najpewniej jednak jesteśmy tacy sami 
jak inni. Mamy sukcesy i porażki, raz dzieje się 
lepiej, raz gorzej – jak wszędzie. Mamy chwile 
radości, ale także kłopoty. Pewnie inni mają 
podobne i pewnie także pracują nad tym jak 
je pokonać.

Jako stary belfer (z zawodu jestem nauczy-
cielem) często prowadzę dla słuchaczy różne 
zajęcia. Najbardziej wartościowe wydają mi się 
takie, w których uczestnicy mają możność brać 
czynny udział. Naturalnie wszelkie wykłady 
i prelekcje są bardzo ważne i potrzebne, sta-
nowią istotę nauki permanentnej, jednakże to 
koła zainteresowań pobudzają do aktywności 
i rozwijają kreatywność słuchaczy.

Obserwując pracę chóru, koła fotografi czne-
go, dyskusyjnego klubu książki, koła turystycz-
nego zauważamy ciągły ich rozwój.

Zenia (prezes naszego stowarzyszenia UTW) 
wpadła na pomysł stworzenia koła ludzi piszą-
cych. Pomysł sam w sobie nie jest zły, jednakoż 

jego realizacja nastręcza pewien problem. Na 
przykład śpiewać każdy może (choć nie każdy 
powinien), recytować ostatecznie także, prawie 
każdy potrafi  wsiąść na rower, nie mówiąc już 
o udziale w dyskusji. Dyskutujemy z zapałem 
prawie na każdy temat, jest to przecież nasza 
narodowa specjalność. Przed pisaniem jednak 
większość ludzi się broni. Na prośbę napisanie 
kilku bodaj zdań dziewięciu z dziesięciu Pola-
ków powie, że co to – to nie! Pisać nie umie, nie 
chce i nie będzie. Wstręt do pisania w narodzie 
poetów?!

Fakt, ze piszemy coraz mniej. Wystarczają 
SMS-y lub krótkie komunikaty na fejsie. A prze-
cież jeśli już mamy własną stronę internetową, 
dobrze byłoby na niej coś czasem napisać. Zapis 
w prowadzonej kronice nie powinien ograniczać 
się jedynie do daty i króciutkiej notatki. Wokół 
nas dzieje się tyle ciekawych rzeczy, często aż 
się prosi aby chwycić za pióro lub zasiąść przed 
komputerem.

Wkrótce Szprotawski UTW obchodzić będzie 
dziesięciolecie istnienia. Powinno to zmobilizo-
wać nas na tyle aby pokusić się o zredagowanie 
choćby małego wydania upamiętniającego to 
wydarzenie.

Koło o wdzięcznej nazwie „ZABAWA SŁO-
WEM” zostało więc powołane. Jak wiadomo 
samo powołanie to tylko niewielka część suk-
cesu, zwłaszcza gdy jego członkowie nie są do 
końca przekonani co do swoich umiejętności 
o talentach nie wspominając. Wprawdzie onego 

fot. Ewa KwaśniEwicZ
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czasu byłam nawet dziennikarzem, chętnie 
dzielę się swoim doświadczeniem, ale bycie 
liderem koła skupiającego ludzi należących do 
niego raczej z poczucia obowiązku niż własnego 
przekonania to już inna bajka.

Początki były trudne dla mnie i dla moich 
koleżanek. Koledzy okazali się absolutnie odpor-
ni, żaden nie czuł się na siłach aby choć spróbo-
wać. W bólach urodziłyśmy parę felietoników, 
artykulików, a nawet niewielkich wywiadów. 
Szło opornie często budząc chwile zwątpienia. 
Byłyśmy jednak uparte.

Pewnego razu przeczytałam głośno kilka li-
meryków powitanych salwami śmiechu. Widząc 
zainteresowanie objaśniłam krótko na czym 
limeryk polega. I wtedy zaskoczyło! Jeszcze 
na tych samych zajęciach powstało sporo li-
meryków zabawnych, sympatycznych i jak na 
limeryki przystało trochę pikantnych. 

Pewna słuchaczka wieku trzeciego                
Chciała rowerem jeździć z kolegą                  
Ale kolega rzecz oczywista                            
Na propozycję tę nie chciał przystać.             
Czy widział w tym coś złego?                       

Pewna paniusia z miasta Szprotawy                
Raz zapragnęła napić się kawy.                       
Lecz prosić nie chciała męża                           
Mąż niech się nie nadwyręża!                         
Wszak z mężem nie ma zabawy.                    

Jedni grzeszą w Honolulu                               
Inni uczą się na KUL-u                                   
Pierwsi robią to co lubią                                 
A drudzy się wiedzą chlubią                          
I cóż tu wybrać matulu?!                               

Miła seniorka z pięknym seniorem
Poszła na spacer późnym wieczorem.
Ona wciąż śliczna, on ciągle jary
Przeto zaciągnął panią w szuwary
Aby jej śpiewać tenorem.

Po tych zajęciach nazwa naszego ambitnego 
koła wydała nam się naprawdę adekwatna do 
rzeczywistości. Prześcigałyśmy się w wyszu-
kiwaniu rymów, odkrywałyśmy zaskakujące 
pointy. Zabawa była przednia..

Oczywiście zdaje sobie sprawę jak wielka 
rolę odgrywa słowo pisane. Niektórzy nawet 
twierdzą, że to właśnie słowo pisane dało 
początek cywilizacji. Jednak na razie choćby 
słowo tylko bawiło, to i tak niewielki limeryk 
ma znaczenie. Udało nam się postawić pierwszy 
krok, który przyniósł wszystkim sporo radości. 
Radości z pisania. 

Przesyłamy nasze limeryki. Pozdrawiamy 
i zachęcamy do przyłączenia się do naszej „Za-
bawy słowem”.

Załączam kilka naszych „dzieł”. Ich autorki 
kierowane wrodzoną skromnością pragną po-
zostać anonimowe.

fot. Ewa KwaśniEwicZ

Czy pamiętasz jak ze mną tańczyłeś walce?
Jak czule ściskałeś moje smukłe palce?
Dziś kiedy minęły te upojne lata.
Ciebie łapie zadyszka i dręczy prostata
A ja niedowidzę i mam szczękę w szklance.

Poszybowały franki
Koniec ludu sielanki!
Połowa Polaków biadoli,
Że spłacić już nie wydoli
A kasę nabiją banki!
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anna Blacha

Wiatr z Iglicznej

Wiatr spadł na łąkę (…)
zapytał cichym szeptem 

 przestraszyłem, nie chciałem.
Do widzenia, 

już mnie nie ma,
to nie ja,
to nie ja,

pa… pa… pa.

Za plecami zaszumiało, zawirowało, aż zdu-
miona odwróciłam się, by zobaczyć co się 

dzieje. To tylko sterta jesiennych liści zawiro-
wała, tańcząc w szalonym kole, jak maleńkie 
tornado, zgarniając wszystko co było w zasięgu. 
Za chwilę liście otoczyły i mnie, porwały w sza-
lony taniec, uniosły. 

Znajomy Wiatr z Iglicznej w Międzygórzu 
ukłonił się pięknie 

– Pamiętasz mnie? Wracaliście wtedy z sank-
tuarium Matki Boskiej Śnieżnej, a ja ciebie 
niechcący przestraszyłem. Mogę tylko niespo-
dziewanie się pojawiać. Wybacz – inaczej nie 
potrafi ę… 

Tyle lat upłynęło, a ja nie zapomniałam 
o muzyce lasu, jakiej nigdy więcej nie usłysza-
łam. Maleńka polana pełna jesiennych liści. 
Cisza, ściana ciemnych jodeł i leśne organy. 
Otuliły nas melodią, wtargnęły do serca, 
porwały myśli, uniosły i za chwilę postawiły 
zdumionych na polanie, już nie takiej samej – 
zdawała się być salą koncertową. Jak długo to 
trwało, nie wiem. 

– Och, Wietrze! Zawsze chciałam ci za tamtą 
chwilę podziękować, ale nie wiedziałam, gdzie 
cię znaleźć – przecież nie na darmo mówią 
o tobie „pędziwiatr”, jesteś wszędzie i nigdzie. 
Widać ciebie, gdy zmiatasz pył, unosisz dachy, 
łamiesz drzewa, przepędzasz smog z zatrutych 

miast. Jesteś jak powietrze którym oddychamy, 
ale ty jesteś wiatrem. To nie to samo. 

Wiem jakiego psikusa ukręciłeś mojej przy-
jaciółce w dzień ślub jej córki… Nigdy nie prze-
widziałaby takiej sytuacji. Nikomu nic się nie 
stało, ale kłopotów było wiele. Zostały zerwane 
linie energetyczne, nie było prądu i – co z tym 
się wiąże – nie było wody, nawet na herbatę czy 
kawę. Przestała działać lodówka, elektryczna 
kuchenka. Obiad przygotowany wcześniej, 
wymagał doprawienia czy podgrzania, a prze-
kazano wiadomość, że sieć energetyczną na-
prawią nazajutrz albo dopiero kolejnego dnia. 
Rozstawiony namiot porwał wiatr… 

To była tylko trąba powietrzna!!! Trwała 
krótko, ale łamała potężne drzewa jak zapałki, 
wyrywała je z korzeniami, a skręcone w śrubę 
pnie robiły niesamowite wrażenie. Nieduży ob-
szar lasu wyglądał tak, jakby przeszły po nim 
olbrzymie dinozaury, bo znane mi maszyny nie 
dałyby rady zrobić takiego spustoszenia w kilka 
minut. 

– Co cię podkusiło, Wietrze z Iglicznej, że tak 
zawirowałeś? Było w miarę pogodnie, nic nie 
zapowiadało takiej gwałtownej zmiany. 

– To efekt spotkania z moim bratem – Ni-
żem – gdy się spotykamy z radości tańczymy 
jak „dwa Michały”. Ja – Wyż i mój brat – Niż. 
czasami łapiemy się za bary i… szalejemy bez 

fot. Ewa KwaśniEwicZ



118 INSPIRACJE  /  grudzień 2015 – kwiecień 2016  /  nr 1 (51)Refl eksje – rozważania

umiaru. Potem rozchodzimy w różne strony 
świata. Bywam łagodny i ciepły, to znów jestem 
halnym, którego bardzo nie lubią górale. Gnam 
też burzowe chmury, które warczą i grożą pio-
runami.

– Wiatry Wyżu i Niżu! Dziś jesteście tylko 
niebieską i czerwoną linią na mapach meteo.

– Tak jest dziś, ale w odległych czasach by-
liśmy znani, uwielbiani, oddawano nam cześć 
boską. Składano nam ofi arne dary, dziękowano 
i proszono o pomyślność w podróży – czy to lą-
dowej, czy morskiej, by wszyscy trafi li do celu. 
Mieliśmy swoje imiona, nikt nas nie mylił. Bo-
giem wiatrów był Eol. Był władcą całej rodziny 
wiatrów, z których każdy miał swoje imię, a 
rozpoznawało się je po tym, z którego kierunku 
przybywali i jak się zachowywali. 

Wsiadaj do mojego rydwanu, powiozą nas 
wiatronogie konie Achillesa – Ksantos i Balios. 
Odwiedzimy Odysa w jego morskiej podróży. 
Już jest blisko rodzimej wyspy Itaki. Otrzymał 
od Eola worek, a w nim zamknięte przeciwne 
wiatry, by mu nie utrudniały podróży. Ach! Co 
się dzieje? Jego towarzysze otwierają worek, 
myśląc, że zamknięto w nim skarby. Wypusz-
czone przeciwne wiatry odpędzają Odysa od 
brzegu… W wędrówce po morzach zatrzymała 

ich także cisza morska – wiatry spały, nie miał 
kto dąć w żagle. Minie wiele lat nim po wielu 
przygodach dopłynie do Itaki, ale to już inna 
opowieść… 

Zapoznam cię z Boreaszem – to wiatr północ-
ny i północno-wschodni, ostry, ale zdrowy. Nie-
bezpieczny dla żeglarzy. Bardzo czczony w At-
tyce za rozpędzenie fl oty perskiej w 492 r. p.n.e. 
i w 480 r. p.n.e. gdy płynęła na podbój Attyki. 
Jego wizerunek to brodaty skrzydlaty starzec, 
zamieszkały w zimnej Tracji, w górskiej jaskini.

Przedstawiam ci Zefi ra – syna Astraiosa 
i Eos. To ciepły, łagodny, wilgotny wiatr za-
chodni. Wiosną budził do życia rośliny, a latem 
przynosił ochłodzenie. To Zefi r z harpią Po-
darge spłodził parę koni Achillesa – Ksantosa 
i Baliosa, szybkich, jak wiatr. 

Jeszcze dwa wiatry są tu blisko: Notos, silny 
wiatr południowy – niezdrowy, niosący deszcz 
i mgły i Euros – złośliwy wiatr wschodni, su-
chy i silny. Reszta moich znajomych wiatrów 
pognała w różne strony.

– A ja tak lubię baśniować o was, wspominać 
górskie przełęcze i szumiący las. Nawet gdy 
w kominie się zaplączecie, trzaskacie drzwia-
mi, zaglądacie w okna. Najwięcej uroku macie 
zimą, gdy sypią się cichutkie płatki śniegu, brzegu… W wędrówce po morzach zatrzymała zimą, gdy sypią się cichutkie płatki śniegu, 

fot. Ewa KwaśniEwicZ
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powoli, dostojnie. Pełne zachwytu są dzieci, gdy 
lepią bałwanki, wybierają się na sanki czy nar-
ty. Wiem jednak, że śnieżne zawieje są groźne, 
zwłaszcza w górach – można stracić orientację, 
zabłądzić i cicho usnąć na zawsze. 

Byłam kiedyś zimą w górach, wybraliśmy 
się na wycieczkę. Mrok szybko zapadał. Ła-
twa w innych warunkach trasa zmieniła się 
w koszmar, bo śniegu napadało tyle, że miej-
scami sięgał mi prawie do pasa. Do dziś mam 
w uszach skrzypienie śniegu, zapadającego 
się pod naszymi krokami, bo górna warstwa 
była przymrożona i załamywała się. Szłam po 
śladach wydeptanych przez przewodnika, ale 
i on, znający góry, zawahał się czy iść dalej. 
Było coraz ciemniej i robiło się niebezpiecznie. 
Zmęczenie i rozwaga powiedziały nam, że trzeba 
wracać. 

Latem, nad morzem, jesteś miłym Wiater-
kiem z Iglicznej, gdy powiewem chłodzisz nasze 
plecy. Zachwycają bałwanki płynące do brzegu, 

leciutko popędzane prze ciebie. Twoją siłę po-
znajemy w momencie, gdy nad morzem spotkasz 
swego brata. Możecie szaleć do woli – przestrzeń 
ogromna, a wody morza aż kuszą, by je zmącić. 
Byłam nad brzegiem morza, by podziwiać potęż-
ne bałwany, które gnały do brzegu, rozwiewając 
pianę. Morze było granatowo – białe. 

W takich chwilach myślałam o ludziach 
morza, oni cię kochają, choć potrafisz zrywać 
żagle, a stworzone przez ciebie wielkie fale zato-
piły niejeden statek. Tak mówią dawne kroniki 
i zapisy w instytucji ubezpieczeniowej Lloyd’s, 
działającej od prawie trzystu lat w Londynie. 
Do dziś nawet najlepsze zabezpieczenie tech-
niczne zawodzi, gdy szalejesz w sztormie. Masz 
jednak miłość i przyjaźń w sercach marynarzy 
dozgonną. Nie potrafią długo żyć bez ciebie na 
lądzie. Twoja potęga budzi i podziw, i grozę. 
Jedno wiem na pewno – nie przyczyniłeś się do 
zatonięcia Titanica.

Pa, pa, pa, Wietrze z Iglicznej!!!

Jadwiga Korcz-Dziadosz

Sztuka jest mi niezbędna do życia

Definicja sztuki wg Emanuela Kanta mówi, 
iż sztuka  jest  pięknym przedstawieniem 

pewnej rzeczy, co więcej – jest przedstawieniem 
estetycznym idei, tj. czegoś, co znajduje się poza 
wszelkim pojęciem. A dzieło sztuki to całościowy 
i syntetyczny wytwór artystyczny o określo-
nym sensie, charakteryzujący się wysokimi 
walorami estetycznymi (piękno). Poza funkcją 
estetyczną może pełnić również inne funkcje 
(np. wychowawczą, poznawczą, użytkową lub 
religijną). Jego twórcą jest człowiek – istota 
wyposażona w specyficzną wrażliwość (bez 
autora nie ma dzieła sztuki). Produkt ten sta-
ra się ukazać za pomocą określonej konwencji rZEźBa w ogroDZiE Pałacowym w carsKim siolE,  

fot. Ewa KwaśniEwicZ
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(formy) pewną rzeczywistość fizyczną lub psy-
chiczną (treść).

Percepcja odbiorcy określa dzieło sztuki. 
Dziełem sztuki jest dowolne dzieło materialne 
lub abstrakcyjne (idea), które poprzez swoją 
wymowę/kształt oraz odpowiednią ekspozycję 
i udostępnienie, wzbudza w odbiorcy dodatkowe 
emocje, których nie doświadcza zwykle w obco-
waniu ze zwykłymi dziełami.

Wspierając się tymi poważnymi stwierdze-
niami zapraszam do przemyśleń i refleksji na 
temat roli sztuki w życiu zwykłego człowieka, 
nie artysty. Posłużę się własnym przykładem.

Miałam to szczęście, że rodzony brat mojego 
Taty, stryj Jaśko, był malarzem. Od dziecka 
więc miałam okazję towarzyszyć powstawaniu 
dzieła malarskiego. Oczywiście odbierając to, 
co stryj malował, wyłącznie na zasadzie ład-
ne – nieładne, podoba mi się lub nie. I czasem 
wytykałam mu za dużo szarej farby...

Byłam też bardzo chętnym odbiorcą spekta-
kli teatralnych adresowanych do dzieci, miałam 
również okazję być na pierwszym inauguracyj-
nym koncercie orkiestry symfonicznej, powoła-
nej w Zielonej Górze do życia. W okresie szkoły 
średniej działałam z ogromnym entuzjazmem 
w Szkolnym Kole Przyjaciół Teatru – a był 
to teatr tworzony przez Marka Okopińskiego, 

który zapisał się we wdzięcznej pamięci zielono-
górskich teatromanów jako artysta wysokiego 
lotu. O tamtych latach w monograficznym – 
z 2012 roku – opracowaniu historii teatru 
lubuskiego napisano: Największe  sukcesy  od-
nosi Teatr Ziemi Lubuskiej za czasów dyrekcji 
Marka Okopińskiego. Przez pewien czas staje 
się najgłośniejszym teatrem polskiej prowincji. 
W małym mieście  na  ziemiach  zachodnich 
powstaje  teatr,  o którym mówi  cały  kraj.  (…) 
W zespole Teatru Ziemi Lubuskiej wyróżniali 
się w tym czasie: Halina Winiarska, Józef Fryź-
lewicz, Zdzisław Wardejn, Nina Girycz, Henryk 
Machalica, Zdzisław Maklakiewicz.

W bibliotece domu mojego dzieciństwa i mło-
dości było wiele albumów z reprodukcjami dzieł 
sztuki; korzystałam z nich chętnie i często. 
Czasem niekoniecznie w celu poznania klasy-
ków. To po wnikliwej obserwacji zdjęć posągów 
wykonanych przez Fidiasza, a szczególnie 
intymnej części ciała bogów greckich, zwąt-
piłam w prawdziwość scen miłosnych, które 
pokazywane były w filmach – nie zgadzały mi 
się mianowicie kierunki... To, co widziałam 
u Fidiasza, skierowane było ku dołowi (sic!).

W rozbudzeniu zainteresowań dziełami 
sztuki niewątpliwie ogromną rolę odegrała 
drużyna harcerska, w której byłam od 1958 r. 
To w Makusynach miałam okazję zaistnieć po 
raz pierwszy w życiu jako kustosz muzealny. 
Tak tę przygodę opisałam:

Ponad półwieczna historia Muzeum w Zie-
lonej Górze wymaga uzupełnienia. Był bowiem 
taki czas gdy muzeum przy ul. Lisowskiego 
zamknięto, eksponaty zapakowano do prze-
prowadzki , a remont nowego obiektu przy 
al. Niepodległości przedłużał się przez kolejny 
rok. Muzeum zawiesiło swą działalność i właś-
nie wówczas w jesieni 1958 roku Makusyni – 
harcerze ze szczepu im. Kornela Makuszyń-
skiego – postanowili wypełnić zaistniałą lukę 
kulturalną zgodnie ze swą dewizą „bawiąc się 
sami – bawimy innych”. Pomysłodawcą był 

umiEraJący aPollo Z Ermitażu, fot. Ewa KwaśniEwicZ



121Refleksje – rozważaniainsPiracJE  /

niewątpliwie szczepowy, nasz wychowawca 
Zbyszek Czarnuch, czyli Druh, jak go nazywa-
liśmy, tak umiejętnie prezentujący projekt, że 
przyjęliśmy go za własny, z ogromnym zapałem 
przystępując do realizacji. Zacząć trzeba było 
od zaplanowania, co będziemy wystawiać, skąd 
to zdobędziemy i w jaki sposób. Po tylu latach 
pamiętam doskonale niezwykłą atmosferę 
zaangażowania, fajerwerków pomysłów (dziś 
to nazywa się socjotechnicznym terminem 
„burzy mózgów”) i zwykłej radości, gdy gdzieś 
na strychach czy w lamusach naszych domów 
odkrywaliśmy coś, co naszym zdaniem paso-
wało jak ulał do koncepcji muzeum osobliwości. 
Jedynym bowiem planem naszej wystawy była 
ta koncepcja, reszta rodziła się spontanicznie. 
W ten sposób w salkach ówczesnego młodzie-
żowego domu kultury przy al. Niepodległości 
(dzisiaj ten pałacyk zajmuje szkoła muzyczna) 
gromadziliśmy rzeczy niezwykłe. Niektóre 
z nich wymagały mycia, czyszczenia, naprawy 
inne jedynie odpowiedniej aranżacji, a razem 
stworzona została wystawa osobliwa.

Wystawiane były zarówno XVII-wieczny 
rękopis protokołów z procesów zielonogórskich 
czarownic (tak, tak, ten sam, który dziś jest 
najcenniejszym zabytkiem Muzeum Lubuskie-
go), jak i egzemplarz pierwszego wydania „Pana 
Tadeusza”, zbiory numizmatyczne, zabytkowe 
przedmioty codziennego użytku, np. zegar z ku-
kułką, młynek do kawy, gramofon z tubą. Było 
też nieco pamiątek z egzotycznych podróży, 
a wówczas wyjazd do Czechosłowacji lub NRD 
był prawie egzotyczną wyprawą, ale na naszej 
wystawie pokazaliśmy również pamiątki z Chin 
w postaci egzotycznych laleczek, zbioru fajek, 
widokówek i fotografii. Były też prezentowane 
trofea myśliwskie: rogi renifera, łeb dzika, gło-
wy szczupaków, jakaś skóra. Na środku sali 
kominkowej, na dużym stole, jeździła elektrycz-
na kolejka, która szczególnie zapadła w pamięć 
kilkuletniego wówczas Andrzejka Toczewskie-
go. Atrakcji przyciągających dzieci było więcej, 

niektórym dorabialiśmy odpowiednią legendę: 
oto jajo Kolumbowe, bądź ząb Napoleona. Wa-
bikiem dla publiczności była również możliwość 
nagrania się na magnetofonie. Jednym słowem 
wystawa, czynna przez kilka tygodni i tłumnie 
odwiedzana, w pełni zasłużyła na swą nazwę 
MUZEUM OSOBLIWOŚCI.

Oglądane w albumach reprodukcje wielu 
dzieł malarskich zrodziły we mnie pragnienie 
osobistego spotkania z nimi. Czekałam na re-
alizację tego marzenia wiele, wiele lat. Pewnie 
dlatego w 1986 r. pojechałam do Warszawskiej 
Zachęty na wystawę „4xParyż” i oniemiała ze 
wzruszenia stałam przed portretem namalowa-
nym przez Modiglianiego. Tego przeżycia nie 
zapomnę do końca życia, bowiem niesłychanie 
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emocjonalnie przeżywam każdy „ten pierwszy 
raz”, jakkolwiek emocje towarzyszą mi zawsze. 
Tak np. w Lwowskiej Galerii Obrazów spotka-
nie z obrazami Jacka Malczewskiego odebra-
łam jak spotkanie z opuszczonymi sierotami, 
a w drezdeńskim Zwingerze Madonna Rafaela 
sprowokowała mnie prawie do pełnego czci 
pokłonu. Ogromne rozczarowanie natomiast 
spotkało mnie w paryskim Luwrze, gdy z gro-
madą Japończyków stanęłam przed Moną Lisą 
Leonarda da Vinci – kompletnie zaskoczona 
byłam małymi rozmiarami tego dzieła i... szybą 
pancerną, za którą obraz był eksponowany! Na-
tomiast wizyta w muzeum d’Orsay dostarczyła 
mi przeżyć poruszających. Kolekcja muzeum 
składa się ze zbiorów malarstwa, rzeźby, sztuki 
użytkowej, fotografii i grafiki, wśród nich jest 
moja ukochana secesja, a wszystko to wyekspo-
nowane zostało w zabytkowym obiekcie byłego 
dworca kolejowego.

Przeżycia z pogranicza najbardziej roman-
tycznej przygody życia dostarczyła mi architek-
tura stolicy Łotwy – Rygi. Nie sposób zapomnieć 
wspaniałych secesyjnych fasad kamienic przy 
Alberta iela czy Elizabetes iela, jak biało-błę-
kitny fronton kamienicy z wystającym wyku-
szem, ozdobionym groźną maską, pawie, profile 

twarzy o posągowej urodzie... Nie sposób też 
opisać wszystkich balkonów, chimer, smoków.

Każda możliwość odwiedzin w galeriach 
sztuki jest przeze mnie wykorzystywana; nawet 
te odbywane w ekspresowym (wycieczkowym) 
tempie pozostawiają w mojej duszy ślad. Zawsze 
pochylam się z pokorą nad geniuszem twórców. 
Mam jednak odwagę mieć własne zdanie na 
temat niektórych dzieł, o jakich mówi się, że 
są sztuką. Czasem tę nieakceptującą opinię 
wyrażam głośno, mówiąc: mnie się to nie podo-
ba i proszę usunąć z przestrzeni publicznej ten 
śmietnik, który ma być ponoć dziełem sztuki!

Rozpisałam się tak wiele o sztuce ekspono-
wanej w galeriach czy muzeach, a przecież nie 
mniej interesującymi są spektakle teatralne. 
Jak już wspomniałam jestem widzem teatral-
nym od zawsze, ale – powtarzam za Kirą Gał-
czyńską – poszukiwanie pseudonowoczesności 
w dzisiejszym teatrze sprowadza się często do 
licytowania się w brzydocie, prostactwie, hucpie 
i dziwactwie za wszelką cenę. Nie przepadam za 
awangardą za wszelką cenę i ostrożna jestem 
w wyborze premier naszego teatru. Za naduży-
cie uważam też zwabianie do teatru widzów 
plakatami zapowiadającymi sztukę klasyczną 
Fredry czy Szekspira, po czym spektakl ma 
niewiele lub nic wspólnego z pierwowzorem. 
Uczciwiej moim zdaniem byłoby napisać „na 
motywach”, stąd też moja ostrożność i wywiad 
popremierowy.

Na zakończenie podzielę się bardzo osobistą 
refleksją, związaną z rolą i znaczeniem szeroko 
pojętej sztuki w moim życiu: na pierwszych 
zajęciach na studiach na Uniwersytecie Poznań-
skim wśród nielicznych chłopców, którzy zaczęli 
studiowanie geografii, moją uwagę zwrócił je-
den – z ogromnym zaangażowaniem rysujący 
konia w galopie... Zapytałam koleżanki, jak 
on ma na imię. – Kazimierz – padła odpowiedź 
i usłyszałam pytanie: – A co, podoba ci się? 
Urody chłopca wówczas nie zauważyłam, zare-
jestrowałam błysk talentu. I tak to się zaczęło.

fragmEnt starówKi w ryDZE, fot. Ewa KwaśniEwicZ
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ciekawym być
9 grudnia 2015 r. godz. 16:00. Oksymoronowe 
Towarzystwo siada rzędem przy swoich stołach 
i zamienia się w słuch. Wszystko to za sprawą 
Ani Blachy, która na dzisiejszy wieczór przy-
gotowała wykład o tajemnych kamiennych 
megalitach i miejscach tajemniczej mocy na 
naszej Ziemi.

Ania zaczęła swą opowieść od Stonehenge – 
megalitowej budowli pochodzącej z epoki neolitu 
lub brązu, który położony jest niedaleko Sa-
lisbury w hrabstwie Wiltshire w południowej 
Anglii. Budowlę tę datuje się na 2950 lat p.n.e. 
Świadczą o tym znajdujące się na zewnątrz 
megalitu groby datowane na 3100 r. p.n.e. Zy-
skała ona znaczenie kulturowe i do dziś stanowi 
wielką atrakcję turystyczną.

Wsłuchując się w opowieść Ani o miejscach 
dziwnych i rzeczach zagadkowych, o przeka-
zach odkrywających coraz to bardziej niezwykłe 
zakątki i o ludziach pełnych niesamowitych 
zdolności, jakby za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki i ja – wiedziona ciekawością – sama 
rozpoczęłam swą edukację...

W Irlandii w hrabstwie Meath można zoba-
czyć jeden z największych grobów korytarzo-
wych, wzniesionych przez człowieka. Jest on naj-
bardziej znanym z irlandzkich prehistorycznych 

miejsc. Grób datowany na ok.3200 lat p.n.e. 
Nosi on nazwę Newgrange i jest 600 lat starszy 
niż Wielka Piramida w Gizie i prawdopodobnie 
starszy od Stonehenge. Prof. O’Kelly odkrył, że 
grobowiec zbudowano w taki sposób, iż podczas 
przesilenia zimowego o godz.8.58 promienie 
wschodzącego słońca biegną wzdłuż korytarza 
i wpadają do komory, rozświetlając ją na ok. 
15 min.

Nasz świat kryje tyle niesamowitych budow-
li. To przykład jednej z nich. Wystarczy wejść 
w portal Pamięć Świata by odnaleźć spisane 
rzeczy i dokumenty o wielkim znaczeniu cy-
wilizacyjnym. 

Pamięć Świata to międzynarodowy projekt 
sygnowany przez UNESCO, zapoczątkowany 
w 1992 r. Celem tego programu jest podejmo-
wanie działań służących zachowaniu, ratowa-
niu i udostępnianiu dokumentów, rękopisów, 
druków, inskrypcji i dokumentów audiowizu-
alnych o światowym znaczeniu historycznym. 
Lista takich dokumentów jest zapisywana 
i aktualizowana co 2 lata od roku 1997 na 
sesjach Międzynarodowego Komitetu Dorad-
czego Programu. W roku 2015 znajdowało się 
348 dokumentów z niesamowitą historią w tym 
14 dokumentów z Polski.

Nie statystyka jest jednak moim celem, ale 
chęć przybliżenia poszukującym zagadkowych 
prawd historycznych, miejsc ciekawych i fascy-
nujących.
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Człowiek przez całe swoje życie jest poszuki-
waczem rzeczy dziwnych, jakich dostarczają mu 
zarówno Ziemia, jak i Kosmos. Podnosisz ka-
mień, muszlę, obchodzisz dookoła niebosiężnie 
majestatyczne drzewo, podziwiasz ruiny prze-
szłości, a gdy podnosisz wzrok w nocne niebo, 
i udaje się – nieuzbrojonym okiem – dostrzec 
Plejady (właśnie w grudniu ok godz. 23:00 
jest to możliwe, najbardziej w gwiazdozbiorze 
Byka), która to gromada gwiazd odległa jest od 
nas o około 444 lata świetlne, gdy zdajesz sobie 
sprawę, że w tej gromadzie jest ok.500 gwiazd, 

a widzisz zaledwie małą rozjaśnioną mgławi-
cę – czujesz niezwykłą fascynację.

Czyż jest coś wspanialszego niż świadomość 
i fascynacja – zarówno naszym światem z jego 
prehistorią, jak i otaczającym nas wszechświa-
tem? Jest nam dane to wszystko, byśmy mogli 
wciąż odkrywać i podziwiać zagadki niesione 
przez naukę i życie. Bądźmy zatem ciekawi, 
a odkryjemy to, czego się wcale nie spodzie-
waliśmy.

Zafascynowana 
halina Sędzińska

Rosjanie byli okupantami, którzy bezwzględ-
nie nami rządzili pomimo wspólnie toczonych 
walk na froncie, gdzie ginęło wielu ludzi. Stale 
przywozili do miasta rannych. Szpitale były 
zapełnione, zamek też zamieniono na szpital. Po 
podleczeniu ranni wypisywani byli ze szpitala, 
bo potrzebne były miejsca dla ciężej rannych. 
Wypisani przychodzili na opatrunki do przy-
chodni, gdzie Wila również pracowała. Wracała 
po pracy do domu skonana.

Pewnego dnia, gdy wróciła do domu po noc-
nym dyżurze i położyła się spać, ktoś zapukał 
do okna. Otwarłam. Pod oknem stał jakiś ranny 
i zapytał: 

– Gdie eta maleńkaja siestryczka z zołotymi 
rukami? – gdzie ta malutka siostra ze złotymi 
rękoma (malutka, bo była niskiego wzrostu). 
Domyśliłam się, że mówi o Wili i czekałam co 
powie. A on tłumaczył, że był w przychodni 
na opatrunku, gdy Wili nie było w pracy. Ktoś 
mu robił opatrunek, ale to nie był lekarz ani 
pielęgniarz; według niego to był rzeźnik, tak 

Teresa gładysz

KoRzEniE – loSy  
naSzEj Rodziny CZ. VI 

Okupacja radziecka – lata 1944-1945

go bolało w czasie opatrunku, jakby był cięty 
na żywca. Powiedziałam mu, że Wila całą noc 
pracowała, jest zmęczona i położyła się spać, na 
co on odparł ze stoickim spokojem:

– Naturalnie, że musi odpocząć, ja poczekam. 
Dodałam że dopiero co się położyła, a on 

nadal spokojnie:
– Dobrze, ja poczekam, aż się obudzi. 
Usiadł na krawężniku chodnika, nie upomi-

nając się, cierpliwie czekał. 
Takie sytuacje nieraz się zdarzały, potem 

pacjenci zaczęli dowiadywać się, kiedy Wila 
ma dyżur w przychodni i tam przychodzili, 
specjalnie zmieniając termin. Kierownictwo 
widząc, że nie nadąża w czasie godzin pracy 
załatwić wszystkich pacjentów, zwiększyło jej 
ilość godzin pracy w przychodni. 

Myślałam, że pacjenci tylko sobie ubzdurali, 
iż opatrunki robione przez Wilę są mniej boles-
ne, że poszła fama, przekazywana jeden drugie-
mu i dlatego wszyscy garnęli się do niej. Uwa-
żałam że działała tu sugestia. Przekonałam się 

Zdj nr 53-54

fot. BarBara KonarsKa
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jednak na sobie, że mają rację. Miałam wodę 
w kolanie po upadku (jak zwykle wszędzie 
musiałam się w coś lub na coś wpakować), 
zakładano mi codziennie sączek, potem z ropą 
zeschnięty wyciągano i wkładano następny. 
Były to bardzo bolesne opatrunki. Płakałam 
z bólu. Któregoś dnia opatrunek robiła mi Wila. 
Bolało mnie bez porównania mniej, jęczałam, 
ale mogłam powstrzymać płacz. 

Wielu rannych nie wracało już na front, byli 
zatrudniani w mieście. Po wyleczeniu nieraz 
przynosili jej jakieś drobne prezenty i stale 
pytali, czy czegoś nie potrzebuje, może chcia-
łaby dostać coś, czego nie mogą dostać cywile. 
W czasie wojny nie można było mieć radia, 
wszystkie zarekwirowano w 1939 roku. Ale gdy 
tak wciąż się dopytywali, co chciałaby mieć, 
powiedziała, że radio – chciałaby wiedzieć, 
co dzieje się na froncie i czy szybko wojna się 
skończy. Powiedzieli, że to trudna sprawa, ale 
ona nawet nie wie, ilu ma przyjaciół w mieście 
i wspólnie postarają się coś załatwić. Jakie było 
jej zdziwienie, gdy pewnego dnia przyszli do 
nas dwaj żołnierze z jakąś paczką pod pachą 
i z tajemniczą miną, roześmiani rozpakowali 
ją, mówiąc:

– Ot, siestryczka, radia niet, no jest radio-
toczka – siostrzyczko, radia nie ma, ale jest głoś-
nik. Chciałaś wiedzieć co się dzieje na froncie, 
to będziesz wiedziała. Co dziennie wieczorem 
są nadawane wiadomości z Moskwy i zawsze 
podawane jest, gdzie toczyły się walki, przez 
kogo dowodzone, jakie miasta są zdobyte, a na 
koniec salut z Kremla z armat za zwycięstwo. 
Cieszysz się? Tego głośnika nie trzeba włączać 
ani wyłączać, on cały dzień jest nieczynny, do-
piero sam włącza się na wiadomości, a potem 
znowu się wyłącza. 

Nie posiadaliśmy się ze szczęścia, wieczorem 
w mieszkaniu nie było miejsca, pełno było ludzi, 
nawet drzwi do kuchni otworzono – tam stali 
ci, co nie zmieścili się w pokoju, każdy chciał 
wiedzieć, co się dzieje na froncie.

Kiedy Zygmunt wyjechał do wojska, Wila nie 
zlikwidowała swego mieszkania, ale zamiesz-
kała u nas, bo bliżej było do pracy. Jej miesz-
kanie było na jednym końcu miasta, szpital na 
drugim, a my mieszkaliśmy w centrum, więc 
oszczędzała na drodze i miała trochę więcej 
czasu na odpoczynek.

Pewnego dnia Wila wróciła wcześniej do 
domu niespokojna, siadła i zaczęła przeglądać 
swoje dokumenty, niszcząc niektóre. Ojciec przy-
glądał się temu, co robiła i zapytał, co się stało. 
Nikt w domu nie wiedział, że Wila współpracuje 
z jakąś podziemną organizacją, ale w okresie, 
gdy stale kogoś aresztowano, niszczenie do-
kumentów dawało dużo do myślenia. Od razu 
skojarzyliśmy jej pracę w niemieckiej komen-
danturze jako tłumaczki. Gdy cała rodzina ją 
potępiała, mówiła wtedy, że nic nie rozumiemy, 
a ona pomaga wielu ludziom. Ojciec powiedział, 
by natychmiast zniszczyła dokumenty, które nie 
powinny znaleźć się w niepowołanych rękach, 
a jeżeli jest w coś wplątana i obawia się, niech 
nie nocuje w domu. Za rosyjskiej okupacji było 
tak, że gdy przyszli kogoś aresztować i nie 
było go w domu, przychodzili jeszcze na drugi 
dzień, a gdy nadal go nie zastali, odkładali 
dokumenty. Poszukiwany mógł po tygodniu lub 
dwóch, jak gdyby nic się nie stało, wracać do 
pracy. Dlatego ojciec kazał jej iść do kogoś na 
noc i zostać tam przez kilka dni. Mogła śmiało 
udać się do pewnej rodziny żydowskich lekarzy, 
z którymi pracowała oraz do innych znajomych; 
wiedzieliśmy, że przechowaliby ją. Wila się opie-
rała, nie chciała uciekać, ale ojciec w końcu ją 
przekonał. Ubrała się i poszła. 

Po kilku godzinach, tuż przed godziną po-
licyjną – mama była wtedy u sąsiadów – ktoś 
zapukał do drzwi. Otwarłam. W drzwiach stał 
wojskowy i pytał, czy zastał panią Sobiech. Po-
wiedzieliśmy, że jest w pracy, na co on odpowie-
dział, że byli w pracy, ale jej nie ma, zwolniła się 
i wyszła szybciej. Ojciec powiedział, że nic o tym 
nie wie. Wówczas żołnierz postanowił zaczekać 
na nią, usiadł i przez cały czas rozmawiał 
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z ojcem o różnych obojętnych sprawach. Ja 
pomyślałam, że na pewno ma jakąś sprawę do 
Wili i my niepotrzebnie przestraszyliśmy się. 
Siedział tak ze dwie godziny, wreszcie wstał 
i powiedział, że chyba się jej nie doczeka, bo już 
godzina policyjna, więc ona na pewno nie wró-
ci. Możliwe, że została tam, gdzie jest, na noc 
i upewnił się, czy nie wiemy, gdzie mogła tak 
długo zabawić. Ojciec powiedział, że jest dorosła 
i nie tłumaczy się przed nami, dokąd chodzi. 
Wtedy wstał, podał ojcu rękę na pożegnanie, jak 
po jakiejś wizycie i wyszedł. Wyszłam z nim, 
żeby go wyprowadzić i zamknąć drzwi. Doszli-
śmy do bramki, a w bramce spotkaliśmy Wilę, 
wracającą do domu. On zapytał, czy jest panią 
Sobiech. Wila skinęła głową potwierdzająco, 
wtedy z uśmiechem powiedział, że czekał dłu-
go, ale nie na darmo. Wrócił z nami do domu, 
tu przystąpił do sprawdzenia dokumentów, po 
sprawdzeniu polecił, by z nim poszła. Był bez 
karabinu i sam. Sądzę, że mogłaby uciec, gdy-
by chciała, ale ona spokojnie podeszła do ojca, 
pożegnała się z nim, ucałowała mnie i wyszła. 
Ojciec podniósł się na łóżku i ze łzami w oczach 
powiedział: 

– Bierzesz ją całą i zdrową, taką przypro-
wadź z powrotem!

Żołnierz odwrócił się do ojca i powiedział:
– Bądź spokojny, dieduszka, tylko sprawdzi-

my, co trzeba i przyprowadzę ją z powrotem. 
Wyszli i drzwi zamknęły się cicho za nimi. 

Nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego wróciła 
w nocy do domu. Jej znajomi, u których miała 
się przez jakiś czas ukrywać, opowiedzieli nam 
że kiedy do nich przyszła, była jakaś osowiała. 
Nie była pewna, czy podjęła właściwą decyzję, 
ale ją jakoś przekonali i zdecydowała się zostać. 
Zjedli kolację, rozmawiali, ale gdy zawołali ją, 
że posłali łóżko i pora spać, Wila wstała, ubrała 
się i powiedziała, że to nie ma sensu i idzie do 
domu. Próbowali jej to wyperswadować, mówili, 
że godzina policyjna, niech nie ryzykuje, że jak 
nie jest przekonana o słuszności decyzji, niech 
przynajmniej się prześpi, przez noc przemyśli 

wszystko i najwyżej rano pójdzie do domu. 
Pokręciła przecząco głową, przeprosiła, że 
zawracała im głowę i wyszła. Oni – niespokoj-
ni – po pracy przyszli do nas, żeby dowiedzieć 
się co z Wilą. Usłyszeli od nas, że zabrano ją 
wieczorem i jeszcze nie wróciła. 

Na drugi dzień poszliśmy z mamą dowie-
dzieć się, gdzie jest. Powiedziano, że na razie 
muszą sprawdzić i wyjaśnić pewne sprawy 
i ona przez ten czas musi pozostać w śledztwie. 
Możemy przynieść jej jedzenie, oni jej wszystko 
przekażą. Mama zapytała, czy może dostarczyć 
także bieliznę i ręcznik. Powiedzieli, że o ile 
mama chce, to może, ale od Wili zależy, czy 
szybko wróci do domu.

Od tego dnia zaczął się dla Wili więzienny 
koszmar. Była co trochę brana na przesłucha-
nia, nieraz kilka razy dziennie i w nocy. W kół-
ko powtarzały się te same pytania: od kiedy jest 
w AK, z kim się kontaktowała itp. Początkowo 
próbowali po dobroci, spokojnie przekonać, że 
niepotrzebnie kogoś kryje, starczy powiedzieć 
to, o co pytają, a pójdzie do domu. Gdy nadal nie 
mogli z niej nic wydusić, uderzenia przybrały 
na sile; były tak silne, że po uderzeniu, razem 
z krzesłem, na którym siedziała, lądowała na 
przeciwległej ścianie. Bili po twarzy, w żołądek, 
a gdy nie wytrzymała siły uderzenia siedząc na 
krześle i spadła na podłogę, była bestialsko ko-
pana. Po takich przesłuchaniach często czołgała 
się do celi, nie mając siły iść. 

Któregoś dnia, gdy przyprowadzili ją na ko-
lejne przesłuchanie, kazali jej siąść i zapytali, 
czy nie ma już dosyć tego bicia; oni sami są 
już tym zmęczeni i chcieliby zakończyć spra-
wę. Czy zmądrzała i wreszcie zacznie mówić? 
Powiedziała, że tak, odpowie im na wszystkie 
pytania. Zadowolony śledczy otworzył teczkę 
z dokumentami i zaczął zadawać pytania, na 
początku rutynowe dane personalne, a na-
stępnie o to, kiedy po raz pierwszy usłyszała 
o podziemnej organizacji AK? Podała datę 
aresztowania, czego śledczy początkowo nie 
skojarzył i zapisał. Kolejne pytanie brzmiało: od 
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kogo dowiedziała się o istnieniu tej organizacji? 
Podała nazwisko sędziego śledczego, który ją 
przesłuchiwał po aresztowaniu.

Dalej już nie pytał, wściekły rzucił papierami 
o stół, zerwał się na nogi. Nie mógł jej darować, 
że dał się podejść i ona tak bezczelnie z niego 
zadrwiła. Krzycząc, wezwał dwóch strażników, 
kazał ją zabrać, żeby nie brudzić gabinetu, 
a strażnikom polecił zająć się nią bardzo do-
kładnie, żeby na długo zapamiętała, że nie 
można drwić podczas przesłuchania z sędziego 
śledczego, który wykonuje swoją ciężką pracę. 
Złapali ją pod ręce i – prawie unosząc – powle-
kli do pomieszczenia, gdzie ściany całe były 
pokryte skrzepłą krwią. Z tego pomieszcze-
nia nie wyszła o własnych siłach, wyniesiono 
ja stąd nieprzytomną i rzucono na podłogę  
w celi.

Biura NKWD – wydział śledczy kryminalny 
i NKGB – wydział śledczy polityczny mieściły 
się w nowym przedwojennym budynku sądu. 
Budynek był oddalony od centrum. Do niego 
od centrum została wybudowana nowa ulica, 
która stykała się z tyłami ogrodów. Ażeby doj-
ście do sądu było bardziej estetyczne, między 
chodnikiem a ogrodami posadzono żywopłot, 
który skutecznie zakrywał płoty od ogrodów, 
dzięki temu ten odcinek ulicy upodobnił się do 
alei. My często w tych ogrodach graliśmy w pił-
kę, dlatego porobione zostały przejścia między 
ogrodami – były to ruchome szczeble w plotach. 
Między płotami a żywopłotem był pas ziemi 
około metra szerokości, więc swobodnie można 
było się przemieszczać. Z chodnika nic nie było 
widać, bo zasłaniał wszystko żywopłot, wysoki 
na półtora do dwóch metrów. W żywopłocie 
też mieliśmy częściowo wycięte i zamasko-
wane wyjścia na chodnik. Do budynku sądu 
prowadziły wysokie schody i szerokie drzwi. 
Po lewej stronie od wejścia, w suterenie, byli 
osadzeni więźniowie kryminalni, po prawej – 
polityczni. Sąd usytuowany był na narożniku 
ulicy. Za sądem na tej ulicy było więzienie, do 
którego przenoszono więźniów po zakończonym 

śledztwie. Na skrzyżowaniu kończyła się ulica 
obsadzona żywopłotem.

W czasie śledztwa można było codziennie 
przynosić jedzenie. Okna w suterenie były 
zakratowane i dlatego mogły być otwarte, 
wychodziły na chodnik, od którego dzielił je 
tylko wąski pas zieleni na szerokość schodów 
wychodzących poza budynek do chodnika. Gdy 
przynosiło się jedzenie w koszyku, dyżurujący 
żołnierz odbierał je i z koszykiem zanosił do 
tego, dla kogo był przyniesiony. My w tym 
czasie spacerowaliśmy po chodniku czekając, 
aż jedzenie zostanie zjedzone, suchy prowiant 
wypakowany i koszyk przez żołnierza zwrócony. 
Więźniowie wiedzieli, że czekamy na chodniku 
i nieraz podnosili na rękach do okna tę osobę, 
do której przyszła paczka; można było wtedy 
zamienić kilka słów. Udawało się to przede 
wszystkim wtedy, gdy w gabinecie, którego 
okna wychodziły na ulicę, nikogo nie było. Raz 
w czasie takiego widzenia Wila zapytała, co na 
froncie? Na odpowiedź niestety nie było czasu. 

Gdy wróciłam do domu, zaczęłam myśleć, co 
można zrobić, aby przekazywać jej na bieżąco 
aktualne wiadomości. Długo nie łamałam głowy, 
pomysł przyszedł szybko. Jedzenie było noszone 
w koszykach, takich mniej więcej, jak łubianki 
do owoców z tym, że miały inny kształt i inną 
pojemność, a materiał, z którego były plecione, 
był mocny, nie łuszczący się, przystosowany do 
długiego używania, jakby czymś konserwowa-
ny. Chyba był na gorąco formowany i powlekany 
jakimś środkiem, bo każdy pasek był błyszczą-
cy. Paski miały szerokość 5 cm i były plecione 
na krzyż. W ten sposób tworzyły podwójne 
kieszonki, do których można było delikatnie 
wepchnąć napisaną wiadomość, której nie było 
widać. Postanowiłam oznakować kieszonkę, do 
której włożę wiadomość, kropeczką, jaką można 
wziąć za zwykłą plamkę. Wzięłam książeczkę 
z bibułką do papierosów, oderwałam jeden 
listek, naostrzyłam ołówek kopiowy cieniutko 
i drobnym pismem, ale wyraźnie, starałam 
się napisać jak najwięcej danych z dziennika. 
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Zużyłam na to 3-4 listki. Potem złożyłam je 
w kosteczkę o boku około 2 cm i wsunęłam przy 
pomocy nożyka w oznakowane miejsce. Następ-
nego dnia zaniosłam koszyk z jedzeniem do 
więzienia. Mama została w domu, bo się bała, 
co będzie, gdy znajdą napisaną przeze mnie 
wiadomość. Gdy odebrano koszyk, zbliżyłam 
się w miarę możności jak najbliżej okna celi, 
w której siedziała Wila i krzyknęłam: „kropka”. 
Byłam pewna, że się domyśli, iż to coś znaczy, 
będzie jej szukać i znajdzie wiadomość. Udało 
się, znalazła i już tego dnia dostałam wiado-
mość od niej z prośbą o przekazanie grafitu od 
ołówka kopiowego. 

My przynosiliśmy jedzenie codziennie. 
Mama gotowała obiad oraz wkładała suchy 
prowiant na inne posiłki dla niej i dla innych 
więźniów, których rodziny nie wiedziały, gdzie 
oni są i którym nie miał kto dostarczyć jedze-
nia. Więźniowie dzielili się z nimi posiadanym 
jedzeniem. Dzięki regularnemu dostarczaniu 
wiadomości i otrzymywaniu od nich krótkich 
informacji, znaliśmy nazwiska nowo przywie-
zionych więźniów i mogliśmy zawiadomić ich 
rodziny, gdzie się znajdują. Wila podczas space-
ru przekazywała innym więźniom wiadomości 
z frontu. Strażnicy nie mogli zrozumieć, jaką 
drogą więźniowie polityczni otrzymują aktualne 
wiadomości. Nieraz z podsłuchanych rozmów 
uzyskiwali wiadomości, których sami jeszcze 
nie znali. Wzmożono obserwację, bo więźniowie 
mieli codziennie nowe, aktualne wiadomości, 

z czego wynikało że ktoś codziennie musiał je 
dostarczać. Zaczęto dokładnie sprawdzać, kto 
i jak często przynosi jedzenie. Strażnicy byli 
przekonani, że tylko tą drogą wiadomości docie-
rają do więźniów. Pod lupę wzięto wszystkich, 
którzy codziennie dostarczali jedzenie. Tych 
osób było niewiele. 

Któregoś dnia zaniosłam jedzenie i czeka-
łam dłużej niż zwykle, niczego nie podejrzewa-
jąc. Oni przekazali Wili koszyk, ale po kilku 
minutach wpadli raptownie do celi i zastali 
Wilę z kartką w ręku. Nie zdążyła jej ukryć 
ani zniszczyć. Zabrali ją ze sobą i z koszykiem, 
chcąc dokładnie go przeszukać. Ja zniecierp-
liwiona, że tak długo nie zwracają koszyka, 
krzyknęłam w kierunku okna: „Wila!”, chcąc 
uzyskać jakieś wyjaśnienie. W tym momencie 
podniesiono do okna jedną z więźniarek i ona, 
przerażona, zdążyła krzyknąć: „uciekaj”! Zo-
baczyłam, jak otwierają się drzwi budynku 
i wybiega z nich żołnierz. Miałam nad nim 
przewagę na długość schodów, które on musiał 
pokonać i gdzieś 2-3 metry chodnika, które nas 
dzieliły. Biegałam szybko, w zawodach szkol-
nych pomiędzy klasami piątą, szóstą i siódmą 
byłam pierwsza, a teraz dodatkowo jeszcze 
strach mnie uskrzydlał. Puściłam się pędem 
prosto przed siebie, wcale nie planując, dokąd 
uciekam, byle szybciej, byle dalej, od goniącego 
mnie żołnierza. Znalazłam się na ulicy Nowej, 
w znanym mi dobrze terenie. Gdy dobiegłam do 
miejsca gdzie mieliśmy zrobione przejście przez 
żywopłot, wskoczyłam tam szybko, dobiegłam 
do ruchomego przejścia w płocie i znalazłam 
się w znanych ogrodach, gdzie przycupnęłam, 
ukryta przy ogrodzeniu, żeby nie zobaczył 
mnie żołnierz, gdyby przypadkowo udało mu 
się jakoś dostać za żywopłot. Przeleżałam kilka 
minut, słyszałam jak on biega po chodniku, ale 
żywopłot był bardzo gęsty i nawet gdy zaglądał, 
nie widział, którędy mógłby przejść, a poza 
tym był jeszcze płot. Pochodził trochę w kółko 
i zawrócił, a ja spokojnie z ogrodu wyszłam na 
podwórko, do którego należał ogród i na inną 

fot. Ewa KwaśniEwicZ
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ulicę. Poszłam do domu i na wszelki wypadek 
przebrałam się. Niestety, łączność z Wilą zo-
stała przerwana, przez jakiś czas nawet nie 
nosiłam jedzenia do więzienia.

Niedługo po opisanych zdarzeniach, pomimo 
że śledztwo nie zostało jeszcze zakończone, 
z miejsca, gdzie Wila siedziała, przeniesiono 
ją do więzienia, w którym większość była po 
wyrokach i w którym nie było ścisłego podzia-
łu na politycznych i kryminalnych więźniów. 
Budynek więzienia był odgrodzony od chodnika 
wysokim murem i znajdował się w pewnym od-
daleniu od ogrodzenia. Nie można było zobaczyć 
się, ani porozumieć. 

W więzieniu były wyznaczone trzy dni 
w tygodniu, w których przyjmowano jedzenie 
dla zatrzymanych oraz godziny, w których 
przyjmowano jedzenie. Gdy dobiegał czas 
wyznaczony na odbiór żywności, zamykano 
okienko, bez względu na to, ile jeszcze ludzi cze-
kało w kolejce. Niektórzy przyjechali z daleka, 
płakali, prosili o odebranie paczki, nie mieli 
gdzie spać – nic nie pomogło, musieli czekać 
do następnego dnia, w którym przyjmowano 
paczki. To spowodowało, że przyjeżdżający już 
w nocy zajmowali kolejkę, kolejki były bardzo 
długie, jeszcze latem lub jesienią można było 
wytrzymać, ale zimą było tragicznie. Ludzie 
wchodzili do domów wzdłuż ulicy, przy której 
było więzienie, prosząc o możliwość ogrzania 
się. Zimą mieszkańcy tych domów w dniach, 
w których przyjmowane były produkty dla 
więźniów, mieli już stale przygotowaną herbatę 
lipową lub po prostu wrzątek, którym ogrzewali 
się zmarznięci ludzie stojący w kolejce.

Ja z mamą zmieniałyśmy się co godzinę 
lub pół godziny, w zależności od pogody. Rano 
wychodziłyśmy razem, sprawdzałyśmy, które 
jesteśmy w kolejce, ile osób załatwiali w ciągu 
pół godziny, co zależało od tego, kto w danym 
dniu przyjmował. W ten sposób obliczałyśmy, 
ile czasu upłynie, zanim dojdziemy do okienka. 
Ja zostawałam w kolejce, a mama szła gotować 
obiad, żeby był w miarę możliwości świeży 

i ciepły. Niestety, z Wilą nadal nie mieliśmy 
żadnego kontaktu. Ciszę przerwała ona sama. 
Jedzenie nosiliśmy w żeliwnych garnkach, 
one były pokryte emalią – wewnątrz białą, 
na zewnątrz szafirową. Gotowało się potrawy 
na kuchenkach węglowych (paliło się w nich 
drzewem i torfem). Garnki stawiane były na 
otwartych fajerkach, więc dno było całe za-
kopcone. Po ugotowaniu zawijało się garnek 
gazetami i ręcznikami lub kawałkami starych 
koców, ażeby dłużej utrzymać ciepło i niosło 
do więzienia. Raz wróciłyśmy zmęczone z wię-
zienia, wypakowałyśmy garnki, żeby je umyć 
i całe szczęście, że zanim włożyłam garnek do 
miski z wodą, zauważyłam, że dno garnka się 
mieni. Wila wpadła na pomysł. Na dnie zakop-
conego garnka posiadanym grafitem napisała 
pierwszą od dłuższego czasu wiadomość. Nie 
była to długa wiadomość, bo w sadzy nie dało 
się pisać drobnymi literami, do tego czytelnie, 
ale najważniejsze można było przekazać. Już 
wiedzieliśmy, że jej cela jest na piętrze, że w celi 
są sami polityczni i okno wychodzi na ulicę. Na 
drugi dzień poszłam do domu po przeciwnej 
stronie ulicy, przed domem rosło wysokie drze-
wo, weszłam na nie i dokładnie widziałam okno 
wychodzące z jej celi. Porozumiewać się nie 
można było, ale od czasu do czasu o umówionej 
godzinie można było pomachać ręką. Ponownie 
powstał problem jak nawiązać częstszy i do-
kładny kontakt. Przekazywane jedzenie było 
dokładnie sprawdzane. Na przykład kromki 
chleba były krojone na krzyż, cięcie pionowe 
i poziome, innym razem też na krzyż, ale ukoś-
nie, a nieraz cała kromka była pokrojona na 
drobne kawałki. Przez kilka dni oddawałam 
jedzenie w okienku przyglądając się, jak jest 
kontrolowane. Doszłam do wniosku, że jak by 
nie krojono chleba w czasie kontroli, zawsze 
pozostało małe pole, w którym można było 
umieścić wiadomość. W domu wypróbowałam 
realizację pomysłu. Na bibułce, jak poprzednio, 
napisałam wiadomość, złożyłam w kosteczkę 
mniejszą niż centymetr na centymetr. W dolnej 
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skórce chleba przez nacięcie żyletką utworzyłam 
płytką kieszeń, wsunęłam tam mocno spra-
sowaną bibułkę i zakleiłam rozcięte miejsce 
mąką podprażoną na patelni, aby uzyskała taki 
kolor, jaki miała ta sypana pod chleb w czasie 
pieczenia. Więźniowie dzielili się otrzymywa-
nym prowiantem, trzeba było wymyślić sposób, 
by chleb z wiadomością nie trafił w obce ręce. 
Ponieważ zauważyłam, że kanapki smarowa-
ne masłem i miodem przeważnie krojono raz 
podczas kontroli, bo miód wypływał i brudził 
ręce, napisałam na dnie garnka, żeby chleba 
z masłem i miodem zatrzymywała dla siebie. 
Wiedziałam, że zrozumie i już następnego 
dnia włożyłam wiadomość. Kiedy podawałam 
w okienku jedzenie do kontroli, drżałam ze 
strachu. Modliłam się cicho prosząc Boga, aby 
nic nieprzewidzianego się nie stało. Gdy zawar-
tość dokładnie została sprawdzona, strażnik 
przekazał koszyk drugiemu, który dostarczył 
go do więzienia. Odetchnęłam z ulgą, dzięku-
jąc Bogu za pomoc. Od tego czasu regularnie 
korzystaliśmy z tego rodzaju kontaktu; trwało 
to do naszego wyjazdu do Polski. 

Pomimo zmiany miejsca uwięzienia, prze-
słuchania były kontynuowane z takim samym 
wynikiem i skutkami. Po jakimś dłuższym 
i brutalnym przesłuchaniu sędzia śledczy wi-
dząc, że nie osiągają żadnych wyników, posta-
nowił ją złamać mówiąc, że zbyt delikatnie się 
z nią obchodzą, teraz więc czeka ją trzydniowy 
karcer, jeżeli nie zacznie zaraz mówić. „Radzę 
po dobroci, mów teraz” – dodał. Wila pozostała 
niewzruszona, nie wiedziała dokładnie, czym 
jest karcer. Śledczy wezwał strażników i prze-
kazał im Wilę, ustalając rację żywnościową – 
1 kromka suchego chleba i 200 ml wody na 
dobę. Strażnik zabrał Wilę i zaprowadził do 
karceru. Po drodze mówił: „Nie wytrzymasz, 
mała, trzech dni, nie wiesz jak tam jest”. Za 
chwilę już wiedziała. Karcer było to małe 
1x1 metra lub 1,5x 1,5 metra pomieszczenie 
w piwnicy, bez okna. Jako jedyne umeblowanie 

na środku stało metalowe wiadro, na którym 
leżał kawałek deski. Było to miejsce do siedze-
nia i spania, a wiadro służyło jako ubikacja, nie 
opróżnione po poprzednich delikwentach i ok-
ropnie cuchnące. Na ziemi do kostek błoto, jakaś 
maź, po której nogi się ślizgały; przy poruszeniu 
się trzeba było uważać, żeby się nie poślizgnąć 
i nie wpaść na wiadro, które mogło się wywrócić 
z całą jego zawartością. Strażnik popatrzył na 
nią z litością, a gdy zobaczył, że wszystko obej-
rzała, zamknął drzwi i wyszedł. W piwnicy było 
zimno, ona była tylko w sukience. Nie mając 
wyboru, ostrożnie umieściła się na jedynym do 
tego miejscu, kuląc się i otaczając się rękoma, 
aby zachować choć trochę własnego ciepła. Po 
pewnym czasie usłyszała dziwne piski, były to 
szczury, zaintrygowane kimś, kto wszedł na ich 
teren. Wila całe życie okropnie bała się myszy, 
nie mówiąc o szczurach, nie panując nad sobą 
zaczęła krzyczeć, ale nikt się tym nie przejmo-
wał i nawet nie słyszał, bo karcer był w głębi 
piwnicznego korytarza. Nas zawiadomiono, że 
przez trzy dni nie będą od nas odbierać pro-
wiantu. Zrozumieliśmy, że coś poważnego się 
stało, ale nie wiedzieliśmy co. Całe popołudnie 
Wila ledwo żywa ze strachu i zimna siedziała 
na desce, chwilami musiała wstawać bo cierpły 

fot. Ewa KwaśniEwicZ
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nogi, było ciemno nie wiedziała, czy jeszcze jest 
dzień, czy już noc. W pewnym momencie usły-
szała za drzwiami jakieś rozmowy, drzwi się 
otwarły i czyjeś ręce delikatnie wyciągnęły ją 
na zewnątrz. Przebywając tyle godzin w ciem-
ności Wila nic nie widziała, tymczasem jeden 
z tych, co przyszli, zdjął z siebie kożuch, położył 
go na posadzce i ostrożnie pomógł jej ułożyć się 
na zaimprowizowanym posłaniu i powiedział: 

– Dorogaja, maleńkaja siestryczka, ot priszło 
gore na tebia (droga mała siostrunio przyszła 
bieda na ciebie), w czym będziemy mogli, to ci 
pomożemy. 

Okazało się, że kilku jej pacjentów pracowało 
w więzieniu jako strażnicy. Gdy prowadzono 
ją do karceru, któryś z nich ją poznał i prze-
kazał to innym. Zorganizowali między sobą 
pomoc w ten sposób, że dwaj mieli dyżur na 
dole, a jeden na górze, ponieważ w nocy nieraz 
były niezapowiedziane kontrole. Ci na dole 
mieli umożliwić Wili przespanie się na leżąco 

i ogrzanie, donosili również kromki chleba i go-
rącą herbatę, ten u góry, w razie kontroli, miał 
umówionym sygnałem dać znać, by zdążyli ją 
schować z powrotem do karceru. Na szczęście 
w tych dniach nie było żadnej kontroli. 

Po trzech dniach śledczy kazał przyprowa-
dzić Wilę na przesłuchanie. Był przekonany że 
dzisiaj zamknie jej sprawę. Nie rozumiał, jakim 
cudem, chwiejąc się, ale o własnych siłach we-
szła do jego gabinetu. Nie wytrzymał i cicho za-
klął: „Ot, suka taka mała, skąd u niej tyle siły, 
mężczyźni po kilku dniach padają, a ona stoi”. 

Po powrocie Wili do celi znowu przyjmowa-
no dla niej posiłki i nawiązaliśmy łączność. 
Poinformowała, że była w karcerze, ale jakoś 
przetrwała. Nie podała, jak przetrwała obawia-
jąc się, że gdyby w jakiś sposób wykryli nasz 
sposób porozumiewania i dowiedzieli się, kto 
i jak pomógł, to jej dobroczyńców spotkałby ten 
sam los, co ją. Opowiedziała nam o tym, gdy 
już wyszła z więzienia.

fot. rysZarD anacKi
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Bogumiła Hyla-Dąbek

Wy do matki nie jedziecie!

Irenka urodziła się w roku 1928 w Raduniu-
-Posadzie, w województwie nowogródzkim. Ra-
duń – średniowieczne miasteczko nad rzeką 
Raduńką – przed wojną polskie, w powiecie 
lidzkim, dzisiaj należy do Białorusi. W Radu-
niu oprócz drewnianego, katolickiego kościoła, 
do którego chodziła Irenka i jej rodzina, stała 
też żydowska synagoga. Mieszkało tutaj dużo 
Żydów.

Irenka biegała sobie beztrosko z trójką ro-
dzeństwa po okolicznych łąkach, polach i olcho-
wym lasku. Grała z rodzeństwem, koleżankami 
i kolegami w dwa ognie i uczestniczyła w in-
nych dziecięcych zabawach. Rodzina mieszkała 
w ładnym, drewnianym domu. Duże gospodar-
stwo, spory inwentarz i pozycja taty – wójta, 
zapewniały dzieciom zaspokajanie ich potrzeb. 
Na terenie ich posesji wybijało źródełko, z któ-
rego płynęła zimna i bardzo czysta woda. To 
ono najbardziej fascynowało małą Irenkę. 

Do szkoły poszła wcześniej, bo zazdrościła na-
uki starszej siostrze i bratu. Szkoła była znacz-
nie oddalona od ich domu, dlatego dziewczynka 
chodziła na skróty, przez rzekę Raduńkę. W ten 
sposób oszczędzała 2 km. Malutkiej uczennicy 
podobały się ławki z kałamarzami w pulpicie, 
lubiła ogrzewać się przy dużym, klasowym pie-
cu. Uczyła się pilnie, zdając z klasy do klasy. Nie 
obeszło się też bez dziecięcych wybryków. Do 
tej szkoły chodziło też dużo żydowskich dzieci. 
Któregoś dnia, skłócona z koleżanką Żydówką, 
nakarmiła ją boczkiem z własnej bułki. Żydów-
ka zjadła boczek? Sprawa trafi ła do kierownika 
szkoły, który dał Irence kartkę do ojca z opisem 
owego zdarzenia: Irka nakarmiła Żydówkę sło-
niną. Bała się ją pokazać ojcu, ukryła. Jednak 
jego przypadkowe spotkanie z kierownikiem 

szkoły spowodowało, że się o wybryku córki 
dowiedział i z reprymendą wrócił do domu.

Dzieci straszyły się wzajemnie. Między in-
nymi tym, że Żydzi podczas Wielkanocy będą 
potrzebowali katolickiej krwi do macy. Bała się 
wtedy mała Irenka wychodzić z domu, bardzo 
się bała. Za to w rodzinnym domu zawsze czuła 
się bezpiecznie. W domu zawsze była mama 
i babcia, ugotowany obiad, upieczone ciasto. 
Razem z dwiema siostrami bawiła się lalkami, 
szyła dla nich ubranka. Ogromnie to lubiła. 
W tym czasie jej starszy brat dużo rysował, 
malował, co ciekawiło dziewczynki. Gdy ona 
była w klasie czwartej, brat rozpoczął już naukę 
w wileńskim gimnazjum. 

Siostry często odwiedzały sklep Żyda o na-
zwisku Lejba. Były tam różne pyszności. Ponie-
waż rodzice pozwolili brać „na zeszyt” bułeczki, 
gdy dziewczynki będą głodne, brały. Tylko że 
często pod zapisanymi bułeczkami (pan Lejba 
dawał się przekonać) kryła się ulubiona chałwa, 
a tatuś po opłaceniu zakupów narzekał, wyrzu-
cając mamusi, że chyba im nie daje drugiego 
śniadania do szkoły, skoro tyle dojadają. No cóż, 
każdy wiek ma swoje prawa…

W domu Irenki było radio, którego ciągle 
słuchał tatuś i był coraz bardziej zmartwiony. 

ciocia irEnKa, fot. Bogumiła hyla-DąBEK
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Irenka słyszała, jak mówił do mamusi: Nie 
wiem, czy nie szykuje się wojna. Dla dziecka te 
straszne słowa były jeszcze wówczas abstrakcją. 
Nie było czasu się nad nimi zastanawiać. Szko-
ła, koleżanki, koledzy, wspólne zabawy, odrabia-
nie lekcji, ukochane lalki, rodzina, niedzielne 
msze w kościele to był radosny i bezpieczny 
świat dziecka. Niestety, tylko do 1 września 
1939 roku, Irenka miała wtedy jedenaście lat. 
Brat nie pojechał już w tym dniu do Wilna, 
gdzie miał rozpocząć naukę w drugiej klasie 
gimnazjum. Dziewczynka i jej siostry też nie 
poszły do szkoły. Za to nadleciały samoloty 
i jedenastolatka z przerażeniem patrzyła, jak 
szybko zaganiane są ich krowy z pastwiska do 
obory, jak nerwowo reagują jej rodzice, sąsiedzi. 
Zapanował ogólny chaos i smutek, runął rados-
ny dziecięcy świat Irenki i jej rodzeństwa. Ale 
najgorsze miało dopiero nadejść.

17 września 1939 roku jeden spośród zde-
mobilizowanych żołnierzy, którzy akurat no-
cowali w domu rodzinnym Irenki, przybiegł 

z wiadomością, że na raduńskim ratuszu 
zawisła czerwona fl aga. Wszyscy już wiedzieli, 
że przyszli Rosjanie. Zapanowała nerwowa at-
mosfera, żołnierze zaczęli w pośpiechu zbierać 
swoje rzeczy i szykować się do ucieczki. Brat 
Irenki prosił ich, żeby zostawili mu na pamiątkę 
pistolet, co nie podobało się mamusi. Z nadzieją 
na prezent odprowadził goszczących w domu 
żołnierzy, którzy jednak broni siedemnastolat-
kowi nie zostawili, a których, jak się później 
dowiedzieli, spotkał okrutny los.

W domu Irenki zaczęły się rewizje i, co naj-
straszniejsze, zabrano do aresztu tatusia. Był 
wójtem, a więc dla Rosjan – kułakiem, wrogiem 
ludu. Z takim oskarżeniem nie mogła pogo-
dzić się rodzina. Jedenastolatka, po rezurekcji 
poszła z mamusią pod siedzibę NKWD, gdzie 
trzymano tatusia. Mama, przekupując straż-
nika, podała kartkę, na której poinformowała 
męża, że planują ucieczkę do rodziny na Litwie. 
Odpowiedź przyszła szybko. Tatuś napisał, żeby 
nigdzie nie wyjeżdżali, że szkoda wszystkiego 

roK 1939 w raDuniu na Białorusi, ciocia stoi na murKu w Jasnym munDurKu, 
Z archiwum roDZinnEgo B. hyli-DąBEK
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i że możemy być spokojni. On jest zakładnikiem 
i odpowie za wszystko i wszystkich. Do domu 
wróciły uspokojone. Nie wiedziały, jak bardzo 
tatuś się mylił.

13 kwietnia 1940 roku w domu Irenki po-
jawili się rosyjscy żołnierze i Żyd z czerwoną 
opaską na rękawie. Dali im niewiele czasu na 
spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy. Nie było 
brata, któremu sąsiedzi pomogli przedostać się 
do wujka na Litwę. Mama z babcią i Irenka 
z siostrami w pośpiechu zabierały tylko oso-
biste rzeczy. Mamusia zastanawiała się nad 
czajnikiem i innymi drobiazgami potrzebnymi 
do codziennego życia. Odrzuciła, nie chciała 
zapakować. Wtedy podszedł jeden z żołnierzy 
i doradził, żeby zabierać, a głośno dodał: WY 
DO MATKI NIE JEDZIECIE!

Spakowane, wystraszone, wychodziły z ro-
dzinnego domu, nie zdając sobie spawy, że widzą 
go po raz ostatni. Przekraczając próg domu 
mamusia zemdlała, co było dużym przeżyciem 
dla Irenki, jej sióstr i babci.

Zostały przewiezione na stację Bastuny. 
Irenkę z rodziną załadowano do okratowanych 
wagonów z otworem w podłodze na załatwia-
nie fi zjologicznych potrzeb. Pilnowana przez 
uzbrojonych rosyjskich żołnierzy, często głodna, 
wystraszona, rozpoczęła dwutygodniową podróż 
do Kazachstanu, miejsca zsyłki.

Leżąc na podłodze wagonu, ściśnięci, obolali, 
wszyscy śpiewali kościelne pieśni i modlili się. 
Bardzo się wszyscy martwili o pozostawiony 
inwentarz. Dzieci, jak to dzieci, były poruszone, 
zainteresowane tym, co się wokół nich dzieje, 
ale czuły się bezpieczne, bo miały obok swoje 
mamy, babcie, znajomych. W przeciwieństwie 
do dorosłych były od czasu do czasu wypuszcza-
ne, żeby swoje fi zjologiczne potrzeby załatwić 
poza wagonem.

Kończył się kwiecień, gdy Irenka ze swoją 
rodziną wysiadła na stacji Mietliszyno. Duża 
wieś, w niej kołchoz. Zebrano wszystkich na 
wiejskim placu. Mniejsze rodziny bardzo szybko 
znalazły miejsce do zamieszkania. Rodzinie 

Po PowrociE Z syBErii, ciocia w PiErwsZym rZęDZiE w suKiEncE w KwiatKi, 
Z archiwum roDZinnEgo B. hyli-DąBEK
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Irenki przypadła przybudówka u wiejskiego 
listonosza Stiopki i jego żony Wali, których 
synowie byli wówczas na wojnie. Sześć osób, 
bo Irenki siostry, mama, babcia i jeszcze jej 
matka chrzestna, musiało się zmieścić w jed-
noizbowym pomieszczeniu. I tak rozpoczęło 
się tułacze życie niespełna trzynastoletniej 
wówczas dziewczynki.

Mama i starsza siostra Irenki poszły do 
pracy w kołchozie. Ją i jej młodszą siostrę 
skierowano do szkoły. Panował głód, chleb był 
na przydział. We wsi nie brakowało prostych, 
dobrych ludzi, którzy tak po ludzku współczuli 
i litowali się nad losem przywiezionych tutaj 
Polaków. Pozwalali pozbierać ziarno tam, gdzie 
młócili. Któregoś razu Irenka z mamusią, obie 
na skleconych z desek nartach, wyruszyły po 
plewy. Nie było łatwo, ale przywiozły, wysuszyły 
i zmieliły na żarnach. Jadło się wszystko, co się 
dostało, zdobyło. Często była zupa z pokrzywy.

Z kołchozu mama i siostra Irenki przeszły 
do pracy w sowchozie, w ogrodnictwie. Tam 
zarządca za pracę dawał dla dzieci worek 
ziemniaków, marchwi, buraków, co pozwalało 
zaspakajać głód całej wywiezionej rodzinie. 
Dostali też jednoizbową lepiankę z kuchnią 
na zewnątrz. Tym razem zamieszkało w niej 
12 osób. 

W tym czasie Irenka ze swoją siostrą Dziu-
nią chodziły do miejscowej szkoły. Irenka, która 
naukę języka rosyjskiego rozpoczęła jeszcze 
w Raduniu, tutaj poszła do klasy piątej. Począt-
ki nie były łatwe. Atrament robiono z ołówków 
chemicznych, nie było zeszytów, więc pisano 
w książkach między wierszami. Pierwsze dyk-
tando napisane przez dzieci polskie nie zostało 
przez nauczycielkę ocenione. „Ja po polsku czy-
tać nie umiem” – powiedziała. Jednak później 
polskie dzieci należały do najlepszych uczniów 
w szkole. Radzieckie dzieci, czasami złośliwie, 
nazywały uczennicę Irenkę, jak i inne dziew-
czynki „polska pania”.

Nauka w radzieckiej wiejskiej szkole była na 
wysokim poziomie, szczególnie matematyka. 

To była dziesięciolatka. Często zdawało się 
egzaminy. Duży nacisk kładziono na „fizkul-
turę”. Dzieci ćwiczyły przed każdą lekcją. Gdy 
pewnego razu Irenka i jej siostra spóźniły się 
do szkoły na ćwiczenia, bo oglądały tańce i śpie-
wy w taborze cygańskim, który rozłożył się 
w pobliżu, musiały za karę dodatkowo ćwiczyć 
i biegać wokół szkoły. Irenka i jej siostra uczyły 
się dobrze. Wówczas nie zdawały sobie sprawy, 
że zdobyta tam wiedza przyniesie wymierne 
korzyści. 

Bardzo mroźne i ciężkie do przeżycia były 
zimy w Kazachstanie. Ubierało się walonki, 
żeby nie odmrozić nóg. Nie wszyscy je mieli, ale 
jedni drugim pożyczali. Gdyby nie głód, zimno, 
byle jakie warunki mieszkaniowe i tęsknota za 
swoim domem, za bliskimi, za dawnym, spokoj-
nym i dostatnim życiem, to Irenka nie czułaby, 
że jest wojna. Zajęta nauką, kontaktami z ró-
wieśnikami, pomocą w domu, ani się obejrzała, 
gdy z dziecka stała się dorosłą już panienką.

W tym czasie tatuś Irenki, wywieziony do 
tajgi koło Archangielska, ciężko pracował przy 
budowie żelaznej drogi, a cudem uratowany 
przed wywózką brat przebywał u wujka na Li-
twie. Raz dostały list od babci z jego zdjęciem. 
Któregoś dnia tatuś do nich dołączył. Przyje-
chał wymęczony, zniszczony z odmrożonymi 
nogami, którymi na szczęście zajął się miejsco-
wy felczer. Tatuś poszedł do pracy w stolarni. 
Był razem z rodziną i to było wielkie szczęście. 
Niestety, umarła babcia i tam ją pochowali. 
Czyżby chciała zrobić miejsce tatusiowi Irenki 
w skromnej lepiance?

Gdy skończyła się wojna, wszyscy tylko nad-
słuchiwali, wyczekiwali i powtarzali: „jeszcze 
trochę i wrócimy do siebie, do Polski”. Nie do-
cierały do nich informacje, nie było prasy, radia. 
Tatuś Irenki wstąpił do 1 Armii Wojska Polskie-
go tzw. Kościuszkowców. Kto wtedy zastanawiał 
się czy ta, czy inna armia lepsza? Ważne było, 
że polska! Przeszedł cały szlak od Lenino do 
Berlina. Mamusia dziewiętnastoletniej Irenki, 
raczej już Ireny, zaczęła się starać o powrót 
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do Polski. Nadszedł wreszcie ten upragniony, 
tyle lat wyczekiwany dzień. Rok 1946, kilka 
dni spędzonych na dworcu w Pietropawłowsku 
i jest miejsce w bydlęcym (znowu!) wagonie dla 
czterech osób. 

Podróż była bardzo długa, ale już nie taka 
smutna. Przecież wracały, Irena jej mama 
i dwie siostry, do siebie… Tak myślały. Wysiad-
ły w Brześciu. Ludzie zaczęli całować ziemię 
i wtedy dowiedzieli się od kolejarza, że już nie 
polską ziemię całują.

 Z Brześcia wszyscy zaczęli się rozjeżdżać. 
Pojechały i one, do brata Ireny, do Białegostoku, 
żeby później razem trafić na Mazury, gdzie był 
już ojciec, który, jako osadnik wojskowy, objął 
gospodarstwo we wsi Stawnica, poczta Sątocz-
no, blisko Kętrzyna. Tutaj Irena rozpoczęła 
dorosły etap swojego życia. Nigdy nie pogodziła 
się z tym, że przez tyle lat w swoim życiorysie 
musiała pisać, że była do Kazachstanu ewaku-
owana i że urodziła się w ZSRR. 

Irenka to moja ciocia Irena, żona brata mojej mamy. 
Dzisiaj ma 87 lat i opowiadanie o niej napisałam na 
podstawie Jej wspomnień. Podczas spotkań z ciocią 
ja pytałam, ciocia odpowiadała, opowiadała z naj-
drobniejszymi szczegółami, za co jestem Jej bardzo 
wdzięczna (przyp. autorki).

Z autorKą, fot. Bogumiła hyla-DąBEK

Ewa Kwaśniewicz

Historia kobiety upadłej 
po wielokroć

Jeżeli ktoś zwabiony tytułem oczekuje pikan-
tnych szczegółów z mojego życia, to muszę 

go rozczarować. Będzie to opowieść o moich 
upadkach, ale nie moralnych, tylko dosłownie 
o upadkach fizycznych.

Jako dziecko przewracałam się często, raz 
mniej, raz bardziej dotkliwie. Kiedy jako dziew-
czynka uczyłam się jeździć na rowerze, a był 
to stary, męski rower z ramą, przewracałam 
się tak często i tak boleśnie, że z powodu stale 
obandażowanych kolan dzieciaki wołały na 
mnie piłkarz. Idąc do szkoły często ułatwiałam 
sobie drogę, wskakując na będące w ruchu 
chłopskie wozy i zeskakując z nich na wybru-
kowaną ulicę, przy czym nie zawsze lądowałam 
na obydwu nogach.

Po wielu latach, jako studentka Uniwersytetu 
Wrocławskiego, szłam z zajęć do stołówki z mo-
imi dwiema koleżankami. Roześmiane i rozga-
dane przechodziłyśmy przez jezdnię w okolicy 
przystanku tramwajowego. Nagle potknęłam 
się o wystającą kostkę brukową i runęłam całą 
swoją długością na tory tramwajowe, uderzając 
dolną częścią twarzy o krawężnik chodnika. 
Chwilę leżałam oszołomiona nie bardzo wie-
dząc, co się ze mną dzieje. Moje koleżanki, nie 
zdając sobie sprawy z powagi sytuacji, pękały ze 
śmiechu i straszyły tramwajem, który w każdej 
chwili mógł nadjechać. W końcu, przy pomocy 
jakiegoś mężczyzny podniosły mnie i na widok 
mojej poranionej twarzy spytały z niepokojem:

– Nic ci się nie stało? 
– Nic – odpowiedziałam ze spokojem, wyplu-

wając przy tej okazji na chodnik prawą, górną 
dwójkę. Dziewczyny zaprowadziły mnie do na-
szego uczelnianego dentysty, a ten natychmiast 
mnie skierował do Kliniki Stomatologicznej 
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Akademii Medycznej, która właśnie pełniła 
ostry dyżur. Lekarz dyżurny był bardzo miły. 
Kiedy dowiedział się, że nie studiuję historii, 
powiedział, że nie mogę zostać Krzywoustym, 
a właściwie Krzywoustą i starannie zszył mi 
dolną wargę, poszarpaną mocno, przede wszyst-
kim od wewnątrz. Potem dokładnie posmarował 
mi wszystkie zadrapania wściekle czerwonym 
merkurochronem (kiedyś był taki środek odka-
żający i przyspieszający gojenie) i polecił przyjść 
nazajutrz do niego, aby unieruchomić wysunięte 
w wyniku silnego uderzenia i chwiejące się 
obydwie górne jedynki.

Następnego dnia stawiłam się na Oddziale 
Chirurgii Szczękowej z czerwoną, opuchniętą 
twarzą, podobna do kobiety z jakiegoś indiań-
skiego plemienia. Pan doktor posadził mnie na 
fotelu dentystycznym, bardzo uważnie obejrzał 
moje krzywe i rozchwierutane zęby i mocnymi 
rękami chirurga szczękowego wsunął je na 
właściwe miejsce. Zrobił to bez znieczulenia, 
więc ból był okrutny; zniosłam go bez godności, 
wrzeszcząc w niebogłosy. Po tej operacji ocenił 
z daleka swoje dzieło, stwierdził, że teraz jedyn-
ki są równe z pozostałymi zębami i do górnej 
szczęki przyłożył mi gruby drut, pełniący rolę 
szyny, następnie przymocował go wiążąc cienki-
mi drucikami do każdego zęba. Po skończonym 
zabiegu wyszłam z gabinetu, osunęłam się na 
ławkę i pierwszy raz w życiu zemdlałam.

Po dwóch dniach, kiedy zeszła mi trochę 
opuchlizna i zmyłam „wesoły” czerwony kolor, 
pojechałam do domu, gdzie mama gotowała mi 
zupki, przecierane jak dla niemowlaka, a na 
śniadanie i kolację mogłam jeść tylko bułkę 
rozmoczoną w mleku lub w herbacie. Po dwóch 
tygodniach rekonwalescencji wróciłam do Wroc-
ławia na zajęcia, podobna już do tej dziewczyny, 
jaką byłam przed upadkiem. W międzyczasie 
przyszła piękna wrocławska wiosna, a ja na 
randkach z moim ówczesnym chłopakiem mo-
głam sobie pozwolić tylko na lekkie jak motyl 
pocałunki, bo górna szczęka wciąż mnie bolała, 

no i bardzo przeszkadzała nam dentystyczna 
szyna, którą znajomy pan doktor zdjął mi po 
trzech miesiącach, a po następnych paru, już 
inny dentysta wprawił mi brakującą dwójkę.

W 1997 roku pojechaliśmy z czwórką na-
szych przyjaciół w Tatry. Któregoś dnia wy-
braliśmy się moją ulubioną trasą, z Doliny 
Małej Łąki na Przełęcz po Giewontem i dalej 
do Doliny Strążyskiej. Był to rok pamiętnej, 
wielkiej powodzi i górskie szczyty były prawie 
stale zasnute mgłami, a górskie szlaki mokre. 
Szliśmy Wielką Małołącką Polaną, przez którą 
biegła polna twarda droga, teraz zamieniona 
w rwący strumień. Naszą grupę prowadził ko-
lega przeskakując z jednego brzegu strumienia 
na drugi w poszukiwaniu w miarę suchego 
miejsca, reszta grupy szła za nim, robiąc to 
samo. W pewnym momencie, przeskakując, od-
bił się od kamienia, który leżał na jego środku, 
ja po chwili też to zrobiłam, kamień się zachwiał 
i wylądowałam cała we rwącej, brudnej, na 
szczęście niegłębokiej wodzie. Wylazłam na 
brzeg mokra od stóp do głów, koleżanka chciała 
mnie poratować swoimi zapasowymi spodniami 
i bluzką, ale nie chciałam o tym słyszeć. Byłam 
wściekła, co gorsza nie miałam na kim się wy-
ładować, bo nikt tu nie zawinił. Postanowiłam, 
że z mężem wrócę do samochodu i pojedziemy 
do naszej kwatery. Droga powrotna nie należała 
do najmilszych, ponieważ błoto, którym byłam 
oblepiona wysychało w sierpniowym słońcu, 
moje ubranie i włosy przybrały brunatny kolor, 
ściągając zaciekawione spojrzenia turystów, 
którzy szli w przeciwną stronę. Poratował 
mnie mąż, dając mi swoją dżinsowa bluzę, pod 
którą ukryłam brudną bluzkę, ale moje długie 
włosy w dalszym ciągu były widoczne – brudne 
i pozlepiane. Po powrocie do domu okazało się, 
że błoto miałam wszędzie, nawet w majtkach, 
tylko moje nowe górskie buty zdały egzamin 
i stopy miałam suche. Tego dnia zamiast pod 
Giewont i do Doliny Strążyskiej, poszliśmy 
Doliną Kościeliską do Jaskini Mroźnej.
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Po parunastu latach, w grupie moich ko-
leżanek bibliotekarek, obchodziłam w parku 
muzealnym w Drzonowie Dzień Bibliotekarza. 
Była grochówka, kiełbaski pieczone na rożnie, 
ciasto i inne pyszności. Po skończonej imprezie 
razem z mężem postanowiliśmy umyć duży gar, 
w którym była grochówka. Jak postanowiliśmy, 
tak zrobiliśmy, ale okazało się, że z powodu 
konstrukcji garnka nie mogliśmy do końca 
wylać wody do zlewu, więc zdecydowaliśmy 
się wynieść go na dwór i tam to zrobić. Gar 
był ogromny i nieśliśmy go razem, trzymając 
za uszy z obu stron. Na schodach wyjściowych 
z Muzeum mój kąpany w gorącej wodzie mąż 
przyspieszył i szarpnął garnkiem, pociągając 
mnie za sobą. Oczywiście się przewróciłam 
i stuk, stuk, stopień po stopniu w szybkim 
tempie spadłam ze schodów na trawę. Wstałam, 
sprawdziłam czy jestem cała i obolała pokuśty-
kałam do mieszkania. Tam się okazało, że mam 
potłuczone lewe biodro, odrapany lewy łokieć 
i lewą dłoń, no i rozległe siniaki, ale nic sobie 
nie złamałam. Jedna z moich koleżanek, któ-
rym opowiedziałam moją przygodę stwierdziła, 
że zdałam test na osteoporozę. 

Przed opisanymi tutaj upadkami i po nich 
przewracałam się wiele razy na oblodzonej 

drodze, potykałam się na górskich szlakach, 
oczywiście upadając, ale były to małe niegroźne 
upadki, niewarte wspomnień. Następny groź-
niejszy upadek przydarzył mi się po wielu latach 
w Kołobrzegu, gdzie byłam w sanatorium. Za-
wsze tam, w ramach poprawiania mojej kondy-
cji, jeżdżę na rowerze, ponieważ Kołobrzeg ma 
wiele świetnych ścieżek rowerowych i jeżdżenie 
po nim to sama przyjemność, ale mnie po paru 
dniach znudziło się pokonywanie tych samych 
szlaków i któregoś razu postanowiłam zjechać 
z porządnej, równej ścieżki rowerowej i pojechać 
na przełaj, przez park zdrojowy, konkretnie 
przez jego zaniedbaną część. Jak postanowi-
łam, tak zrobiłam. Jechałam jakimiś wąskimi, 
wydeptanymi ścieżkami przez gęste chaszcze 
i w pewnym momencie zorientowałam się, że 
nie wiem gdzie jestem. Trochę przestraszona 
postanowiłam kierować się w stronę morza, 
niepewna do końca, czy dobrze jadę. Po jakimś 
czasie usłyszałam ludzkie głosy i z radości, że 
jestem już bliska celu, przestałam patrzeć pod 
koła roweru – po prostu straciłam czujność. 
Rower wpadł na wystające korzenie, podsko-
czył i się przewrócił, a ja razem z nim. Lecąc 

wyciągnęłam prawą rękę, aby zamor-
tyzować upadek i to był mój błąd, po-
nieważ ręka przejęła cały mój ciężar, 
pomnożony przez siłę ciążenia. Jakoś 
się pozbierałam, ale prawy nadgar-
stek bolał mnie okrutnie. Ponieważ 
promenada była tuż, tuż, doszłam do 
niej prowadząc rower, potem na niego 
wsiadłam i prowadząc go lewą ręką 
jakoś dojechałam do sanatorium. 
Na miejscu okazało się, że zgubiłam 
okulary progresywne, które miałam 
na głowie, więc poszłam na miejsce 
upadku i je znalazłam. Znowu wró-
ciłam do sanatorium, gdzie obejrzał 
mnie lekarz i skierował do szpitala 

na prześwietlenie, które niechybnie robiłam, 
ale po obejrzeniu zdjęcia lekarz w szpitalu nie 

fot. BolEsław PolarcZyK
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był pewien, czy to pęknięcie czy nie i na wszelki 
wypadek rękę od nadgarstka do łokcia wsadzo-
no mi w gips. Przez tydzień wszystko robiłam 
lewą ręką, która okazała się bardzo sprawna, 
malowałam się, jadłam, zapinałam guziki, 
tylko pisać nią nie potrafiłam, no i z wielkim 
trudem zakładałam spodnie. Po tygodniu gips 
zdjęto, a po zrobieniu ponownego prześwietle-
nia okazało się, że nadgarstek, mimo, że ciągle 
obolały i opuchnięty, kości ma całe, ale ręka 
bolała mnie jeszcze bardzo długo. Po powrocie 
do domu, moje córki stwierdziły, że takiej sza-
lonej matki już nigdzie samej nie puszczą, na 
szczęście nie dotrzymały słowa. Zresztą, czy one 
mogą mi czegokolwiek zabronić? Przecież to ja 
jestem ich matką, a nie odwrotnie!

Znowu minęło parę lat, w trakcie których 
udało mi się unikać poważniejszych upadków, 
ale do czasu. We wrześniu 2011 roku pojecha-
liśmy z naszym UTW do Pustkowa. Morze, 
ładna pogoda, długie spacery plażą z nieod-
łącznym aparatem fotograficznym, 
jednym słowem raj! Któregoś dnia 
wybraliśmy się na spacer do Pobie-
rowa, tam w kawiarnianym ogródku 
wypiliśmy po szklaneczce grzanego 
wina i wybraliśmy się w drogę po-
wrotną. Szliśmy dość wolno, cały czas 
rozmawiając. W pewnym momencie 
usłyszałam sygnał karetki pogotowia 
i stwierdziłam, że siedzę na jakimś 
murku i coś ciepłego spływa mi po 
twarzy. Karetka zatrzymała się przy 
nas, więc spytałam męża po kogo ona 
przyjechała, a on odpowiedział, że po 
mnie. Powiedział, że nagle upadłam 
nieprzytomna na ziemię i głową ude-
rzyłam o krawężnik, nie mógł mnie docucić, był 
przerażony, bo sprawiałam wrażenie nieżywej. 
Zatrzymał się przy nas samochód, wysiadł 
z niego młody człowiek, który powiedział, że 
jest ratownikiem medycznym i zaczął mnie 
cucić, po długiej chwili się ocknęłam i podobno 

przytomnie odpowiadałam na pytania o na-
zwisko, dzień tygodnia i nazwę miejscowości, 
w której mieszkam, a ja zupełnie tego nie 
pamiętałam. Pamięć odzyskałam dopiero na 
sygnał karetki, która natychmiast zabrała 
mnie do szpitala do Gryfic. Tam zrobiono mi 
prześwietlenie głowy, zszyto ranę nad prawym 
łukiem brwiowym i obejrzał mnie okulista, bo 
miałam rozległy uraz pod oczami, tzw. oku-
larowy. Szkła okularów oczywiście popękały. 
Kiedy po dwóch dniach wróciłam do naszego 
pensjonatu w Pustkowie, moja koleżanka Ania 
powiedziała, że jestem śliczna jak tęcza, taka 
kolorowa. Siniaki po jakimś czasie zeszły, ale 
strach przed następną nagłą utratą przytomno-
ści pozostał. Po powrocie do domu dokładnie się 
przebadałam, neurologicznie i kardiologicznie 
zrobiłam wszystkie specjalistyczne badania, 
m.in. tomografię głowy i okazało się, że jestem 
zupełnie zdrowa, ale gdzieś z tyłu głowy ciągle 
odczuwam lek.

To już wszystkie moje wypadki-upadki, bo 
o przewróceniu się na śliskich schodach przed 
domem i mocnym stłuczeniu nosa oraz o zsu-
waniu się po stoku Nosala w Tatrach nie warto 
wspominać.

PosiniacZona alE sZcZęśliwa, żE żyJE,  
fot. włoDZimiErZ KwaśniEwicZ
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Maria Orlicka

Mój Zaborów
Cz. I 

Był mroźny i śnieżny styczeń 1940 roku. 
Jechałam saniami, pierwszy raz w życiu, 

z Brzeska do Zaborowa. Miałam wtedy osiem 
lat. Wtulona w słomę, kożuchy, otoczona ramie-
niem Mamy, jechałam ku temu wszystkiemu, 
co nas tam czekało, świadoma grozy wojny, 
pełna smutku i żalu za Szlachcinem, rodzinną 
wioską, którą musieliśmy opuścić, jednak cie-
kawa tego wszystkiego, co nas czekało, co było 
nowe i nieznane.

Ojciec był kierownikiem szkoły w Szlach-
cinie koło Środy Wielkopolskiej, teraz miał 
w Zaborowie pracować na tym samym stano-
wisku. Dla niego było to miejsce obce, inaczej 
dla Mamy. Ona wracała w strony, w których 
spędziła pierwsze lata swojej pracy nauczy-
cielskiej pod koniec pierwszej wojny światowej 
i w pierwszych latach po niej.

Zmierzchało już, kiedy zatrzymaliśmy się 
w Szczurowej u kogoś, kto pamiętał czarnowło-
są, młodziutką nauczycielkę, która uczyła go 
przed laty. Nakarmiono nas rosołem z ryżem, 
napojono gorąca herbatą. Do Zaborowa, do domu 
ciotki Majczyny, było już tylko kilka kilometrów, 
które przejechaliśmy już prawie śpiąc. 

Ciotka Majczyna, czyli pani Majkowa – wdo-
wa, prowadziła sama zasobne i dobrze utrzyma-
ne gospodarstwo – schludne i zadbane. Nie była 
ona naszą krewną; do starszych ludzi mówiło się 
wówczas w Zaborowie: ciotko, wujku albo swoku. 

U ciotki zastaliśmy ogrzaną izbę, zaścielone 
szerokie łóżko, „ślufanek”1, bochenek chleba 
na stole, dzbanek mleka. Dostaliśmy też coś 
 

1 gwarowe: ława z oparciem do siedzenia lub spa-
nia z pojemnikiem na pościel, bieliznę

gorącego do jedzenia i zasypialiśmy w poczu-
ciu spokoju i bezpieczeństwa. Tak zaczął się 
nasz prawie pięcioletni pobyt w tej wsi, której 
miejsce na mapie, w dziejach polskich i moich 
osobistych jest szczególne. 

Trafiłam do drugiej klasy szkoły powszech-
nej. Wprawdzie przed wojną ukończyłam dwie 
klasy, ale Ojciec uznał, że od półrocza nie ma 
sensu posyłać mnie do klasy trzeciej, bo wiekowo 
byłam i tak o rok do przodu. Codziennie prze-
mierzałam drogę z końca wsi, czyli z Górek, do 
szkoły, która znajdowała się naprzeciw kościoła. 
Brnęłam więc w śniegu, podjadając po drodze 
bryłki śniegu, ubite od końskich kopyt. Dopiero 
poważna choroba żołądka odzwyczaiła mnie 
od tego. Mijałam domy, gospodarstwa i prawie 
każde, a także jego mieszkańców, pamiętam.

Po prawej stronie, u Kasi Miki, wynajmowa-
ła izdebkę pani Ida Romańska. Była to starsza 
pani, zupełnie samotna. Miała siostrzeńca 
Niemca, którego bardzo kochała i który walczył 
gdzieś na wschodnim froncie. Pisywał do niej 
listy, a ona z tymi listami przychodziła do nas. 
Nawet współczuć jej nie potrafiliśmy, bo wiado-
mo, co czuliśmy wtedy do Niemców.

Dalej mieszkała w maleńkiej budce stara 
obłąkana kobieta. Wieś ją utrzymywała, co-
dziennie ktoś przynosił jej posiłek. Byłam tam 
kiedyś z którąś z koleżanek. To było straszne 
wrażenie. Kobieta leżała w cuchnącym barłogu. 
Chude, jak u szkieletu, ręce wyciągały się po 
posiłek. Skołtunione włosy wisiały wokół twa-
rzy, oczy patrzyły nieprzytomnie. Trochę się jej 
bałam. Nad łóżkiem wisiał jakiś święty obrazek 
i wyblakła fotografia młodej, dorodnej kobiety 
w sukience w groszki na tle nowego, pięknego 
domu. To była ona, kiedyś. Mówiono, że była 
zamężna i zamożna. Pojechali do Ameryki 
i tam się wzbogacili. Nie pamiętam, co stało się 
z jej mężem. Ona pewnego dnia podpaliła swój 
dom i gospodarstwo; z resztek niedopalonych 
drewien ludzie zbudowali jej tę budkę i wzięli 
na garnuszek gromady. 
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W maleńkiej, biało-niebieskiej, krytej strze-
chą chałupie mieszkała ciotka Walczakowa. 
Mieszkał u niej wraz z rodziną pracownik na-
ukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojciech 
Walczak – jaj brat. W czasie wojny utrzymywał 
rodzinę robiąc fotografie z różnych uroczy-
stości wiejskich, kościelnych i rodzinnych. 
Państwo Walczakowie często u nas bywali. 

fot. Ewa KwaśniEwicZ

Pan Wojciech – geograf – opowiadał nam dużo 
ciekawych rzeczy o swoich podróżach. 

Na skrzyżowaniu drogi zaborowskiej z szosą 
jadowicką znajdowało się bardzo stare i nieco 
odmienne od pozostałych domów zaborowskich 
domostwo Ciaciurów. Po latach, kiedy zbierałam 
materiały do pracy magisterskiej, natrafi łam 
w jakichś źródłach na informację, że w XVII w. 
była w tym miejscu karczma, a właścicielami 
byli ludzie o tym samym nazwisku. Może to 
była ta sama chata?

Z kolei w lewo od drogi z Pojawia było duże 
gospodarstwo Ciupków. Na podwórzu znajdowa-
ła się wysoka huśtawka. Właściciele pozwalali 
dzieciom z niej korzystać, co w czasie i miejscu, 
gdzie było tak mało atrakcji, była to duża frajda. 
Na tym samym podwórku, wczesną wiosną 1945 
roku, tuż po ucieczce Niemców, córki Jędrzeja 
Cierniaka2 wystawiły z zespołem amatorskim 
I akt „Wesela” St. Wyspiańskiego. Scenę urzą-
dzono na platformie na gumowych kołach, 
a widzowie stali dookoła.

Trochę dalej, po lewej stronie wiejskiej drogi, 
było gospodarstwo Stanisława Gibuły. Kiedy 
Niemcy kazali przekazać do powiatu bibliotekę 
Domu Ludowego, ukrył ją u siebie. Wracając 
ze szkoły zachodziłam do państwa Gibułów, 
buszowałam w sąsieku i miałam stałą dostawę 
książek. Proporcjonalnie do wieku i chłonności 
umysłu nigdy nie czytałam tyle, co wtedy. Sta-
nisław Gibuła wraz z moim Ojcem zorganizo-
wali przerzut za Wisłę niejakiego Kosiniaka, 
któremu udało się uciec przez usuniętą słomę 
w dachu z domu otoczonego przez gestapo. Poza 
tym pamiętam, że pięknie grał na skrzypcach 
i robił przepyszną kiełbasę; takiej już nigdy 
nie jadłam.

2 jędrzej Cierniak, ur. 15 października 1886 r. w Za-
borowie działacz oświatowy, pedagog, organi-
zator amatorskich teatrów ludowych, a od 1927 
wizytator ministerialny oświaty pozaszkolnej. 
Aresztowany 24 kwietnia 1941 przez hitlerowców 
i rozstrzelany w masowej egzekucji na początku 
marca 1942.
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Po lewej stronie drogi, w drewnianym domu 
z pomalowaną na niebiesko gliną pomiędzy 
balami, mieszkali też Łubowie. Dom zbudo-
wany tak, jak większość domów w Zaborowie: 
sień, po lewej stronie izba paradna, po prawej 
mieszkalna. W niej łóżko ze stosem poduszek, 
dwa ślufanki pod oknami, duży drewniany stół, 
na lewo od drzwi wielki, zajmujący prawie ¼ 
izby piec, w którym znajdowała się tzw. kapli-
ca – wnęka zamykana na półokrągłe drzwiczki, 
przeznaczona na przechowanie w cieple obiadu 
dla powracających z pola. Na dole, pod drzwicz-
kami, była jeszcze jedna, głęboka wnęka, w któ-
rej przemieszkiwały zimą króliki. 

Izba paradna była rzadko używana. Stało 
w niej zazwyczaj jedno łóżko ze stosem hafto-
wanych poduszek, pod oknami były ławy albo 
ślufanki, a pod główną ścianą – skrzynia ma-
lowana z odświętną odzieżą. Ileż tam bywało 
pięknych rzeczy, które mogłyby być ozdobą nie-
jednego muzeum, a sznury prawdziwych korali 
nawet w uboższych chatach nie były rzadkością. 
Za obu izbami znajdowały się bezokienne komo-
ry, w których przechowywano żywność.

Łubowie mieli czworo dzieci. Najstarszy – 
niski, szeroki w ramionach, jasnowłosy Władek 
uczył się dobrze w szkole i miał uzdolnienia 
muzyczne. Średni, Czesiek – mój rówieśnik 
i kolega z klasy był niezwykle urodziwy, co na-
wet wtedy umiałam dostrzec. Jego ciemnonie-
bieskie oczy śmiały się wesoło, a ich właściciel 
szukał okazji, by jakiś kawał wywinąć. Młodszy 
o trzy lata Józuś był przemiłym, kochanym 
dzieckiem. Miał w jakimś wypadku, chyba 
przy sieczkarni, ucięty kciuk i po tym kciuku, 
po trzydziestu z górą latach, poznałam go, gdy 
z mężem i najmłodszą córką odwiedziłam Zabo-
rów. Najmłodsza Maniusia była jeszcze całkiem 
małym, jasnowłosym dzieckiem o okrągłej buzi 
i niebieskich oczach. 

W Zaborowie był zwyczaj, że młodzi, nie-
żonaci synowie używali nazwiska rodziców 
w formie zdrobniałej. Kiedyś trzej chłopcy od 

Łubów po coś przyszli do mojego Ojca. Ojciec 
zapytał ich o nazwiska. Odpowiedzieli: Władek 
Łuba, Czesiek Łubka, Józuś Łubecka.

W domu Łubów spędziłam wiele czasu, zjad-
łam wiele pajd razowego chleba i wspaniałych 
podpłomyków. Mama Łubowa przygarniała 
mnie serdecznie i podkarmiała czym mogła, bo 
wiedziała, że z żywnością było u nas krucho.

Najbardziej utkwiło mi w pamięci darcie 
pierza, na które zostałam zaproszona , mimo że 
zwykle udział w nim brały dorosłe dziewczęta 
i gospodynie. Schodziliśmy się zimowymi wie-
czorami. Gospodyni kładła na długim drewnia-
nym stole kupki pierza, a my obrywaliśmy bocz-
ne chorągiewki od szypułki. Rozchodziliśmy się 
późną nocą, ja, jako najmłodsza, wychodziłam 
wcześniej. W czasie pracy śpiewało się piosenki, 
opowiadało historie o duchach, zjawach, o cie-
kawych ludzkich losach, opowiadało się dow-
cipy, czasami tak słone, że moja Mama chyba 
by zemdlała, gdyby wiedziała, czego słucha jej 
dwunastoletnia córka. 

Nikt nie wiedział, jaki zapas pierza ma go-
spodyni, toteż kiedy któregoś wieczoru znikły 
ze stołu ostatnie kupki pierza i polecono po-
sprzątać, wszyscy byli zaskoczeni. Wyskubek! 
Na uprzątniętym stole pojawiły się miski z róż-
nymi smakołykami, herbata, odrobina bimbru. 
Młodzieńcy, którzy dotąd wiernie towarzyszyli 
w pracy, teraz ochoczo przysiedli się do stołu. 
Zrobiło się bardzo wesoło, ale niestety, zgod-
nie z życzeniem Mamy, musiałam wracać do 
domu. Józuś Łubecka wytaszczył z komory mój 
płaszcz, gdzie go chował mówiąc: „Maryś, daj, 
schowam ci płaszcz, bo się omesys”. 

Bokiem do drogi stał pomalowany na błę-
kitno dom Gulików. Z licznej gromadki dzieci 
pamiętam Marysię, z którą chodziłam do jednej 
klasy. Miała gładko zaczesane ciemne włosy, 
zaplecione ciasno w warkocze. O rok starsza 
ode mnie, poważna – nigdy nie uczestniczyła 
w naszych wygłupach, była chyba nad wiek 
obciążona obowiązkami domowymi. Marysia 
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Odysei ciąg dalszy. Nowe okolice. Nowi ludzie. 
Nowe poznania. Przerośl to dość duża osada, 
tuż nad granicą z Prusami Wschodnimi. Też 
do granicy z Litwą nie więcej jak kilkanaście 
kilometrów. Ot, taka malutka brodawka na 
konturach mapy Rzeczpospolitej. Osada poło-
żona jest pośród łagodnych wzgórz, tak cha-
rakterystycznych dla całej Suwalszczyzny. Jest 
też jezioro. I to jakie jezioro. Arkadyjski staw to 
nędzna sadzawka wobec tego olbrzyma. Zaraz 
za małym drewnianym kościołem wzgórze opada 
łagodnie aż do brzegu ogromnej wody. Daleki, 
przeciwległy brzeg znów unosi się na zbocza 
wzgórz pokrytych starymi lasami. Wąska, 
czyściutka rzeczka ukryta w gąszczu krzewów 
łączy się z jeszcze większym olbrzymem, które-
go wydłużony kształt, rzucony pośród wzgórz 
i lasów, sięga aż do dalekich domów nieznanego 
miasteczka. Może to Filipów?

miała starego dziadka, który często wspominał 
rzeź galicyjską. Śpiewał piosenkę, od której 
ciarki przechodziły po plecach: „A pamiętasz 
chłopie rok czterdziesty szósty, jak się panów 
rżnęło w samiutkie zapusty”. „Panami” nazy-
wał dziadek Marysi nie tylko właścicieli okolicz-
nych dworów, ale też wysiedlonych, przybyszów 
z miasta, słowem wszystkich, którzy obyczajem, 
ubiorem mową różnili się od mieszkańców Za-
borowa. Nie lubił „panów”, stronił od rozmów 
i kontaktów. Bałam się dziadka Marysi.

Następnym, stojącym tuż przy szkole, bo-
kiem do drogi, był dom Mików i Majków. Syn 
Majków, Olek, był także moim kolegą z klasy. 

Mieszkamy w murowanym domu stojącym 
w rogu ogromnego placu, który można by 
nazwać rynkiem, bo skupiają się wokół nie-
go wszystkie najważniejsze urzędy i sklepy: 
posterunek policji, poczta, spółdzielnia i coś 
w rodzaju hotelu albo zajazdu z gospodą. W po-
bliżu naszego domu jest jeszcze mleczarnia, jak 
na owe czasy bardzo nowoczesna, a obok niej 
biegnie droga do kościoła.

Jest wczesna wiosna. Śniegi leżą jeszcze duży-
mi, brudnymi płatami w ocienionych miejscach, 
ale czuć już surowy zapach budzącej się ziemi.

***
Na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkol-

nego 1936/37, ojciec zaprowadził mnie do fry-
zjera. Starszy pan sadzając mnie na krześle, aż 
pojękiwał z żałości:

– Aj, aj. Takie śliczne włoski i trzeba ściąć?
– Idzie do szkoły – wyjaśnił ojciec – jeszcze 

przez pomyłkę posadzą go z dziewczętami…
Włosy miałem naprawdę śliczne. Jasne jak 

len kędziory opadały mi aż na ramiona. Były 
ładne, ale… na głowie dziewczynki. Od dawna 
są już moim utrapieniem. Chłopcy z sąsiedztwa 
przezywają mnie „babą”. Musiałem im nawet 
pokazać, że to nieprawda… Dlatego bez żalu 

Przyjaźniliśmy się. Olek zabierał mnie ze sobą, 
kiedy wyprowadzał konie na błonie pod lasem, 
zwane Kawce. Wsiadaliśmy na nie i bez siodła, 
tylko z uzdą, jechaliśmy na pastwisko. 

Pamiętam, że kiedyś robiliśmy, przy pomocy 
pudełka od zapałek, cegiełki z gliny. Potem 
suszyliśmy je na słońcu i budowaliśmy dom. 
Kiedy był już wyprowadzony pod dach, nadeszła 
potężna burza i wszystko rozmyła. Pod płotem 
została tylko kupka gliny. Boże, jak myśmy wte-
dy ryczeli oboje. A przecież były to czasy, kiedy na 
całym świecie w gruzy waliły się domy i miasta, 
płonęły wsie, na zawsze znikały czyjeś gniazda 
rodzinne. Cóż, różne bywają rozmiary tragedii.

Zbigniew Rajche

PAMIĘTNIKI TOM I  

Przerośl
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patrzę jak jasne loki opadają na podłogę. W lu-
strze naprzeciwko wyłania się ostrzyżony na 
„pałę” p r a w d z i w y chłopiec.

***
Sabina Sienkiewicz jest drobną dziewczynką 

o jasnych, prostych jak druciki włosach, obcię-
tych równo nad czołem. To córka gospodarzy 
naszego domu. Znamy się jeszcze z czasów 
przedszkolnych. Teraz chodzimy do tej samej, 
drugiej klasy, ale łączy nas coś więcej niż 
szkolna ławka i sąsiedztwo. Sabina pierwsza 
stworzyła jasną sytuację.

– Ty, Zbyszek, będziesz ze mną chodził, czy 
tylko tak dla zabawy?

– To znaczy jak chodzić? – nie zrozumiałem.
– Normalnie. Będziesz moim narzeczonym. 

Chcesz czy nie?
– A co będziemy robić?
– Zwyczajnie, chodzić ze sobą.
– Ale gdzie? Chodzimy przecież do jednej 

klasy.
– Ale z ciebie głupi! – zawołała. – Będziemy 

chodzić ze sobą jak dorośli…
„Chodziliśmy” więc ku zazdrości innych 

dziewczynek z klasy. Wszystkie zazdrościły Sa-
binie narzeczonego. Był to jedyny w moim życiu 
okres takiego ogromnego powodzenia u płci 
pięknej. Sabina była bardzo dumna i kiełkują-
cą już kobiecością i sprytem broniła się przed 
innymi konkurentkami do chodzenia ze mną. 
Podobało mi się nawet to „chodzenie”. Całe wa-
kacje spędzamy razem. Kąpiemy się w jeziorze, 
robimy długie spacery na torfowiska lub na 
pola Sienkiewiczów nieopodal szosy do Suwałk. 
Kładziemy się tam na małej łączce i patrzymy 
w niebo. W sunących po niebie obłokach Sabina 
zawsze potrafi dostrzec jakieś kształty.

– O, patrz! Tamten to całkiem jak krowa. 
Widzisz?

– Który?
– O, ten, ten!
Udaję, że coś widzę, aby nie wyjść na zupeł-

nego głupka, ale naprawdę w tym kłębku białej 
waty nie mogę dostrzec krowy… 

Raz Sabina zawołała ochoczo:
– Wiesz co? Dlaczego właściwie my się nie 

całujemy? Dorośli przecież to robią, nie?
– Pewnie. Sam widziałem.
– No, no. A jak się to robi? – zaciekawiła się.
– Tak jakoś, wargami.
– To my też możemy. Dorośli mogą, a my 

to nie?
Nie odczuwałem jakoś rozkoszy w tym do-

tykaniu wargami, ale Sabinie bardzo się to po-
dobało. Po każdym takim spektaklu była jakby 
bardzo zawstydzona. Kiedyś zwierzyła mi się, 
ze jak już pójdziemy do pierwszej komunii, to 
trzeba będzie to księdzu wyznać…

Nie wiadomo tylko dlaczego dla tych kilku 
muśnięć wargami robiliśmy zawsze taki kawał 
zapylonej drogi, aż na ich łączkę. Uważaliśmy 
bowiem, że całować się najlepiej na tej właśnie, 
naszej łączce. Tak zresztą uważała Sabina, a ja 
byłem jej wiernie posłuszny. Kiedy przez kilka 
dni pada deszcz lub jest zimno, włazimy na 
strych. Jest bardzo duży, mroczny i zawalony 
starymi gratami. Pachnie tam zawsze myszami 
i zatęchłym kurzem. W najciemniejszym kącie 
Sabina ciasno przytula się do mnie, a jej oddech 
czuję na swojej twarzy. Po takim seansie jest 
jeszcze bardziej zawstydzona, ale w tym wsty-
dzie, jest też sporo satysfakcji i jakiegoś już 
kobiecego zadowolenia. 

***
Zaraz za Przeroślą, na prawo od szosy do 

Suwałk rozciąga się ogromne torfowisko. Sza-
chownica setek kwadratowych i prostokątnych 
sadzawek o brzegach stromych, jakby wykrojo-
nych nożem i wodzie czarnej jak szkolny atra-
ment. Wije się między nimi labirynt ścieżek na 
stopę szerokich i tak chybotliwych, że trzeba 
bardzo odważnego, aby śmiał się w nie zapuścić. 
Na maleńkich polankach między sadzawkami 
rosną soczyste kaczeńce, a jesienią czerwone 
borówki o smaku cierpkim i orzeźwiającym.

W środku lata, w czas na polach najspo-
kojniejszy, na torfowisko przychodzą ludzie. 
Całymi rodzinami. Mężczyźni w podkasanych, 
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zgrzebnych gaciach stoją po kolana w wodzie 
i wyrzucają na brzeg czarne jak dusza grzesz-
nika błocko. Kobiety, nie mniej od nich utytłane 
czarną mazią, wyrabiają z tego zawiesiste cia-
sto i formują z niego potem przetakami czarne 
krążki, zalegające ogromną mozaiką całe łąki. 
Prażą się one potem w słońcu niemal aż do 
jesieni i po wyschnięciu, lekkie już i porowate 
koła, podobne do cykorii, zwozi się do domu. 
Kręgi torfu w symbiozie z polanami drewna 
dają przez całą zimę przyjemne i tak potrzebne 
w tym surowym klimacie ciepło.

Bardzo lubię czas kopania torfu. Zawsze 
senne i melancholijne torfowisko kipi w tym 
czasie życiem. W czystym, upalnym powietrzu 
krzyżują się pokrzykiwania i przekomarzania 
mężczyzn z kobietami. Między sadzawkami 
biegają dzieci i psy. Ładne są też łąki. Zawsze 
soczysta zieleń kryje się pod regularnymi sze-
regami czarnych krążków.

***
Jezioro nawet zimą jest piękne. Zwłaszcza 

wówczas, kiedy zamarznie jakby… mimo woli. 
Powierzchnia nieruchomej wody jest wtedy po-
fałdowana w drobne, zastygłe w bezruchu falki. 
Są też miejsca, zwłaszcza ocienione szuwarami, 
gdzie woda zamarza na podobieństwo lustrzanej 
tafli. Jeżeli tak położyć się na brzuchu na tym 
krysztale i dobrze wpatrzeć, to widzi się całe 
podwodne życie. Zarośla nieruchomych szu-
warów i wodorostów, dalekie, piaszczyste dno, 
a nawet przesuwające się tam od czasu do czasu 
ospałe ryby. Wydaje się wtedy, że człowiek nie 
leży na lodzie, a nurza się w czarnej toni lub 
zagląda w ogromne akwarium.

***
Nasza służąca, Janka, jest młoda dziew-

czyną. Dopiero przed dwoma laty skończyła 
szkołę powszechną. Najpiękniejsze chwile, 
jakie Janka zapamiętała z czasów szkolnych, 
to życie harcerskie. Pełniła tam nawet jakieś 
funkcje. Bywała na obozach i zlotach. Jeszcze 
dziś żyje tymi wydarzeniami. Ojciec mówi, że 
to bardzo inteligentna i zdolna dziewczyna. 

Powinna uczyć się dalej. W jej sytuacji jest to 
niemożliwe. Rodzice Janki to bardzo biedni 
ludzie. Ma dużo rodzeństwa, w tym jedną 
sparaliżowaną siostrę. Pozostają jej więc tylko 
piękne wspomnienia.

***
Dostałem porządne lanie… Najgorsze jest 

w tym to, że moim zdaniem zupełnie nieza-
służone. 

Nawet nie winię za to ojca, bo zbieg okoliczno-
ści był naprawdę dziwny i nie na moją korzyść.

Mam na szkolnej książeczce oszczędnościo-
wej kilka złotych. Ojciec nie pozwala mi ich 
wyjmować, ale czasem pragnienie posiadania 

fot. Ewa KwaśniEwicZ



146 INSPIRACJE  /  grudzień 2015 – kwiecień 2016  /  nr 1 (51)

czegoś jest silniejsze od wizji kary. Właśnie 
pokazały się w szkolnym sklepiku bardzo ładne 
strugaczki do ołówków. Takie cacko kosztuje 55 
groszy. Bez zastanowienia podjąłem tę kwotę 
i strugaczkę kupiłem. Nigdy nikomu nic nie 
ukradłem i dlatego nie podejrzewałem o tę 
brzydką cechę innych; wychodząc na przerwę 
zostawiłem ją na ławce. Po kilku minutach już 
jej nie było… Wszelkie poszukiwania i dopyty-
wania kolegów nie odniosły oczywiście skutku. 
Jak kamień w wodę.

Wracałem do domu markotny, ale jakoś po-
godziłem się ze stratą. Pech chciał, że właśnie 
tego dnia ojciec postanowił sprawdzić stan 
moich oszczędności. Jasnym było, ze właśnie 
dziś podjąłem nieszczęsne 55 groszy.

– Na co wydałeś te pieniądze? – zapytał ojciec.
– Kupiłem strugaczkę do ołówków.
– Strugaczkę? Pokaż!
I znalazłem się w kropce. Jak mogę poka-

zać coś, czego nie mam? Powiedziałem jednak 
prawdę, jak było. Ojciec przyjrzał mi się z po-
litowaniem.

– Jak już musisz kłamać, to rób to mądrzej. 
Powiedz prawdę, na co wydałeś te pieniądze?

– Naprawdę na strugaczkę.
Ojciec wstał i spojrzał na pasek do ostrzenia 

brzytwy, który zawsze wisiał na gwoździu koło 
drzwi.

– No dobrze. Przynieś krzesło.
Nie pomogły ryki, prośby i zaklinania. Oj-

ciec, zawsze konsekwentny, nie znosił kłamstw 
i krętactwa. Dostałem kilka pasów i nie było 
sposobu na wyjaśnienie, że moje „kłamstwo” 
wcale kłamstwem nie było.

Oby ten, który ukradł mi strugaczkę do-
stawał takie lanie przez cały rok po trzy razy 
dziennie!

***
Ojciec ma w Przerośli swego osobistego wro-

ga. Jest nim ksiądz proboszcz. Ojciec nazywa go 
po prostu Ignacem (ksiądz ma na imię Ignacy). 
Ojciec nie prowadzi z proboszczem żadnej wojny. 

Powodem niechęci księdza do ojca jest agnosty-
cyzm mego rodziciela. Nie może mu też wyba-
czyć, że bądź co bądź nauczyciel prenumeruje 
„Robotnika”, a nie „ Rycerza Niepokalanej” lub 
choćby tylko „Przewodnik Katolicki”. Oficjalnie 
w szkole, gdzie proboszcz jest katechetą, po 
prostu go nie dostrzega, ale poza oczami nazy-
wa go „bolszewikiem”. Na opinię księdza o ojcu 
wpływa też zapewne fakt, że żyje on „na wiarę” 
z żoną innego mężczyzny… Ojciec odpłaca się 
księdzu wymyślaniem ośmieszających go aneg-
dot i różnych historyjek. 

Kiedy ojciec ma w niedzielę dyżur i musi 
prowadzić szkołę do kościoła, to cała parafia 
ma ciekawe widowisko. W czasie podniesienia 
ojciec jest jedyną osobą w kościele, która nie 
klęka. Śmiesznie to wygląda, kiedy ksiądz 
unosząc kielich zerka do tyłu, czy jego wróg nie 
ukorzył się nagle i nie ugiął kolan… Podobno 
pisał już nawet do Inspektoratu szkolnego, że 
ten niepokorny nauczyciel demoralizuje dzieci.

Odkąd pamiętam ojciec zawsze był niewie-
rzący. Wydaje mi się, że poglądy te wyniósł 
z Uniwersytetu Lwowskiego, a może nawet 
z domu rodzinnego. Babka też nie grzeszyła 
nigdy pobożnością. Chodziła do kościoła, ale to 
chyba raczej ze względu na mnie, a nie z włas-
nej pobożności. Nigdy nie widziałem babki 
modlącej się w domu. W swoich opowieściach 
i legendach, którymi mnie karmiła, nigdy nie 
mówiła o Bogu. Na pierwszym miejscu zawsze 
była ojczyzna, honor i uczciwość wobec ludzi. 
To nawet dziwne, bo przecież babka była wy-
chowanką klasztoru. A może właśnie dlatego?

***
Koła furmanki z głośnym cmokaniem mie-

szą błoto rozmokłej drogi. Dawno już znikły 
ostatnie opłotki Przerośli. Rozpłynęły się 
w mgłach dżdżystego, marcowego poranka.

Siedzimy z ojcem na wymoszczonym sianem 
tylnym siedzeniu. Przed sobą mam szerokie 
plecy woźnicy w brudnym, baranim kożuchu. 
Jedziemy do Wiżajn, gdzie ostatnio przeniesiono 
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mamę. Dokładnie dziesięć lat temu rodzice 
pracowali w tym miasteczku. Tam się poznali 
i brali ślub. Za kilka dni, bo pierwszego kwiet-
nia, będzie równa rocznica. W dzień prima apri-
lisowy… Może dlatego ich pożycie w ostatnich 
latach było takie nieprawdziwe?

Ojciec po namyśle, a może i za namową 
pani Heleny, swojej obecnej towarzyszki życia, 
postanowił przekazać mnie mamie. Mama 
wprawdzie już chowa moją młodszą siostrę, Zo-
się, ale zgodziła się przyjąć i mnie. Już za kilka 
godzin zmienię „właściciela”. Zerkam na ojca. 
Siedzi pochylony i o czymś intensywnie myśli. 
Ostatnio bardzo się zmienił. Kiedyś taki wesoły, 
potrafi ł sypać dowcipami przy każdej okazji. 
Teraz jest jakby zamknięty w sobie i milczący. 
Kto wie, może wróciłby do mamy, tylko duma 
nie pozwala mu przyznać się do błędu?

Ciekawe jak mama wygląda? Dawno już 
nie mogę przypomnieć sobie jej twarzy. Wiem, 
że jest niska i szczupła. Ma czarne oczy że jest niska i szczupła. Ma czarne oczy 

fot. Ewa KwaśniEwicZ

i kasztanowe włosy. Mówi bardzo szybko, dużo 
gestykuluje, a jej największą pasją jest szkoła. 
Tak, ale twarzy nie mogę sobie przypomnieć… 
Jaki wstyd. Gdybym tak spotkał mamę na ulicy 
i nie poznał?

Potem wszystko jest niespodzianką. Do 
mieszkania dawnej koleżanki obojga rodziców, 
gdzie zatrzymaliśmy się, wchodzi elegancko 
ubrana kobieta, a ja od razu poznaję w niej 
mamę. Jestem onieśmielony. Już tak dawno. 
poza Sabiną, nikt nie całował mnie i nie tulił 
do piersi…

Jest późny wieczór. Rodzice rozmawiają 
jeszcze koło furmanki, a ja czekam w drzwiach 
szkoły. Potem ojciec nagle podchodzi do mnie, 
pochyla się i całuje w oba policzki.

– No to sprawuj się dobrze, Zbyszek. Nie rób 
mamie kłopotów.

Furmanka turkocząc po kamieniach znika 
w ciemnościach. Idziemy do mieszkania mamy. 
Do mojego nowego domu.
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Marzena Tomczak

U wrót Nowego Czasu

Piękny dzień: słońce, wietrzyk, szmer przyja-
znych rozmów dokoła i świadomość, że przede 
mną nielekka praca, lecz w szlachetnym celu. 
Idę. Droga powoli się wznosi, wkracza w las. 
Idę, idę, idę. Rano było chłodno, ale już cieplut-
ko. Ściągam szalik i spokojnie, delektując się 
każdym krokiem, idę. Mija mnie kilka osób. 
Uśmiechamy się do siebie. Roznosi mnie mi-
łość do świata, totalna życzliwość, świadomość 
mocy. Powiewy wiatru rzeźwią, oczy chłoną 
barwy krajobrazu: zieleń drzew, odcienie szaro-
ści spiętrzonych głazów. Znów wyprzedza mnie 
kilka osób. 

Nie jestem typem sportowca, ale mamy dwa 
psy, którym należą się trzy spacery dziennie, 
a ja dzięki temu zaliczam kilkanaście kilo-
metrów na rowerze, na dodatek po pięknym, 
zmiennym porami roku, lesie. No i co tydzień 
lub co dwa, przepływam w jednym ciągu czter-
dzieści basenów, chociaż w rekreacyjnym tem-
pie, lecz bez wysiłku. Myślałam, że mam jaką 
taką kondycję, a tu zaczęła się zadyszka! I co 
chwila ktoś mnie mija! 

Usiłuję przyśpieszyć. Jest coraz cieplej. 
I droga wznosi się coraz bardziej. A niektórzy 
mówią, że góry są po to, aby na nie wchodzić. 
Jak można lubić wdrapywanie na jakąkolwiek 

górę?! Ale ja idę w szczyt-
nym celu. Idę. Gorąco. Zdej-
muję kurtkę. Idę. Idę. Coraz 
goręcej. Zdejmuję sweterek. 
Może przy okazji napić się? 
Nie, jeszcze nie. Znów ktoś 
mnie wyprzedza. Idę. Jak 
muł. I jedna myśl: kiedy to 
się skończy… Droga już 
prawie pionowa. Aleee-juuuż
-chyyyba – niedaleki – ko-
niec! Widać prześwity!!! 
Ci, co szli przede mną, już 
pewnie leżą na trawie. A ja 
zaraz też… Nie! Nie! To 
tylko ostry zakręt i droga 

dalej pod górę… Pić! pić! Idę… Brak powie-
trza… Staram się oddychać głęboko i powoli… 
Może usiąść na chwilę? Ale czy potem dam 
radę wstać? Mijają mnie. Idę, a właściwie  
wlokę się. 

Moment! Czytałam kiedyś opowieść Beaty 
Pawlikowskiej o przeżyciach na arcytrudnej 
górskiej trasie. I napotkany Indianin poradził 
jej, żeby nie myślała o męczącej drodze, dalekim 
celu itp., ale wtopiła się w rytm natury i szła 
jako jej element. No to ja też tak. Spróbuję 
odnaleźć wspólną energię z wielkimi głazami, 
z drzewami krzepko rosnącymi w kiepskiej 
pewnie glebie… Oddycham powoli, głęboko. 
Wysyłam czujki by wyszperały źródła siły 
w otaczającej przyrodzie. Wyczulam zmysły. 
Oddycham powoli… Chyba za późno… Policzki 
palą, ogień dochodzi do czubka głowy. Oglądam 
się. Za mną jeszcze dużo ludzi. To dobrze. Była-
bym przerażona, gdybym szła ostatnia. Słychać 
rozmowy. Mamma mija! Skąd oni mają tyle 
powietrza w płucach? 

Koniec!!! Doszłam. Nie… To jakaś fatamor-
gana!!! Zakręt, a za nim widać łydki i stopy 
tych, co przede mną, znaczy droga jeszcze bar-
dzie pod górę… Siadam! Nie!!! Idę za pokój! I za 
zdrowie mojej rodziny! I za Matkę Ziemię… I za 
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!!!!!
Kątem oka zarejestrowałam szarpnięcie kilku-
nastu głów na przystanku autobusowym. Nagle 
mój świat wypadł ze zwykłej drogi i zamknął się 
w ekranie z przedniej szyby, na którym w zwol-
nionym tempie wyświetlał się horror: zbielałe 
dłonie na kierownicy, jakiś nierzeczywisty 
bezruch przestrzeni, zatrzymany oddech, wizg 
zablokowanych hamulcami kół samochodu, po-
drygujący kucyk idioty, który wtargnął na jezd-
nię i niemrawo lazł przed siebie; zaraz głuche 
uderzenie i wstrząs, i bryzgi krwi, a wszystko 
na tle szarego gmachu więzienia, w którym za-
mkną mnie za przejechanie pieszego na pasach. 
Moje dobre życie, bogate w plany i marzenia, 
przepadnie za ułamek sekundy! Nie będzie 
już mnie!!! Ogarnęła mnie niewyobrażalna  
groza…

„Rozejrzyj się, odskocz, a uratujesz siebie 
i mnie” – modliłam się do niezguły z kucykiem. 
Nie reagował… A jednak wyratowaliśmy się. 
Samochód stanął kilkanaście centymetrów od 
lekkomyślnego przechodnia. I wtedy ten niedo-
szły trup też stanął, spojrzał na mnie pogardli-
wie i wymamrotał:

– Ty pedale...
– Co??? – wydukałam z otchłani szoku. 
Nie odpowiedział. Polazł leniwie dalej.
– A ty jesteś ćpun... 
Ryk klaksonu wymusił powrót do rzeczywi-

stości. Ruszyłam powoli, z trudem utrzymując 
na pedałach dygoczące nogi. 

***
Sulechowska na tym kawałku naprzeciw 

Lumelu jest pechowa! Z mojego planu miasta 
zostaje wykreślona!

harmonię między ludźmi… I za moją przyjaciół-
kę… Iiiideeeę… za pokój …Iiiideeeę… Dlaczego 
nie słychać śpiewu ptaków? Iiiideeeę… Lewa 
noga do przodu, teraz prawa, lewa, prawa… Tak 
wysoko nie dolatują? Idę… Idę… Żeby tylko nie 
wyglądać jak ofiara… Śmiechy za mną… To 
chyba alpiniści… Idę…

Dopełzłam. Jestem pierwszy raz na Ślęży. 
Dziś jest 25 września 2015 roku. Dziś zamykają 
się Bramy Starego Czasu a otwierają Wrota 
Nowego Czasu. Na szczycie Ślęży jest drugie, 
po Wawelu, najsilniejsze miejsce energetyczne 
w Polsce. Tutaj połączymy się w medytacji 
z całym światem i przekażemy energię dla 
Matki Ziemi.

Z cyklu:  Przygody automobilistki

fot. Danuta filiPowsKa
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Piotr Warcholak

Noe był pierwszy
Nie można uciec od siebie 

przenosząc się z miejsca na miejsce
Ernest Hemingway

W mojej blaknącej pamięci zachowały się strofy 
niezbyt wysokiego lotu pieśni wykonywanej 
chóralnie, po spożyciu, przez żaków w latach 
60. XX wieku. Oto zapamiętane fragmenty

Raz Noe święty żył 
I kajał się przed Panem.
A że się wody bardzo bał,
Popijał wino dzbanem.
Za to go miłował Pan
I strzegł w wszelkiej przygodzie
A gdy potopu nadszedł czas,
Nie dał mu zginąć w wodzie.
Przez dni 40 padał deszcz,
Pan wodą ziemię raził.
Przez dni 40 Noe pił,
Spod beczki nie wyłaził.
Aż w końcu Noe urżnął się, 
bo przebrał w piciu miarkę ,
i gdy zrobiło mu się źle,
Poszedł rzygać za arkę.
I przyszedł Cham i zaczął drwić,
Że Noe jest urżnięty.
Za to go właśnie przeklął Pan
I Cham po dziś przeklęty.

Kaukaz był moim marzeniem od lat 60., ale 
kiedy koledzy z Akademickiego Klubu Tury-
stycznego we Wrocławiu przygotowywali wy-
prawę w te góry, musiałem w ramach „nakazu 
pracy” jechać na dziki zachód (do Sulechowa) 
odrabiać „bezpłatne studia”. Wiele przez to 
straciłem, bo wyjazd z biurem podróży nie 
zastąpi wędrówki z plecakiem przez nieznany 
kraj i smakowania jego osobliwości. Ale ponie-
waż, jak to ujął w jednej ze swoich fraszek mój 
ulubiony Jan Izydor Sztaudynger, „Lepszy cyc 
niż nic”, w końcu postanowiłem odwiedzić ten 
zakątek świata w dostępny dla mnie sposób. 

Poza niewątpliwą, od lat odkładaną chęcią 
zobaczenia tego rejonu Europy/Azji, dodatko-
wym bodźcem była chęć skonfrontowania nie-
zbyt pochlebnej opinii naszej córki o słowności 
Gruzinów i ich niechęci do pracy. Spędziła 
tam – w Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie i na 
koniec w powojennej Abchazji – niemal 3 lata. 
Ona realizuje moje młodzieńcze marzenia po-
znawania świata.

sKalnE miasto warDżia w gruZJi, 
fot. Piotr warcholaK
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Niewątpliwie pierwszą wyprawą na Kaukaz 
kierował Noe. Byli tam też Jazon ze swoi mi 
argonautami, Prometeusz, a na koniec Lech 
Kaczyński na czele przywódców postkomuni-
stycznych państw. Każdy z nich przybył tam 
inną drogą i w innym celu. Bywał i jest tam 
też Putin. Nie w Gruzji, ale jego obecność na 
Kaukazie jest i tak znacząca. W 2008 r. zabrał 
Gruzji Abchazję i Osetię.

Moim skromnym zdaniem największe piętno 
na Kaukazie odcisnął jednak Prometeusz. Jego 
ogień jest obecny w duszach ludów zamieszku-
jących te góry. Wybucha i gaśnie. Jeżeli trwa 
dłużej, to jest pożogą, jaka współcześnie na-
wiedziła już dwukrotnie Czeczenię. Wracając 
zaś do tytułowego Noego, do dziedzictwa po 
nim pretenduje wiele kaukaskich narodów, 
a szczególnie Gruzini, szczycąc się swoim za-
miłowaniem do wina.

W tym roku udało nam się zobaczyć wy-
marzony Kaukaz, choć w ograniczonym, do-
stępnym dla emerytów zakresie. Nie mogąc 
już wędrować po tych górach, jak dawniej, 
z plecakiem, wybraliśmy się tam z żoną na 
wycieczkę zaoferowaną przez jedno z polskich 
biur podróży. Samolotem dolecieliśmy do Ba-
tumi, czarnomorskiego gruzińskiego kurortu, 
rozbudowanego według zamysłu Miszy Saaka-
szwilego, marzyciela i byłego prezydenta.

Krótki rys najnowszej historii Gruzji

Po rozpadzie ZSRR Gruzja stała się samodziel-
nym państwem, którego ster przejął „Szewri”, 
„siwy lis” – Eduard Szewardnadze. Będąc sta-
rym kumplem Gorbaczowa stwarzał gwarancję, 
że Rosja uszanuje niepodległość kraju. Tak 
się też stało, ale ogień Prometeusza tlący się 
w głowach Gruzinów domagał się odreagowania 
ZSRR. Znany pisarz Konstantine Gamsachur-
dia obudził w Gruzinach dumę narodową, która 
przerodziła się a nacjonalizm. Naród pozbył się 
„siwego lisa”, wybierając na prezydenta młodego, 
dynamicznego Gamsachurdię – juniora. Temu 
w krótkim czasie nacjonalizm tak pomieszał 

w głowie, że ogłosił, iż Gruzja jest tylko dla 
Gruzinów, a za takich mogli uchodzić tylko ci, 
co byli w stanie udowodnić swoją gruzińskość 
do 200 lat wstecz. Zaczęły się prześladowania 
innych nacji. Doświadczyła tego Gaja, nasza 
przewodniczka po Gruzji. Będąc ormiańskiego 
pochodzenia, już w szkole podstawowej była 
bita i poniżana przez rdzennie gruzińskie dzieci 
i traktowana jako podczłowiek. 

Ten niechlubny okres przerwał w następ-
nych, demokratycznych wyborach wykształcony 
na zachodzie Misza Saakaszwili, zwolennik 
zachodniego modelu demokracji. Wybory odbyły 
się pod okiem zachodnich obserwatorów. Była 
wśród nich nasza córka, więc relację mieliśmy 
z pierwszej ręki. Wybrany w pełni demokra-
tycznie prezydent nie ustrzegł się jednak wielu 
błędów powodowanych ogniem Prometeusza 
w głowie i sercu. Chciał za swojej prezydentury 
całkowicie zmienić kraj, co nie jest wykonalne. 
Dokonał jednak rzeczy wielkiej, zdawałoby się 
nieosiągalnej w postkomunistycznym kraju. 
Wytępił KORUPCJĘ!!! Wszystkie państwowe 
urzędy pracują w pełni jawnie, a komisariaty 
policji, kiedyś siedlisko niebotycznego łapówkar-
stwa, mieszczą się w przeszklonych pawilonach, 
zwanych akwariami, aby każdy mógł patrzyć 
policjantom na ręce.

Misza, bo w Gruzji swoim wybrańcom 
wszyscy mówią po imieniu, zaczął prowadzić 
też otwartą politykę zagraniczną. Zaczęli 
tam przyjeżdżać wszyscy wielcy tego świata, 
a marzeniem Miszy było wprowadzenie Gruzji 
do UE i NATO. To się oczywiście nie spodo-
bało wodzowi wielkiego sąsiada – Putinowi. 
Zaczęły się zgrzyty. W czasie wizyty w Gruzji 
prezydenta USA doszło do prowokacji. Ktoś 
nieustalony rzucił w tłum granatem. Na 
szczęście granat był bublem produkcji azerskiej 
i nie wybuchł. Poszkodowana została tylko 
jedna 9-letna dziewczynka, która dostała nim 
w głowę. Świadkiem zdarzenia była też nasza 
córka, która miała dziennikarską akredytację 
Guardiana.
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Do milszych zdarzeń doszło ze strony emira 
Kuwejtu. Emir zapytał Miszę, czego taki kraj, 
który ma już wszystko, może potrzebować? 
Misza odparł, że może tylko palm. Nazajutrz 
do Gruzji dotarł transport 2 tysięcy palm w do-
niczkach, które Misza kazał posadzić wzdłuż 
nadmorskiego bulwaru w Batumi. Rosną tam 
do dzisiaj.

Ślady reformatorskiej nie zawsze sensownej 
działalności Miszy bardzo widoczne są w Batu-
mi. Miały miejsce również w innych miastach, 
w których Misza swoimi pomysłami burzył ład 
architektoniczny. W Batumi stoi fontanna – 
pomnik „czaczy”, z której zamiast wody raz 
w tygodniu miała tryskać czacza – gruziński 
winogronowy bimber. Trysnęła tylko raz, 
w dniu otwarcia. Teraz fontanna jest przedmio-
tem kpin, podobnie jak gmach uniwersytetu, 
przeszklonego okazałego budynku, w którym 
nie wystarczyło miejsca na sale wykładowe, bo 
wewnętrzne korytarze zajmują za dużo miej-
sca. Na wybrzeżu w Batumi stoi też pomnik 
alfabetu gruzińskiego i delfina. Zwierzęta te 
w czasie naszego tam pobytu dały pokaz swojej 
sprawności wywijając salta nad powierzchnią 
wody. Misza wyposażył Batumi również w inne 
pomniki, mające obrazować kontakt z kulturą 
antyczną i śródziemnomorską. Są tam wierne, 
pozłacane kopie antycznych rzeźb, kopia zaułku 
włoskiego miasta z takimż hotelikiem, pomnik 
złotego runa.

Nieporozumienia Miszy z Wołodią P. nara-
stały. Misza nazwał Wołodię „zakompleksionym 
karłem”, a ten w odpowiedzi obiecał „powiesić 
go za jaja”. Aby spełnić obietnicę Putin wysłał 
do Gruzji swoją armię. Misza natarł na nią 
całą swoją „potęgą militarną”, ale sukcesu nie 
odniósł. Utracił Abchazję i Osetię.

Wychodząc z założenia, że wróg naszego 
wroga jest naszym przyjacielem, nasz „Mały 
Rycerz” dosiadł swojego podniebnego rumaka, 
Tu-144 i samopięć ruszył z odsieczą zagrożo-
nemu Tbilisi, nie zważając na to, że mógł być 

łatwym celem ćwiczebnym dla pijanej załogi 
którejś z rosyjskich baterii przeciwlotniczej, czy 
wyrzutni rakietowej. Ten bohaterski szalony 
czyn trafił do serc wojowniczych Gruzinów i to 
prezydent Kaczyński ma swoje ulice w gruziń-
skich miastach, a nie Sarkozy, który poleciał 
w tym czasie do Moskwy i przekonał Putina, że 
zajmowanie Gruzji politycznie się mu nie opłaca.

Misza zrewanżował się sympatycznie na-
szemu prezydentowi, oblatując pół świata, aby 
ominąć chmury popiołu powulkanicznego i zdą-
żyć na pogrzeb przyjaciela, po jego tragicznej 
śmierci pod Smoleńskiem.

Powodowana ogniem Prometeusza pasja 
budowania nowej Gruzji zaowocowała wieloma 
bezsensownymi inwestycjami i zubożeniem 
budżetu państwa. Przerwał to Bidzina Iwani-
szwili. Bidzina, wbrew polskiemu znaczeniu 
swojego imienia, jest najbogatszym człowie-
kiem Gruzji. Jego majątek jest porównywalny 
z rocznym budżetem Gruzji. Zdobył go na 
interesach z Rosją. Jako znawca Rosji obiecał, 
że doprowadzi do zgody obu państw. Został 
premierem i zgodnie z zapowiedzią ustąpił ze 
swojej funkcji premiera po usunięciu Miszy ze 
stanowiska prezydenta. Miszy w Gruzji grozi 
teraz uwięzienie i liczne procesy, zwłaszcza 
o wywołanie wojny z Rosją.

Rywalizacja Gruzji z Armenią

Gruzja z Armenią stanowią wyspę chrześci-
jańską w morzu islamu, ale z sobą rywalizują 
przy każdej okazji. Ormianie, pragmatyczni 
aż do bólu, są tematem kpin zabawowych Gru-
zinów. W czasie wojny w 2008r zachowali się 
jednak wspaniale, po przyjacielsku otwierając 
korytarz humanitarny dla uchodźców wojen-
nych i udzielając, w miarę swoich możliwości, 
pomocy humanitarnej.

Najdawniejszy spór obu nacji dotyczy kwe-
stii, która z nich zamieszkuje najpiękniejszy 
kawałek ziemi. Gruzini twierdzą, że jak Bóg 
rozdzielał ziemie wszystkim narodom, prymusi 
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Ormianie ustawili się pierwsi w kolejce, a Gru-
zini w tym czasie śpiewali, tańczyli i pili wino. 
Po imprezie podeszli do Boga po ziemię dla sie-
bie, a ten powiedział, że wszystko już rozdał, ale 
że tak pięknie śpiewali, da im kawałek, który 
zatrzymał dla siebie.

Ormianie, kiedyś „właściciele” „Radia Jere-
wań”, mają swoje złośliwe anegdoty na temat 
zabawowych sąsiadów. Jedna z nich głosi, że 
w ręce najlepszych w świecie, bo ormiańskich 
medyków trafił zadziorny młodzian, który 
w czasie prowokacyjnych harców z dwoma 
kindżałami w dłoniach nieszczęśliwie upadł na 
głowę i pomoc medyczna wymagała otwarcia 
czaszki. Po tym zabiegu stwierdzono, że ma 
on tylko jeden zwój mózgowy. Pozostała część 
mózgu była gładka. Chirurdzy wyprostowali 
mu i ten zwój i zaszyli czaszkę. Po wybudzeniu 
pooperacyjnym pierwszym słowem dżygita było 
„gaumardżos”, ulubione życzenie Gruzinów, 
wygłaszane na suprach – gruzińskich ucztach.

Oba kraje leżą w naprawdę pięknym zakąt-
ku świata. Mają też bogatą historię i zabytki, 
którymi można by obdzielić całą Europę. Bu-
dowle sakralne IX i X – wieczne nie należą tu 
do rzadkości.

Gruzja

Zwiedzanie Gruzji i Armenii rozpoczęliśmy od 
Batumi pod bardzo światłym przewodnictwem 
Kornelii, która nas karmiła informacjami, ja-
kich nie znajdzie się w żadnym przewodniku. 
Przed wyjazdem postaraliśmy też przeczytać 
niemal całą dostępną literaturę pisaną przez 
bywałych w tym rejonie podróżników polskich 
i zagranicznych. Wiedzieliśmy więc z grub-
sza, co należy zobaczyć i jakich potraw spró- 
bować.

Kornelia potwierdziła opinię naszej córki, 
że Gruzini tak się zmęczyli samym przyjściem 
na świat, że życie poświęcają na odpoczynek 
i nie życzą sobie, aby im głowę zawracać pracą 
i obowiązkami. Muszą mieć czas na zabawę 

i biesiady. Gruzini do szczęścia potrzebują włas-
nej ziemi. Poza krajem „usychają”. Ormianie 
integrują się z każdym społeczeństwem i są 
lojalni wobec nowego kraju. Potrzebują tylko 
własnego kościoła, drukarni i szkoły.

Z Batumi, po noclegu w hotelu o bogatym, 
postradzieckim wystroju zostaliśmy zawiezieni 
do Gori, miejsca urodzenia najsławniejszego 
Gruzina. Stalin w naszym odczuciu jest po-
stacią negatywną, ale historyczną i Gruzini 
są nadal z niego dumni, choć ilość jego pomni-
ków ograniczyli do symbolicznego minimum. 
Niektórzy historycy sugerują, że mógł być nie-
ślubnym synem Mikołaja Przewalskiego, który 
te tereny naukowo penetrował w XIX wieku. 
Owocem jego pozanaukowej penetracji mógł 
być mały Soso, gdyż podobno jego mamusia 
nie grzeszyła wstrzemięźliwością. Oficjalnym 
ojcem Stalina był ubogi szewc, niestroniący 
od trunków, jak przystało na przedstawiciela 
tego zawodu. Starał się wychować „wątpliwe-
go” syna na przyzwoitego dżygita, używając 
do tego dostępnych argumentów. Młodzieniec 
otrzymał należytą edukację. Miał nawet zostać 
mnichem, ale w ostatnim roku studiów został 
usunięty, czy też uciekł z seminarium. W swo-
im życiorysie miał też okres wykonywania 
popularnego do dziś na Kaukazie zawodu. Ze 
swoją bandą łupił pocztowe konwoje, zdobywając 
w ten sposób fundusze, rzekomo na „działalność 
rewolucyjną”.

Stalin miał kontuzję, skrzętnie ukrywaną 
przez jego otoczenie, a która jest widoczna na 
jednym z muzealnych zdjęć. Jego lewa ręka była 
zdeformowana i nieco krótsza od prawej. Być 
może była to pamiątka ze zbójnickiego okresu 
działania. Inni twierdzą, że było to konsekwen-
cją przebytego wylewu.

W czasie naszego pobytu w Tbilisi miała 
miejsce głośna na całym świecie klęska żywio-
łowa. Po obfitych opadach z prawobrzeżnego, 
skalistego podłoża spłynęła do rzeki Kury 
lawina błotna razem z ogrodem zoologicznym 
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i przyległą zabudową. Życie straciło wiele osób 
ale i zwierząt, z których większość zginęła 
od kul policjantów. Byliśmy ostrzeżeni przed 
indywidualnym zwiedzaniem centrum miasta, 
gdyż zwierzęta biegały po ulicach i istniała 
możliwość spotkania się przy piwie tygrysem 
lub wilkiem. W naszym hotelu na lewym brzegu 
rzeki ich nie było. Na ulicach spotykaliśmy się 
natomiast z życzliwością mieszkańców, mimo 
że w tym czasie nasi piłkarze wygrali z Gru-
zinami 3:0. Byliśmy zachwyceni organizacją 
komunikacji miejskiej i czystością ulic. W naszej 
dzielnicy brakowało nam tylko ulicznych kawia-
renek, czy barków, w których można by na chwi-
lę przysiąść i wypić kawę lub piwo. W centrum 
sytuacja wyglądała lepiej, ale tam były tygrysy. 
Nazajutrz, zwiedzając centrum, natknęliśmy się 
na polski bar „Warszawa” z typowymi zakąska-
mi z lat 70., jak np. „śledź w oleju”. Natknęliśmy 
się też na ofertę polskich lodów. 

Stara zabudowa miasta jest zadbana, widać 
troskę o zabytki, wśród których wkomponowano 
budowle nowoczesne, według pomysłu Miszy. 
Należy do nich przeszklony most nad rzeką, 
zwany przez miejscowych „podpaską” i okaza-
ły i – również przeszklony – gmach publiczny, 
nazywany „rozchylonymi udami”. Bidzina 

Iwaniszwili zbudował dla swojego syna – mu-
zyka potężne studio nagrań, wyróżniające się 
wśród starej zabudowy miasta. Nad lewobrzeż-
nym Tbilisi góruje potężny pomnik „Matki Gru-
zji” z czarą w jednej ręce i mieczem w drugiej, 
mający symbolizować gościnność i gotowość do 
obrony. Złośliwi, zwłaszcza Ormianie, interpre-
tują ten symbol następująco: „jak nie wypijesz, 
to dostaniesz nożem pod żebra”.

Do VI wieku stolicą Gruzji była Mccheta, 
malownicze miasto położone w zbiegu dwóch 
rzek: Kury i Aragwi z zachowaną do dziś starą 
zabudową, którą Misza zeszpecił „akwarium” – 
przeszkloną komendą policji. Na wzgórzu zacho-
wała się VI-wieczna świątynia Dżwari.

Osobliwością Gruzji są budowle obronne, 
kamienne wieże mieszkalno-obronne, które 
chroniły poszczególne rodziny przed intruza-
mi, obcymi, czy też swoimi rozbójnikami. Na 
parterze były zwierzęta domowe, które przy 
okazji zapewniały ogrzewanie, a piętra sta-
nowiły spiżarnie i pomieszczenia mieszkalne. 
Najwyższe piętro służyło do obrony. Wejścia 
na poszczególne piętra umożliwiały drabiny 
wewnętrzne, wciągane na górę z chwilą po-
jawienia się niebezpieczeństwa. Załogę wieży 
stanowiła jedna rodzina. Wieże wznoszono 
najczęściej na skałach lub trudno dostępnych 
wzniesieniach, co ułatwiało ich obronę, a utrud-
niało atak. Wieże budowano zasięgu wzroku, 
tak, aby załogi obrońców mogli się wzajemnie 
ostrzegać w razie zewnętrznego zagrożenia.

Do największych atrakcji z zakresu infra-
struktury obronnej należy Wardzia, skalne 
miasto z okresu panowania króla Jerzego III 
i królowej Tamar. Wydrążone w niedostęp-
nych skałach pomieszczenia mieściły ponoć 
70 tysięcy ludzi wraz z dobytkiem zapasem 
żywności, pozwalającym przetrwać oblężenia. 
Był to okres, gdy Gruzja z Armenią stanowiły 
jedno państwo, sprawnie zarządzane i bogate. 
Budowę miasta rozpoczęto w 1156 roku za 
panowania Jerzego III, a zakończono w 1213, 

autor na tlE monastyru Dżawari w DawnEJ stolicy  
gruZJi mcchEciE, fot. Piotr warcholaK
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za panowania królowej Tamar. Miasto miało 
ponad 500 m podziemnych korytarzy tym 
3 świątynie, na 19 poziomach. Trzęsienie ziemi 
odsłoniło skalny labirynt, co ułatwiło Persom 
w 1551 roku zdobycie twierdzy. Najeźdźcy wy-
mordowali mnichów i obrońców oraz splądro-
wali miasto. Do dziś zachowało się 250 komnat 
na 13 poziomach. Po latach wrócili tam mnisi. 
W jednej z grot jest zachowana do dziś i czynna 
świątynia z XIII wieku z oryginalnymi freska-
mi na ścianach.

Wschodnią Europę na chrześcijaństwo miała 
nawracać Maryja, ale zmarła w czasie podróży, 
w Efezie. W czasie podróży po Turcji widzieli-
śmy Jej domek, w którym mieszkała i zmarła 
(została wniebowzięta). Jej misję przejęła Święta 
Nino, której Maryja we śnie nakazała konty-
nuować Jej misję. Mocy uzdrawiania i czynienia 
cudów dostąpiła poprzez żarliwą modlitwę 
i dzięki płótnom z męki Pańskiej. Do Gruzji 
przywiózł je Żyd z Mcchety, który pojechał do 
Jerozolimy bronić Chrystusa przed Piłatem. Na 
miejsce dotarł jednak dopiero po ukrzyżowaniu, 
ale wykupił od rzymskich żołnierzy płótna gro-
bowe i przywiózł na Kaukaz 

Św. Nino urodziła się w Kapadocji w 268 
roku i jako niewolnica została sprzedana królo-
wi Gruzji. Wyleczyła żonę króla Jana III, czym 
go przekonała do przyjęcia chrześcijaństwa. 
W zamian król obiecał i wybudował monastyr 
w Gwari. Obecny kościół stoi na grobie św. Nino. 
Obok kościoła stoi kamienna replika jej krzyża, 
który zrobiła z gałęzi związanych własnymi wło-
sami. Św. Nino czczona jest w Gruzji i Armenii 
jako apostołka i oświecicielka.

Gruzja przyjęła chrześcijaństwo w 337 roku, 
3 lata po Armenii. Również alfabet Gruzini 
otrzymali później od Ormian. Zawdzięczają 
go ormiańskiemu mnichowi, który opracował 
go wcześniej dla swojego narodu. Gruzińska 
delegacja prosząca mnicha o opracowanie dla 
nich alfabetu, zastała go przy obiedzie. Mnich 
rzucił na podłogą konsumowany makaron 

i powiedział, że tak będzie wyglądał gruziński 
alfabet i takim do dziś się posługują.

Przyjęcie przez Armenię i Gruzję chrześci-
jaństwa miało wpływ na gospodarkę. Zaczęto 
budować świątynie, które zapoczątkowały styl 
romański i gotycki, rozpowszechnione później 
w Europie w budownictwie sakralnym i obron-
nym. Tamtejsi architekci stali się specjalistami 
od budowy sklepień łukowych, początkowo wy-
kuwanych w skałach, a później stosowanych 
w budowlach wolnostojących. Ormiańscy bu-
downiczowie osiągnęli takie mistrzostwo w kon-
struowaniu kopuł przykrywających monastyry, 
że na trudnym, sejsmicznym terenie przetrwały 
wieki i zachowały się do naszych czasów. Do-
świadczenie i wiedza ormiańskich i gruzińskich 
architektów została doceniona i wykorzystana 
przez późniejszych władców islamskich do budo-
wy kopuł meczetów Istambułu. Ewenementem 
ormiańskich budowli sakralnych były kolumny 
bukietowe, podtrzymujące sklepienia w trzech 
kierunkach. W posadzkach były schowki na 
wodę i żywność, a przedsionki świątyń były 
miejscem narad, w czasie oblężeń przez najeźdź-
ców, a w czasie pokoju były szkołami i miejscem 
pracy skrybów, przepisujących manuskrypty, 
a także bibliotekami, w których przechowywano 
cenne dzieła. Dzięki nim zachowały się bezcen-
ne tłumaczenia literatury antycznej i wczesno-
chrześcijańskiej. Znaczna część świątyń została 
zniszczona przez najeźdźców. Największe szkody 
w tym pierwotnym budownictwie sakralnym 
wyrządzili nie Persowie, a po nich Turcy, ale 
okres komunizmu, który chciał usunąć zabyt-
ki religijne i pamięć po nich. Na szczęście nie 
wysadzono najcenniejszych świątyń.

Armenia

Bystrość umysłu Ormian obrazuje następująca 
anegdota.

Do miasteczka przyjechał Żyd na osiołku 
i szukając lokum z wyżywieniem zapytał 8-let-
niego chłopca, gdzie może tanio zjeść, wypić, 
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nakarmić osiołka i jeszcze, żeby mu coś zostało. 
Chłopiec po chwili przyniósł mu arbuza. Żyd 
doszedł do wniosku, że skoro mały chłopiec 
w mig spełnił jego wymagania, to on nie ma 
tu nic do roboty. Wsiadł na osiołka i odjechał.

Armenia jest małym krajem, z ludnością 
liczącą około 3,5 mln mieszkańców. Diaspora 
ormiańska, rozrzucona po całym świecie liczy 
ponad 7 mln ludzi, w większości zamożnych, 
którzy wspomagają finansowo rodziny w kra-
ju. Ważnym dla emigrantów ormiańskich jest 
chrzest w Eczmiadzynie, ormiańskim „Waty-
kanie”. W czasie naszego tam pobytu chrzest 
przyjmowały całe rodziny ze Stanów Zjednoczo-
nych. W Eczmiadzynie pochowani są religijni 
przywódcy katolickiego kościoła ormiańskiego. 
Kościół ten zachował swoją odrębność i nie pod-
lega zwierzchnictwu rzymskich papieży.

W czasie pontyfikatu Jana Pawła II i Katoli-
kosa II nastąpiło duże zbliżenie obu kościołów, 
zakończone podpisaniem wspólnego dokumen-
tu, wyjaśniającego różnice, wynikające głównie 
z nieprecyzyjnych tłumaczeń z języka ormiań-
skiego i na odwrót. Kościół ormiański nie 
uczestniczył we wszystkich soborach, przez co 
uniknął nadmiernego zbiurokratyzowania „pra-
wem stanowionym” przez hierarchów, dbającym 
o własne interesy, przez co jest uboższy, ale 
normalniejszy. Księża kościoła ormiańskiego 
noszą podobne stroje do naszych księży katoli-
ckich, ale – podobnie jak w innych kościołach 
wschodnich – nie muszą przestrzegać celibatu. 
Nadzór moralny nad nimi sprawują teściowe, 
czego nasi księża, dzięki celibatowi, uniknęli. 
Liturgia kościoła ormiańskiego jest zbliżona do 
liturgii kościołów wschodnich.

JP II był w Erywaniu, potępił ludobójstwo 
dokonane na Ormianach w 1915 roku przez 
Turków w ramach czystek etnicznych prowa-
dzonych po porozumieniu Atatürka z Leninem 
i zakończeniu wojny pomiędzy obu państwami. 
Drzewka pamięci, w hołdzie wymordowanym 
1,5 ml Ormianom poza JP II, posadzili przy 

Pomniku ludobójstwa w Erywaniu niemal 
wszyscy przywódcy krajów świata, wizytujący 
ten kraj. Na ludobójstwie Ormian, dokonanym 
przez Turków „wzorował” się później Hitler, 
dokonując eksterminacji Żydów. Argumentując, 
że zwycięzców nikt nie rozlicza, powiedział: 
„Kto dziś pamięta o rzezi Ormian?”. Jednak 
się mylił. Rzeź Ormian ciąży Turcji do dziś, 
utrudniając ułożenie dobrych stosunków z UE. 
Niemcy przyznali się do zbrodni hitlerowskich 
i starali się odkupić winy. Świat im częściowo 
odpuścił, ale nie zapomniał.

Tak dziwnie się składa, że większość dyk-
tatorów, zwłaszcza tych, winnych zagłady naj-
większej liczby ludzi (Napoleon, Lenin, Hitler, 
Stalin) była raczej mizernego wzrostu. W okrut-
ny sposób odreagowywali swoje niepowodzenia 
życiowe. Gdyby Hitler został malarzem, a Sta-
lin mnichem, świat mógłby być szczęśliwszy.

Ormianie są bardzo tolerancyjni, co im 
pozwala na szybkie integrowanie się z miesz-
kańcami krajów, do których rzucił ich los, ale 
też u siebie pozwalają żyć innym. W malutkiej 
Armenii bez przeszkód żyją Mołokanie i Jazy-
dzi. Mołokanie są odłamem prawosławia, nie-
godzącymi się ze zbyt ostrymi ograniczeniami 
religijnymi. Uznali, że picie mleka w poście 
nie jest grzechem i nie pogodzili się z prześla-
dowaniami z tego tytułu. Jazydzi są Kurdami, 
którym w islamie też było zbyt duszno. Żyją 
ubogo, bez nowoczesnych mediów, ale wolno 
i blisko natury, zgodnie z własnymi regułami. 
W mijanych wsiach, zamieszkałych przez Jazy-
dów dało się zauważyć brykiety z obornika, któ-
rymi opalają domostwa. Są ludem pasterskim, 
przybyłym z bezleśnych terenów, gdzie trudno 
było o inny opał, więc radzą sobie w tradycyjny 
na wschodzie sposób.

Po drodze mijaliśmy pięknie ukwiecone, roz-
ległe łąki i pastwiska. Od dominującego koloru 
kwitnących kwiatów biorą też nazwy swoich 
wsi. Na rozległych, zielonych terenach pasły 
się duże stada bydła, dające pożywienie i opał 
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mieszkańcom wsi. Otaczające doliny wzniesie-
nia coraz częściej wykorzystywane są rekrea-
cyjnie, co ostatnio daje Armenii niezły dochód. 
Zalegający nawet 9 miesięcy śnieg stwarza 
warunki do uprawienia sportów zimowych. No-
cowaliśmy w luksusowo urządzonym ośrodku, 
czekającym na amatorów białego szaleństwa. 
Świetnie zagospodarowane, długie stoki już są 
poważną konkurencją dla alpejskich ośrodków 
narciarskich.

Armenia jest małym krajem leżącym na 
trudnym, sejsmicznym obszarze, pozbawionym 
naturalnych surowców energetycznych. Aby 
przetrwać musi prowadzić rozsądną politykę 
zagraniczną. Krajem, który dysponuje dużymi 
zasobami surowców jest potężny sąsiad, jakim 
jest Rosja, z którą Armenia ma dobrosąsiedzkie 
stosunki. Jedynym bogactwem, związanym 
z sejsmicznym terenem, są duże pokłady tufu, 
porowatej skały powulkanicznej, która jest 
szeroko wykorzystana w budownictwie

Tuf jest naturalnym materiałem budowla-
nym, porowatym, przez co ciepłym i lekkim, 
przy tym nie podlegającym biodegradacji w na-
turalnych warunkach pogodowych. Występuje 
tam w ponad 30 odcieniach. 

Współczesny Erywań, odbudowany po tra-
gicznym trzęsieniu ziemi w 1988 roku, jest 
nowoczesnym miastem z szerokimi ulicami 
i budynkami zbudowanymi z tufu o różowym 
odcieniu, gdzieniegdzie poprzetykanym inny-
mi odcieniami tej skały. Do atrakcji można 
zaliczyć galerię rzeźb na wolnym powietrzu, 
wykonanych przez artystów z całego świata. 
Najcenniejsze zabytki skrywa skarbiec, ocalały 
po trzęsieniu ziemi, którego nie udało nam się 
zwiedzić. Przechowywana tam jest Włócznia 
Przeznaczenia, którą legionista Kasjusz przebił 
bok ukrzyżowanego Chrystusa, fragment arki 
Noego, który ze stoku Araratu przyniósł świą-
tobliwy mnich, relikwie kilku apostołów i inne 
cenne przedmioty, dokumentujące 1700 lat 
Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Skarbiec 

znajduje się w Katedrze postawionej w miejscu 
wcześniejszej bazyliki zbudowanej w latach 301-
303 przez św. Grzegorza Oświeciciela, w czasie 
chrystianizacji Armenii.

Ormianie twierdzą, że pochodzą od Haika, 
potomka Noego, którego arka osiadła po po-
topie na zboczu Araratu. Ararat jest Świętą 
górą Ormian, kiedyś w granicach państwa, 
dziś leżącą w Turcji, poza granicą Armenii, ale 
widoczną z Erywania. W Armenii nikt nie ma 
wątpliwości, że na Kaukazie pierwszy był Noe. 
Aby to uhonorować, jego imieniem nazwano 

KlasZtor gEgharD w armEnii (lista unEsco),  
fot. Piotr warcholaK 
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jedną z dwu wytwórni koniaku gruzińskiego. 
Drugą wytwórnią tego słynnego trunku jest 
leżący po drugiej stronie ulicy Ararat, gdzie 
mieliśmy możliwość degustacji tego specjału 
w wersji 3- i 10-letniej. Koniak Ararat pije się 
z kulistych kieliszków tak zaprojektowanych, że 
50 gram trunku nie ma się prawa nich wylać, 
nawet po przewróceniu kieliszka. 

Koniak Ararat rozsławił na cały świat 
rosyjski przemysłowiec, który zorganizował 
mu promocję w bardzo nowoczesnym stylu. 
Ponieważ Francuzi uważali, że koniak jest ich 
narodowym trunkiem, Rosjanin wynajął mło-
dych, przystojnych, ale biednych studentów, dał 
im do towarzystwa piękne dziewczyny i wysłał 
ich do Francji, aby w eleganckich, paryskich 
lokalach domagali się koniaku Ararat. Robili 
to tak długo i skutecznie, aż zadufani w sobie 

Francuzi uznali za godny ich podniebienia, 
zaczęli go sprowadzać z Armenii i serwować 
w swoich lokalach. Dziś Francuzi wykupili obie 
wytwórnie, tj. Ararat i Noe, dofinansowali obie 
i nieźle na tym zarabiają. Wytwórnie Ararat 
i Noe łączy „pijany wiadukt”.

W muzeum wytwórni Ararat jest do dziś 
gabinet pomysłowego Rosjanina. Są też beczki 
z koniakiem wykupione przez znane na świecie 
osoby. Jest tam beczka Wałęsy, Kwaśniewskie-
go i wielu znanych osób z innych krajów. Na 
honorowym miejscu stoi „beczka pokoju”, która 
będzie otwarta po zawarciu formalnego poko-
ju między Armenią a Azerbejdżanem. Próby 
zbliżenia obu państw podjęto na stadionie pił-
karskim w towarzyskim meczu, zakończonym 
remisem 1:1, ale oficjalnie oba kraje nadal są 
w stanie wojny o Karabach.

 9 Gruzini wiodą prym w produkcji 
wina, zwłaszcza czerwonego i przygotowy-
waniu potraw serwowanych z tym winem 
w czasie towarzyskich spotkań. Ormianie 
natomiast są niezrównanymi piekarzami, co 
przyznają im nawet Gruzini. Ich „lepioszki”, 
niewielkie chlebki, przyklejane od wewnątrz 
do ścian rozgrzanego pieca mają niepowta-
rzalny smak. Pyszne są świeże „lepioszki” 
z równie świeżą maślanką.

 9 Ormiańscy współcześni budowniczo-
wie również popisują się swoistą fantazją. 
Mieliśmy okazję widzieć, jak dźwigiem 
układano ciężkie płyty stropowe na dobudo-
wanych murach piętra, nad czynnym barem. 
Płyty stropu piętra układano w czasie, kiedy 
na parterze kelnerzy serwowali gościom 
potrawy. Jestem ciekaw min naszych urzęd-
ników PIP i nadzoru budowlanego, którym 
przypadłaby rola zalegalizowania takiej 
inwestycji. Co kraj, to obyczaj!!!

 9 Kaukaskie drogi i ich pobocza mają 
wielu użytkowników. Należą do nich zwie-
rzęta domowe, które mają bezwzględne 
pierwszeństwo. Krowy, kozy, owce i świnie 
spacerują swobodnie po drogach i pasą się 
na poboczach.

 9 Przysmakami lokalnymi, oferowanymi 
na straganach, są nawlekane na nitki orze-
chy i owoce, zatapiane w zagęszczonym soku 
owocowym i zasuszone w kształcie naszych 
kabanosów.

 9 Ormiańskie świątynie wykute w ska-
łach lub przykryte kopułami mają świetną 
akustykę. Zaprezentowała ją nam armeńska 
przewodniczka, śpiewając fragment pieśni 
religijnej.

 9 Powulkaniczne góry Armenii obfitują 
w kamienie szlachetne i ozdobne, z których 
ich artyści wyrabiają biżuterię. Mieliśmy 
okazję podziwiać ich dzieła na stoiskach 
obok górskiego, zaporowego jeziora Sekwan.

Zapamiętane ciekawostki
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Danuta Wesołowska 

Pustkowo
SoBoTa, 23 maja 2015 r.
Jadę tu po raz pierwszy. Niektóre z nas po raz 
siódmy. Za kierownicą uśmiechnięty kierowca, 
bardzo pewnie i bezpiecznie prowadzący auto-
kar. Rozglądam się i widzę siwowłose kobiety. 
Mężczyzn prawie nie ma. Ci nieliczni powieźli 
swoje damy prywatnymi samochodami. Pani 
Janina przechadza się po autobusie. To or-
ganizatorka wyjazdu. Jest ciepła i otwarta. 
Zabrania chodzenia w czasie jazdy.

Widoki z S-3 wciągają mnie. Nie czytam 
książki, by nie uronić niczego z mijanego kra-
jobrazu. Za oknami krzyczą do mnie żółte pola 
rzepaku i majowa świeża zieleń. Tu i ówdzie 
przebłyskują stawy. Lasy. Dużo lasów. Na ich 
tle brzozy. Nic, tylko zatrzymać autokar, siąść 
i malować. Jadą z nami malarze ze swoimi 
sztalugami, „Atłaski” i część „Oksymoronu”. 
Ania z „Magicznego świata” wiezie nad morze 
także ukochaną jamniczkę.

Jest weekend i pasma autostrady dość za-
tłoczone. Mijam ciekawe plastycznie wiadukty 
i estakady. A turbiny wiatrowe – niczym sztucz-
ne motyle albo rozgwiazdy głoszą swoją wiel-
kość na pomorskiej ziemi. Wszędzie majowa, 
soczysta zieleń i białe plamy głogu i tarniny.

Sobotnie popołudnie dość ciepłe. Wysiadamy 
przed willą „Alex”. Tu zamieszka część wcza-
sowiczów. Pozostali m.in. w „Domu Gościnnym 
Malwa”.

Nie tracę czasu i zaczynam zwiedzać Pust-
kowo. Najpierw malowniczy park i ogromny me-
talowy krzyż, będący repliką tego z Giewontu, 
a na nim napis „…jak wiatr wieje od Bałtyku 
po gór szczyty do krzyża na Giewoncie… Jan 
Paweł II”. Ten krzyż odbieram jak klamrę spi-
nająca ojczyznę, by trwała w jedności.

Za krzyżem proste zejście nad morze. Idę 
ku niemu. Jest szumne i milczące. Onieśmiela 
mnie, ale na krótko. Grzęznę w piasku. Plaża 
prawie pusta. Powietrze, które bardzo się spie-
szy – wiatr – wygania mnie z plaży. Jest zimno.

NIEdZIELa, 24 maja
Obudził mnie słoneczne poranek. Po późnym 
śniadaniu wyruszam do Pobierowa. To około 
20 minut marszu. Mam wybrać prezydenta. 
Pokazuję odpowiednie zaświadczenie i głosu-
ję. Odtąd czekam optymistycznie nastawiona. 
Tymczasem poznaję Pobierowo. Przytulne 
nadmorskie miasteczko i morze na wyciąg-
nięcie ręki. W drodze powrotnej spotykam 
„Oksymoronki”. Też głosowały. To się nazywa 
obywatelski obowiązek! Tak trzymać!

Dziś „Zielone Świątki”. W latach minionych 
szukałam tataraku i przynosiłam do domu. 
W tym roku nie czuję atmosfery tego święta, 
nie widzę stroików z młodych brzózek. Zostaje 
mi więc obserwacja przyrody i przywoływanie 
dawnej woni tataraku.

PoNiedziaŁek, 25 maja
Mam mnóstwo czasu na sycenie się nadmor-
skim pejzażem. Wybieram się do Trzęsacza, 
głównie dla ruin sławnego kościółka nad urwi-
skiem. Resztki świątyni działają na wyobraź-
nię. Czerwono-ceglana architektura potwierdza 
opinię, iż po pięknej budowli i ruiny są piękne…

Urocza stacyjka PKP w Trzęsaczu – stąd 
można dojechać do Muzeum Miniatur Latarni 
Morskich w Niechorzu. Widziałam je na po-
cztówkach. Ale nie wsiadłam do nadmorskiej 
kolejki wąskotorowej. Jakoś tak wyszło. Marzę, 
aby odrobić to w przyszłości.

fot. Ewa KwaśniEwicZ
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Zanim wejdę na wysokie molo w Trzęsaczu 
muszę przejść przez centrum handlowo-usłu-
gowe. Są tu głównie pamiątki. Kupuję muszle 
i widokówki. Na molo widokowym zachłystuję 
się siną dalą, ale na krótko. Zimny wiatr jest 
zazdrosny.

wtorek, 26 maja
Dzień słoneczny i chłodny. Święto Matki. Pa-
miętam w modlitwie. To byłby raj, gdyby Mama 
tu ze mną była. Godzina 14 – obiad. Stołówka 
ozdobiona wieloma obrazami. Część z nich to 
dzieła naszych malarzy z ZUTW-owskich grup 
plastycznych.

Wystarczy przejść przez mały park, aby 
wprost z jadalni znaleźć się nad morzem. Więc 
idę. Zbieram muszle w różnych kolorach. Nie-
które depczę, bo dzięki falom plaża jest usłana 
długimi muszelkowymi chodnikami. Zbieram 
ciekawe kamyki i wodorosty. Schylam się po 
oryginalne drewno wyrzucone przez morze. 
Mogę również zabrać ze sobą mewie pióra. Zna-
lezionych skarbów jest dużo. Muszę pomyśleć 
o pomocy w zawiezieniu tego do Zielonej Góry. 
Myślę, że Ewa K. mi nie odmówi.

Godzina 17.30. Na dziedzińcu willi „Aleks” 
mamy wieczorek taneczno-integracyjny. Przy-
szli prawie wszyscy. Muzyka pobudza skutecz-
nie do ruchu. Także DJ przebrany za cętkowa-
ne, żółto-brązowe zwierzę egzotyczne. Od czasu 
do czasu pojawia się koncert życzeń. Starzy 
bywalcy zapraszają na parkiet właścicielkę willi 
p. Władzię, która nie protestuje.

Wieczór taneczny jest udany, muzyka inspi-
rująca i przywołująca młodzieńcze dni. Kto żyw, 
ten tańczy na tym tarasie tonącym w pięknych 
kwiatowych aranżacjach.

Środa, 27 maja
W Pustkowie jeszcze kwitną bzy, tulipany 
i migdałowce. Bieli się kalina i tarnina. Patrzę 
z podziwem na urocze skwery. Dziś znów chłod-
no. Spotykam ludzi z kijkami i tych jeżdżących 
na wypożyczonych rowerach. Na plaży nieliczni 

osłonięci od wiatru opalają się. Sporo dzieci 
i psów. Paru odważnych chodzi boso. Koniec 
maja – i dużo starszych ludzi w Pustkowie. Przed 
snem wychodzę na spacer i słyszę jakiś dziwny 
szum w oddali. Po chwili uzmysławiam sobie, że 
w tych dniach mieszkam bardzo blisko morza.

czwartek, 28 maja
Trzeba kupić pamiątki. Zaglądam do sklepu 
p. Rutkowskich oferujących nam kosmetyki, 
pamiątki, artykuły chemiczne i zabawki. Mogę 
powiedzieć, że moje kilkakrotne wizyty w skle-
piku zaowocowały swoistym zbliżeniem na linii 
kuracjusz – tubylec. Weszłam w posiadanie 
cennych informacji.

Rodzice pani Marii przyjechali do Pustkowa 
w roku 1947, w ramach „Akcji Wisła”. Opuścili 
Bieszczady i zajęli się rolnictwem. Z biegiem lat 
sprzedali ziemię i zbudowali dom. Tak robiła 
większość przesiedlanych. Aktualni mieszkań-
cy to potomkowie napływowej ludności z lat 40. 
Pustkowo ma 130 stałych mieszkańców. Znacz-
ną grupę stanowią też tacy, którzy mieszkają 
np. we Wrocławiu lub w Berlinie, a tu mają 
swoje sezonowe pensjonaty. Miejscowi wciąż roz-
budowują posesje. Konkurencja jest ogromna. 

– Mamy kredyt, musimy zarabiać. Wymaga 
tego nasz „Kornik”, drewniany domek do wy-
najęcia – mówi p. Maria.

Koniec maja to jeszcze martwy sezon. „Szał” 
zacznie się po zakończeniu roku szkolnego 
i potrwa do końca sierpnia, w sezonie zajęte 
są wszystkie kwatery. Zimą są czynne tylko 
„Finezja” i „ZEM-Tourist”. Zimy w Pustkowie 
są łagodne, a pogoda w ciągu roku bardzo 
zmienna. Wiosną i wczesną jesienią królują tu 
Niemcy i emeryci. – Coraz trudniej prowadzić 
interes – niepokoi się pani Maria. 

Widzę ten niepokój nie tylko w oczach roz-
mówczyni. Jaki będzie ten sezon? – pytanie 
to mają wypisane na twarzach wszyscy właś-
ciciele małego handlu i usług w Pustkowie, 
Pobierowie, Trzęsaczu, Rewalu i Niechorzu. 
Pani Maria, również zbieraczka i kolekcjonerka 
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bursztynów, bardzo ciepło wyraża się o tury-
stach. – To nasz chleb – mówi mi na pożegnanie 
i wraz z mężem zaprasza na rok przyszły.

PiĄtek, 29 maja
Gmina Rewal – natchnieni słońcem. Morskie 
ogrody – Pobierowo. Bar pod lasem. Pole na-
miotowe u Stefana. Perła Bałtyku. Kupuj – Za-
rabiaj – Inwestuj – Nowe Domy w Niechorzu. 
Baltic – Clif: Apartamenty, domy, mieszkania – 
czekają...

Poezję nazw spotykam tu co krok, bo poezja 
stała się narzędziem biznesu. Ale wrażliwe ucho 
wyłowi szept morza, a wrażliwe oko zachwyci 
się jeszcze światłem latarni morskiej w Niecho-
rzu... Tak sobie myślę...

SoBoTa, 30 maja
Na tarasie willi „Aleks” wystawa prac naszych 
seniorów, malarzy i „Atłasków”. W minionych 
dniach często widywałam zapracowanych mala-
rzy, przybyłych tu nie tylko po to, by wypocząć. 
Na obrazach przeważają pejzaże morskie. Nie 
brak też kwiatów. Zatrzymuję się przed maka-
mi, bławatkami w zbożu, rumiankami i bzem. 
Odczytuję abstrakcje, podziwiam pocztówki 
i słyszę zdanie: – Obraz to akt jednorazowy.

Feeria barw morskich: fi oletu, żółci, niebie-
skości, granatu i błękitu składa się na „Miste-
rium”, bo tak nasza Basia Dzięcielewska na-
zwała swój obraz. Jest piękny. Podobnie piękne 
dzieła są p. Leopolda Kolbiarza. Kupuję „Ma-
donnę” w kolorze niebieskim wykonaną haftem 
krzyżykowym. Podziwiam malarzy i „Atłaski” 
za ich pracowitość i poświęcenie. Dzisiaj jest 
bardzo zimno, a oni na tarasie zorganizowali 
tę piękną wystawę mimo wszystko.

Widziałam pracowników pensjonatu „Alex” 
żywo zainteresowanych wystawą. Niektórzy 
dokonywali zakupów.

NIEdZIELa, 31maja
Od soboty w Pustkowie bardzo dużo przyjezd-
nych. Trwa weekend. Idę pożegnać się z mo-
rzem. Na plaży rojno. Zwracam uwagę na nad-
morską roślinność. Ileż w niej woli przeżycia, 
z jaką siłą i hartem opiera się sztormowej po-
godzie! Rośliny żyją i mówią: – Da się przeżyć...

Pojechałam w maju do Pustkowa, by prze-
budzić umysł i nauczyć się czytać morze. 
Uczestniczyłam w codziennym „Koncercie na 
wodę, muszle, piasek, mewę, światło i niebo”. 
Dyrygentem był wiatr.

***

I wszystko moje było,
gdy chłonęłam pomorskie krajobrazy.
Pochylam głowę
przed majestatem morza.
Obdarzona
perłami Bałtyku
tak hojnie.
– Dlaczego nie zrzuciłam
szaty smutku?

– Za dużo pamiętam...

fot. Ewa KwaśniEwicZ
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Bogumiła Hyla-Dąbek

Wycieczka Klubu  
FOTOOKO Doliną Bobru

20 października 2015 r. klub fotograficzny 
ZUTW FOTOOKO wybrał się na plener foto-
graficzny w okolice Jeleniej Góry, a dokładnie – 
w najatrakcyjniejsze miejsca Doliny Bobru. 
Samochodami wyruszyliśmy już z samego 
rana, umawiając się na kawę i przerwę w przy-
drożnym barze. Pogoda nas nie rozpieszczała, 
a przecież wszyscy chcieliśmy zrobić jak najład-
niejsze zdjęcia. Mimo nienajlepszych warunków 
atmosferycznych Dolina Bobru zaprezentowała 
się nam wyjątkowo pięknie. Wielu z nas było 
tam wielokrotnie, ale mało kto był jesienią. Bar-
wy jesienne spowodowały, że widoki zapierały 
dech w piersi. Aparaty poszły w ruch.

Dolina Bobru jest Parkiem Krajobrazowym, 
utworzonym w 1989 r. Na największą uwagę 

zasługuje znajdujący się między Jelenią Górą 
a Lwówkiem Śląskim przełom doliny Bobru, 
objęty dodatkowo programem Natura 2000. Jest 
to jedno z najpiękniejszych miejsc w okolicy. 
Rzeka tworzy tu wąwozy o urwistych, skalnych 
brzegach i efektowne spiętrzenia. 

Do najważniejszych atrakcji zalicza się jed-
ną z największych zapór kamiennych w Pol-
sce – zaporę w Pilchowicach. Piotr Warcholak, 
nasz kolega klubowy, dla którego z racji wy-
konywanego kiedyś zawodu rzeki i zbiorniki 
wodne w Polsce nie kryją żadnych tajemnic, 
dostarczył nam ciekawych wiadomości o rzece 
Bóbr, o zaporze i elektrowni Pilchowice. Będąc 
tutaj, mieliśmy możliwość dokładnie wszystko 
obejrzeć nie tylko z góry, ale i z dołu, gdzie 
woził nas swoim samochodem niestrudzony 
kierownik klubu, Roman Czarnecki, krążąc 
tam i z powrotem.

Inną, jednak nie mniej ważną, jest zapora 
w Siedlęcinie, dzięki której rzeka Bóbr two-
rzy Jezioro Modre. Jadąc do „Perły Zachodu”, 

fot. Bogumiła hyla-DąBEK
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zatrzymaliśmy się na przy-
stanku kolejowym Pilchowice 
Zapora i to też było dla nas 
fotograficzne doświadczenie. 
Przystanek powstał na skal-
nej półce wykutej w stromym 
zboczu, podpartej od strony 
jeziora żelbetowymi arkadami. 
Tuż za nim znajduje się stalowy 
most kolejowy o podwieszonej 
konstrukcji kratownicowej, 
przerzucony nad głęboką doliną 
Jeziora Pilchowickiego; torowi-
sko znajduje się ok. 40 m nad 
dnem zbiornika.

„Perła Zachodu”  to nie tylko 
gościniec o tej nazwie, bo perłą 
jest też wszystko, co wokół goś-
cińca się znajduje. To miejsce 
większość z nas zobaczyła po 
raz pierwszy i przekonaliśmy 
się, jaką stratą byłoby go nie 
poznać. Z tarasu oraz wieży 
widokowej rozpościera się tam 
ujmująca panorama Jeziora 
Modrego z mostkiem i otacza-
jącymi go skałkami. Pięknie!

Wycieczka dostarczyła nam 
bardzo wiele estetycznych wra-
żeń. To był mile spędzony dzień 
z grupą, w której dobrze się 
czujemy, w której uczymy się 
fotografować, a podczas plene-
rów, razem zwiedzamy i podzi-
wiamy piękno naszego kraju.

Romanowi Czarneckiemu, 
kierownikowi klubu FOTO-
OKO, dziękujemy za zorgani-
zowanie wycieczki, dziękujemy 
także wszystkim, którzy uży-
czyli miejsc w swoich samocho-
dach, wioząc nas bezpiecznie 
tam i z powrotem.

ZaPora w Pilchowicach, fot. tErEsa BranDyK

tErEsa BranDyK i stEfan sZcZęsny
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alina Kruk

Nowy Rok  
Trzeciego Wieku

Kruki zafrunęły, a raczej zajechały auto-
busem do „Kruczych Skał”. Kruki to my – 

Alina i Kazimierz, z ulicy Wroniej. Och jak to 
dobrze, że wybraliśmy tę formę podróżowania. 
Od zawsze jesteśmy nielotami, samochodowi na-
leży się raz do roku urlop, a autobus był wygodny 
i w dodatku z przeuroczą, niezwykle utalento-
waną współpasażerką, panią Jadwigą Sobczak, 
z zamiłowania przewodniczką turystyczną, 
której opowieści o Sudetach otwierały nam hi-
pokampy z komórkami miejsca. Dzięki Ci Boże 
za jej przychylność i retoryczne poświęcenie. 

Organizatorzy wyjazdu sylwestrowego 
2015/2016 wybrali drogę przez Kożuchów, 
Szprotawę, Bolesławiec, Lwówek Śląski, Wleń, 
Jelenią Górę – miejscowości tzw. szlaku pokut-
nego, a my mogliśmy dowiedzieć się o ich zabyt-
kach, historii i ciekawych, związanych z nimi 
ludziach – joannitach i cystersach, którzy 
w Cieplicach (dzisiejszej Jeleniej Górze) w XIII 
wieku rozpoczęli działalność uzdrowiskową, 
o medyku Casparze Hoffmanie wybitnym 
przyrodniku, lekarzu, który jeszcze w XVI w. 
zbadał i opisał tutejsze wody termalne, o kró-
lowej Marysieńce, która biorąc cieplickie siar-
czane kąpiele wąchała różaną wodę trzymaną 
przez jedną z 1500 dworek.

Pani Jadwiga opowiadała niezwykle bar-
wnie i ciekawie, zachęcając nas do inspiro-
wania się dziejami i przyrodą karkonoską 
w naszej aktywności na wszystkich polach 
naszej twórczości, opowiadała o podróży po 
Śląsku J.W. Goethego który interesował się 
górnictwem i drogimi kamieniami, a podróż 
swą opisywał w listach. Wiadomo, że wszedł 
na Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) w Gó-
rach Stołowych i prawdopodobnie w naszym 
lubuskim Przytoku poznał pastorową Otylię, 

która zajęła miejsce w dziele „Powinowactwa  
z wyboru”.

Mijaliśmy tereny, na które patrzył niemiecki 
noblista Gerhard Johann Robert Haupt-
mann, który od 1910 roku mieszkał w Jag-
niątkowie (dzisiejsza dzielnica Jeleniej Góry). 
W dawnym domu Hauptmanna znajduje się 
Muzeum Miejskie. Równie utalentowany brat 
Hauptmanna gromadził i zapisał legendy i to 
on przetłumaczył „Chłopów” Reymonta.

Podróż mijała szybko, a my zdążyliśmy się 
dowiedzieć (muszę się tu poskarżyć, że głośna 
rozmowa telefoniczna „trzeciowiecznej” turyst-
ki trochę nam przeszkadzała) o Carlu Otto 
Morgensternie – profesorze, malarzu pejza-
żyście, którego prace (landszafty) doczekały się 
2000 kopii – pocztówek. 

Dowiedzieliśmy się, że w centrum Szklar-
skiej Poręby mieści się starannie odrestaurowa-
ny budynek z przytulną restauracją, dyskoteką, 
a także pokojami gościnnymi – „Młyn Świętego 
Łukasza”. Na początku lat dwudziestych zeszłe-
go stulecia właściciel – Ewaryst Töpfer oddał 
kilka sal tego budynku grupie 12 artystów 
osiadłych w Szklarskiej Porębie, znanej jako 
Bractwo św. Łukasza założone przez Herma-
na Hendricha. Pierwszą wystawę dzieł tych 
artystów otwarto 9 września 1922 roku. Kilka 
lat temu powstało Stowarzyszenie „Nowy Młyn” 
nawiązujące do tradycji Bractwa, założone przez 
artystę Władimira Hofmana; członek Stowa-
rzyszenia Nowy Młyn artysta plastyk Maciej 
Wokan jest autorem między innymi wizerunku 
Liczyrzepy wyrytego i namalowanego na ka-
mieniu koło Dworu Liczyrzepy w sąsiedztwie 
„Kruczych Skał”.

Pani Jadwiga przybliżyła nam jeszcze kilka 
ciekawych postaci związanych z Sudetami. 
Jedną z nich był Karl Baedeker, autor pierw-
szego przewodnika o Renie wydanego w 1828 
roku – wydawca nowoczesnych przewodników 
turystycznych, od jego nazwiska zwanych póź-
niej bedekerami. Założone przez niego wydaw-
nictwo działa w Hamburgu po dzień dzisiejszy.
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Zostaliśmy zachęceni do odwiedzenia wsi 
Zachełmie, która stanowi doskonały punkt 
wyjścia na wzniesienia Pogórza, na Chojnik 
z murami średniowiecznego zamku Piastów 
świdnicko-jaworskich, do Przesieki lub do Jag-
niątkowa – dzisiejszych dzielnic Jeleniej Góry. 
Znakomitym mieszkańcem wsi Zachełmie był 
inżynier Alfred Wilm, z wykształcenia chemik 
i metalurg. Wynalazł on jeden z najużyteczniej-
szych materiałów XX wieku – stop aluminium 
(duraluminium). Kiedy zakończył pracę nauko-
wą, przeniósł się właśnie do Zachełmia i tu na 
rozległej polanie w 1918 r. wybudował dom, 
który 10 lat później spłonął. Wilm na jego miej-
scu wybudował nowe gospodarstwo, w którym 
dziś turysta może wynająć pokój. W Zachełmiu 
osiadł również brat Alfreda Wilma, Bernard – 
filozof, pisarz i pszczelarz z zamiłowania. Ber-
nard interesował się również sztuką ludową 
i śląską kulturą. Dzięki znajomości z Gerhar-
dem Hauptmannem mieszkającym w pobliskim 
Jagniątkowie i spotkaniom w domu noblisty 
z wybitnym malarzem, Bernard tworzył projek-
ty wzorów, w które wplatał charakterystyczne 
dla Karkonoszy motywy roślinne i zwierzęce, 
między innymi pierwiosnkę maleńką i jelenie. 
Na całym Śląsku głośno było o niezwykłych 
strojach ludowych z Zachełmia. Polskiemu kom-
pozytorowi, Ludomirowi Różyckiemu rząd 
polski ofiarował dożywotnią pensję oraz willę 
w Zachełmiu „Pan Twardowski”, która stoi 
w zachodniej części wsi i dziś jest ośrodkiem 
wypoczynkowym Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu. 

Pani Jadwiga zachęcała nas do spacerów 
wśród pełnych pstrągów Stawów Pogórzań-
skich, które to miejsce posiada niewyczerpane 
zasoby krajobrazowe w zasięgu wzroku i kij-
ków, pozwala cieszyć się widokiem czystych 
genetycznie owiec wrzosówek i… smakiem 
chałwy z siemienia lnianego. Zapraszała do 
Jeleniej Góry z kamieniczkami podcieniowymi, 
barokowym ratuszem, kościołem z amboną 
wykonaną z jednej bryły piaskowca, dawnym 

fot. Zofia BanasZaK

fot. alina KruK

fot. Zofia BanasZaK

Kościołem Łaski na planie krzyża greckiego, 
krzyżami pokutnymi wmurowanymi w ściany 
znajdującej się nieopodal cerkwi Św. Apostołów 
Piotra i Pawła Opowiadała o kościołach pokoju 
w Jaworze i Świdnicy.
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Przejeżdżając przez miejscowość Pławna 
dowiedzieliśmy się o wysiłkach miłośników tej 
miejscowości, dzięki którym powstał Zamek 
Legend, Muzeum Przesiedleńców, Arka Noego 
Dariusza Milickiego i o filmowej przeszłości 
oddalonego od Pławna o 8 km Lubomierza, 
gdzie kręcono „Samych Swoich” i gdzie obecnie 
odbywają się festiwale komedii polskiej. 

Bogactwo ciekawych wiadomości, jakie prze-
kazała nam podczas podróży pani Jadwiga, to 
turystyczne inspiracje. Obiecuję sobie wrócić 
w te miejsca i zobaczyć je na własne oczy. Mam 
nadzieję, że w zaspokojeniu apetytu na ponowne 
odwiedziny Pogórza Karkonoskiego i pozosta-
łych, nieodległych miejsc, nie będę odosobniona. 
Dziękuję pani Jadwidze, a także jej mężowi, 
Ryszardowi, za cierpliwe „udostępnienie” nam 
mądrej przewodniczki. 

Dla potwierdzenia, że Karkonosze widzie-
liśmy nie tylko z okna autobusu, opiszę naszą 
wędrówkę w miłym towarzystwie Lucynki i jej 
męża, Romana.

Najkrótszą drogą pomiędzy Osiedlem Skal-
nym a centrum Karpacza – Szlakiem Górni-
czym – spacerowaliśmy, odnajdując kamienne 
drogowskazy ze stylizowanym rysunkiem młota 
i kilofa, wyryte w kamieniu. Poznaliśmy przy 
okazji fragment historii Karkonoszy związanej 
z górniczymi tradycjami Karpacza. W tym re-
jonie od średniowiecza, kiedy to przybyli w te 

strony z zachodu i południa Europy pierwsi 
poszukiwacze skarbów Walonowie, z legendar-
nym Walończykiem Laurentisem Angelusem, 
aż do połowy XIX wieku powstawały kopalnie, 
w których próbowano pozyskiwać arsen, kobalt, 
miedź oraz srebro. Do naszych czasów dotrwały 
ślady robót górniczych prowadzonych na Wil-
czej Porębie w rejonie Kruczych Skał. Kijki 
prowadziły nas szlakiem górniczym w górę do 
Kruczych Skał, później mijaliśmy Centrum 
Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowe-
go z domkiem laborantów, którzy w dawnych 
czasach produkowali lecznicze nalewki z lokal-
nych ziół i soku jagodowego (likier karkonoski). 
Do Białego Jaru zeszliśmy z wcześniejszym 
przystankiem na grzańca „U Ducha Gór”. 
Z zapory na Łomnicy przeszliśmy obok uro-
czych zabytkowych pensjonacików i weszliśmy 
w centrum Karpacza tuż przy „Mieszku”. Po 
dobrym „ogrzewaczu” w Karczmie Góralskiej 
odwiedziliśmy Muzeum Sportu i poznaliśmy 
historię dzielnego listonosza wspinającego się 
dzień w dzień do Samotni. Po drodze do hotelu 
była jeszcze herbatka w Dworku Liczyrzepy 
i trzeba było wrócić – leczyć zakwasy. Następne 
dni pobytu w Karpaczu spędzaliśmy równie 
turystycznie. Przez Muzea Klocków Lego, Lal-
ki, trasą od stacji kolejowej wspięliśmy się do 
Świątyni Wang, a na cmentarzyku przy świą-
tyni odnaleźliśmy grób Tadeusza Różewicza. 

Z rozmów kuluarowych wiem, 
że większa grupa uczestników 
sylwestrowego pobytu równie 
intensywnie wędrowała, odwie-
dzając Samotnię i nawet szczyt 
Śnieżki. Niech zilustrują nasze 
wędrówki załączone fotografie.

Muszę przyznać, że równie 
intensywnie, jak wędrówki po 
górach, spędziliśmy noc sylwe-
strową, z dobrą muzyką, świet-
nym jadłem i szampańskimi 
humorami, czego dowód również 
dołączam.

fot. Zofia BanasZaK
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Jadwiga lidia Engel

BACHUSIKI – LIMERYKI

Komuś wpadł świetny pomysł do głowy
By zabachusić miasto bachusowe
Stworki zabawne, czasem sprośne
Czynią nasze miasto głośnym
Figurki w odlewie brązowym

***

Pewna pani z miasta Zamościa
Obdarzyła bachusika miłością
On chociaż z brązu odlany
Nie sprostał wymogom damy
Do Zamościa wróciła z godnością

***

Ciekawek – Bachusik nieduży
Z uwagą przygląda się dziurze
Spodziewał się tajemnicy
A odkrył kawałek ulicy
Nos mu się nieco wydłużył

***

Ogrodnikus zasiada na dyni
Z przyjemnością tego nie czyni
Chyba mu niewygodnie
Dynia gniecie mu… spodnie?
Oj brzydka z tej dyni sprawczyni

***

Przed Artemidą Pod Filarami
Stanął turysta z miasta Miami
I grzecznie fi gurkę pyta
Tyś facet czy kobita
Może jesteś gender czasami

***

Kredytus waha się odrobinkę
W dłoniach dzierży skarbonkę „świnkę”
Świnka zwierz sprytny niegłupi
Kredytem każdego udupi
Bachusiku zastanów się chwilkę

***

W zaułku Pod Topolami
Degustikus objął beczkę nogami
Ściskając mocno beczkę
Frywolnie marzy troszeczkę
Uśmiechem turystki mami

***

Silvanusie bachusiku drogi
Zdradź nam kto przyprawił ci rogi
Czy to niewierna  łania
Ku innemu serce skłania
A może jesteś w klejnoty ubogi

***

Pędzibeczek wartko beczkę toczy
Pędzi lecz czasu nie przeskoczy
Beczka ucieka w panice
Przed pragnieniem pijanicy
Bo zna tego „mordę-moczy”

ZiElonogórsKiE 
BachusiKi, 
fot. BarBara KonarsKa
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Paweł Janczaruk 

Leki i TV

Jak na mnie to dzisiejszy dzień jest nietypo-
wy. Siedzę w domu przy komputerze, piszę 

teksty do trzech wystaw, wypełniam tabelki 
i szukam materiałów po necie. W tle włączony 
telewizor i coś tam „leci”. Niby nie zwracam 
uwagi, ale atakują mnie reklamy. Tak natar-
czywie, że zaczynam słuchać.

Zaraz po śniadaniu proponują mi łyknąć coś 
na ból, a za chwilę na zatoki. No to już mnie nie 
boli i dobrze oddycham, ale jednak TV twierdzi, 
że mam łyknąć coś na ból gardła. Zrobiłem sobie 
kawę, a TV już wie, że potrzebny mi środek na 
drażliwe zęby oraz na zgagę i palące gardło. To 
może jednak nieco ostudzić tę kawę? Ale nie, 
TV twierdzi, że znów mam wziąć coś na zgagę 
i syrop, niezależnie od kaszlu. 

Mam ochotę, by zjeść jakiś owoc, a TV na 
to, że mam wziąć suplement diety. Ale czy na 
pewno? Zanim się zdążyłem zastanowić, dowia-
duję się, że czeka mnie kolejny specyfi k – na 
wzmocnienie odporności, a następnie coś za-
pobiegającego zawałowi serca. No to już chyba 
jestem całkowicie odporny? A tu nie – teraz 
tabletka na silny ból, a następna na gorączkę. 
Do tego twierdzą, że potrzebuję leku, który 
działa inaczej. To może jednak zrobię obiad? Ale 
jeszcze przedtem kolejna dawka na zatkany nos 
i tableteczka zapobiegająca zastojom. Trochę 

będę się ruszał, czy to nie ma znaczenia? Widać 
nie, bo już mam łyknąć syrop na kaszel i tablet-
kę na niepalenie. Przecież już nie palę, ale TV 
wie lepiej i jeszcze mam przylepić plaster oraz 
poprawić kolejnym syropem na kaszel suchy lub 
mokry, bo podobno nie wiem, jaki mam. 

Zupa mi się gotuje, a TV wie, że jak się na-
stałem w kuchni, to teraz porcja kolejna: pierw-
sza na żylaki, druga na zdrową skórę i trzecia 
przeciw biegunce. A to ostatnie dlaczego? Zupa 
będzie raczej dobra. Jem obiadek, a TV już wie, 
że potrzebuję szprycę na bóle mięśni. No, na-
machałem się łyżką, więc przeciwdziałać mam 
obrzękom. Następnie mam pokonać grypę, któ-
rej nie mam i ponownie kaszel suchy i mokry. 
No dobrze, może wiedzą lepiej. 

Zasiadam do pisania, wcześniej jednak mam 
użyć żel na katar i zwalczyć wirusy. Po kilku 
zdaniach dowiaduję się, że należy łyknąć coś 
na ból gardła. Przecież nie dyktowałem, tylko 
pisałem! To jeszcze nic, teraz mam spowolnić 
rozrost prostaty oraz chronić wątrobę. Chciałem 
co prawda wczoraj kupić wątróbkę, ale pewnie 
TV nie o tę chodzi. Tabletka na ból gardła – 
ponownie i kolejna na ból głowy. 

Może mała przerwa na ciastko i herbatkę? 
Chyba nie, bo teraz mam łyknąć coś na wzdęcia 
oraz użyć żelu na stawy. Przecież dzisiaj mało 
się ruszam. Dalej wypełniam tabelki, a TV wie, 
że mam po tym zgagę. Więc pastylka, żeby być 
spokojnym. Czas kolacji się zbliża, więc mam 
odblokować nos i łyknąć lek na trawienie, a tak-
że użyć kremu zapobiegającemu dostawaniu 
się drobinek. W ogóle nie wiem, jak użyć to 
ostanie. 

Po kolacji muszę zażyć codzienną dawkę 
witamin i zmiażdżyć objawy grypy. Który to 
dzisiaj raz? Przerzucam się z kanału na ka-
nał, bo niczego ciekawego nie ma, a TV zaleca 
tabletkę na nerwy. Chyba czas się umyć i spać, 
ale przed snem dawka na ból głowy i maść na 
zmarszczki. Aha – jeszcze łyk na kaszel i przy-
kleić plaster na zatkany nos. Myślałem, że to już 

fot. Ewa KwaśniEwicZ
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Elżbieta Plucińska

Masakra
Masakra – jęknął grobowym głosem Rafał, 
starannie wybierając okruszki z resztek świą-
tecznej jeszcze szarlotki. Mimo tego niepokoją-
cego obwieszczenia nie zabiło mi serce na trwo-
gę. Wiedziałam bowiem, że rzecz nie dotyczy 
trzęsienia ziemi lub innego niespodziewanego 
kataklizmu. Wnuczek po prostu spodziewał 
się w dniu jutrzejszym od dawna zapowiada-
nego testu z biologii. Niestety, pierwotniaki, 
a zwłaszcza jamochłony nie cieszyły się jego 
szczególną sympatią, nie mówiąc już o zrozu-
mieniu. Mnie fascynowały nawet beztlenowce. 
Nie miałam jednak szans na przekazanie mu 
moich fascynacji, bo przestaliśmy mówić tym 
samym językiem jeszcze na etapie, kiedy Ra-
fał osiągnął status starszaka w przedszkolu. 
A i tak wszyscy byli przekonani, że to my 
właśnie z całej rodziny najlepiej się rozumiemy. 
Wiedziałam swoje – najtrafniej w pewnych 

przypadkach porozumienie osiąga się przy 
szarlotce, ewentualnie naleśnikach z serem.

– Wyluzuj, jakoś dasz radę. Będzie okej – 
udzieliłam rady dosypując cukru do cukiernicy, 
bo nic tak nie działa pocieszająco, jak szczod-
rze osłodzona herbata. Rafał zmienił postawę 
z pełnej rezygnacji na zaczepno-obronną i rzucił 
refl eksję:

– Bo pomyśl, babcia, na co komu te pierdoły 
o pantofelkach albo o jakiś euglenach. Jeszcze 
zielonych w dodatku – dodał ze wstrętem. – Do 
czego to się w ogóle przyda?!

ostatnie zalecenie i tu się myliłem, 
bo zapomniałem zażyć tabletki na 
pełnię regeneracji. Ciekawe, że tyle 
godzin przy TV i komputerze, a nie 
musiałem zakraplać sobie oczu? Ani 
przed snem wziąć niczego na sen. 

W końcu TV stwierdziła, że ły-
kając coś tam zmienię swoje życie. 
I to jest optymistyczne. Pa, pa!
PS.
Kolejność podawania leków jest 
chronologiczna zgodnie z zalecenia-
mi TV. Informuję, że nie ponoszę 
żadnej odpowiedzialności za po-
wstałe z tej przyczyny skutki.

 fot. Danuta filiPowsKa

rEKlama tElEwiZyJna
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– No wiesz, nigdy nie wiadomo, co się jeszcze 
może przydać – powiedziałam łagodnie.

– Mnie to najbardziej przydałaby się kasa. 
Nawet niewielka – rozmarzył się Rafałek. 

Już byłam skłonna sięgnąć do puszki po 
herbacie ulung, gdzie trzymałam zaskórniaki. 
W porę jednak przypomniałam sobie nakaz 
synowej, aby nie psuć wypracowanych przez nią 
metod wychowawczych wspomaganiem wnuka 
bez jej wiedzy nawet drobnymi kwotami. Niech 
dzieciak ma szanse zrozumieć, do czego dopro-
wadza przekupstwo.

– Pieniądze to nie wszystko – westchnęłam 
pedagogicznie. Rafał taż westchnął. Refleksyjnie.

– Oj, babcia, ty życia nie znasz – stwier-
dzeniu towarzyszyło również westchnienie, 
płynące z głębi trzewi. Refleksyjne oraz głęboko 
filozoficzne.

Rafał musnął precyzyjnie wymodelowany 
wysoki czub na głowie, biegnący od ciemienia 
do zmarszczonego wysiłkiem umysłowym czoła. 
Wystrzyżone do gołej skóry włosy na skroniach 
nie wymagały muskania. Zrozumiałam, że 
nasze sam na sam w kuchni osłodzone resztką 
szarlotki dobiegło końca. Rafał rozprostował 
swoje patykowate, nieproporcjonalnie długie 
kończyny i krokiem zdradzającym wszelką re-
zygnację powlókł się do pokoju, gdzie dziadek 
ambitnie dopasowywał hasła w świątecznej 
krzyżówce. Z czułością i żalem pomyślałam, 
że mój wnuczek wkrótce nie zmieści się przy-
tulnym kuchennym kąciku między stołem a lo-
dówką. I gdzie my wtedy będziemy prowadzić 
nasze pełne refleksji intymne rozmowy?

Dziadek odłożył krzyżówkę, zdjął okulary, 
dając tym znak, że jest gotów poświęcić czas 
wnukowi, obdarzając go najwyższą uwagą.

– Kasy nie mam – wyznał Rafał bez zbędnych 
ogródek, gdyż mężczyzna, nawet będący w jego 
wieku wie, że negocjacje z innym mężczyzną 
prowadzi się według nieco odmiennej strate-
gii. Dziadek przyjrzał mu się z zainteresowa- 
niem.

– A na co ci kasa? Biznes będziesz otwierał? 
To pewnie potrzebna jakaś kasa fiskalna… 
Drogi interes – dziadek przecierał okulary, 
wyrażając tym skupienie.

– Ojej, dziadek… No, kasa! Inaczej siano 
– Rafał wyjaśniał cierpliwie i jego zdaniem 
– przystępnie. Dziadek jednak trwał w niezro-
zumieniu. Doskonale wiedziałam, że świetnie 
udawanym. 

– No wiesz, siano to niezły interes, zwłaszcza 
jak lato było kiepskie i brak paszy jest kłopot-
liwy dla hodowców – kontynuował z powagą.

– Oj, dziadek, rżniesz…
 Zadrżałam na myśl, że Rafał nie wyhamuje 

i dokończy mało elegancki zwrot, na szczęście 
wnusio zreflektował się i w porę poprawił 

– No, udajesz, że nie rozumiesz!
– Trochę rozumiem – zgodził się mój maż 

przechodząc płynnie do roli dziadka. Też byłem 
w twoim wieku.

– Nic nie rozumiesz. Po prostu życia nie 
znasz. Dziadek, to były zupełnie inne czasy – 
w głosie Rafałka drgały nutki rozpaczy.

– I tu masz rację, mój drogi. To były absolut-
nie inne czasy – przyznał spolegliwie dziadek.

– Ja w ogóle nie umiem sobie wyobrazić, jak 
wyście żyli! Jak mogliście się porozumieć?

– No, jakoś nam się udawało i nawet porozu-
miewaliśmy się wcale nie najgorzej.

– Ale jak? Bez Internetu?

fot. Ewa KwaśniEwicZ
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Noworoczne postanowienia

Moja mama mawiała: „Jeśli człowiek 
coś sobie postanowi to powinien tego 

dotrzymać”. Teściowa była jeszcze bardziej re-
strykcyjna, dodając: „…choćby mury pękały”. 
Z moimi postanowieniami bywało różnie. Jeśli 
dotyczyły wyłącznie mnie samej, raczej rzadko 
udawało mi się cokolwiek dotrzymać. Zwłasz-
cza gdy obejmowało to słodycze. Ograniczyć? 
Do jednego kęsa gorzkiej czekolady, połowy 
batonika, malutkiej gałki lodów? Zawsze zna-
lazło się usprawiedliwienie: paskudna pogoda, 
fatalne samopoczucie, kiepski humor małżonka. 
Zachodziły też tak zwane przeszkody obiektyw-
ne. Postanawiałam na przykład odchudzić się 
o parę kilogramów. Miałam zamiar proceder 
odchudzania rozpocząć od poniedziałku. Tylko 

nigdy nie był to ten właściwy poniedziałek. Przy 
kolejnym bezowocnym przestawałam nawet 
mieć wyrzuty sumienia. 

Rzecz przedstawiała się inaczej, gdy po-
stanowienia obejmowały szerszy zasięg – na 
przykład dotyczyły rodziny. W sobotę wieczo-
rem postanawiałam przyuczyć moją rodzinę do 
utrzymywania w domu porządku. Zaczynałam 
zwykle od pogadanki uświadamiającej. Mąż mó-
wił: „ależ tak, kochanie”, syn: „no dobra, dobra” 
córka: „oj, mamusiu…”, pies merdał potakująco 
ogonem. Ale już w poniedziałek mąż pozosta-
wiał w łazience beztrosko ochlapane pastą do 
zębów lustro, syn łaził po dywanie w ubłoconych 
adidasach, córka, szukając bluzki, wywalała 
na kanapę pół szafy, a pies spokojnie spał na 
moim ukochanym fotelu, gubiąc na nim kłęby 
sierści. Sytuacja powtarzała się cyklicznie. 
Byłam bezsilna. Przecież nie będę kopać się 
z koniem. Szkoda życia.

Tak działo się oczywiście dawniej. Teraz 
dzieci odfrunęły, zostaliśmy sami. Mąż wpraw-
dzie w dalszym ciągu opluwa pastą do zębów 
lustro w łazience, ale jakoś mniej mi to prze-
szkadza. Syn natomiast karnie zdejmuje buty 
na progu mieszkania. Własnego mieszkania. 
Także osobiście czyści dywan. Stanowczo jego 
żona posiada większe zdolności wychowawcze 
niż ja. Córka wybrała opcję singla zastrzega-
jąc, że wara komu do jej szafy, kanapy i po-
rozrzucanych ciuchów. Pies jest już tak stary, 
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– Bez Internetu ludzie żyli setki lat i jakoś 
im to wychodziło. Czasem nawet trochę lepiej 
niż teraz. Zawsze było coś do powiedzenia.

– Ale jak? Bez czatu, bez gadu-gadu, nawet bez 
komórki… – nakręcał się coraz bardziej Rafał.

Dziadek spokojnie cały czas oddawał się 
w skupieniu czynności czyszczenia okularów.

– Widzisz, wnusiu, jak poznałem twoją bab-
cię, to czatowałem na nią przed szkolą, bo ona 
kończyła lekcje trochę później. Odprowadzałem 

ją do domu okrężną drogą, żeby mieć więcej 
czasu na gadu, gadu – dziadek uśmiechał się 
tym najcieplejszym uśmiechem, który nawet po 
czterdziestu latach robił na mnie wrażenie. Po 
namyśle uzupełnił wspomnienia:

– A gdybyśmy na podwórzu nie mieli komór-
ki, to pewnie nie byłoby na świecie twojego ojca.

Tu uśmiechnął sie szelmowsko, patrząc 
w moją stronę i mrużąc oko w tylko jemu właś-
ciwy sposób. Zaczerwieniłam się.

•
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że pozwalamy mu spać nie tylko na fotelu, ale 
także w nogach naszego małżeńskiego łóżka.

Okres miedzy Bożym Narodzeniem a No-
wym Rokiem szczególnie skłania do refleksji. 
Jeszcze pachnie choinka, w lodówce zdeponowa-
ne są resztki bigosu, mąż przysnął nad gazetą. 
Błogo. Ostatnia doba starego roku. Potem poleje 
się szampan, wystrzelą race, popłyną życzenia. 
Nastąpi czas noworocznych postanowień. 

Postanowić coś? Być konsekwentnym, jak 
mama, a nawet restrykcyjnym, jak teściowa? 
Jakże to tak – nowa kartka w kalendarzu bez 
postanowień?! A tu tyle propozycji: jak być 
młodym po sześćdziesiątce (może będąc po 
siedemdziesiątce też się załapię), jak odnaleźć 
w sobie księżniczkę (nie jestem chyba z tej baj-
ki), jak zadbać o włosy/cerę/talię/ paznokcie… 
etc. (na szczęście nie żyję z urody)… Dużo tego, 
ale zawsze można się na coś zdecydować.

Filiżanka wystygłej herbaty stała akurat 
w pobliżu pięknie wydanego poradnika (prezent 
gwiazdkowy) „Jak zapewnić szczęście swojej 
rodzinie”. Mocna rzecz! Najwyższa klasa papie-
ru, 668 stron, słodkie ilustracje. Nieskromnie 
wydawało mi się dotąd, że moja rodzina jest 
umiarkowanie szczęśliwa, ale pewnie szczęścia 
nigdy dosyć. Wzięłam czystą kartkę i napisa-
łam kilka postanowień pamiętając, aby były to 
postanowienia realne jeśli chodzi o ich realiza-
cję. Dotyczyły one: 

– męża: ograniczyć jego drzemki, zamiast 
krzyżówek zaproponować ciekawe dyskusje 

(kiedyś mogliśmy przegadać całą noc), zmobi-
lizować do spacerów; najlepiej z psem,

– dzieci: nie udowadniać, że jako matka za-
wsze wiem lepiej,

– wnuków: pokazać (a przynajmniej usiło-
wać), że oprócz SMS-ów istnieją jeszcze inne 
formy porozumiewania się między ludźmi,

– mnie: nie zrzędzić, nie czepiać się drobiaz-
gów, sprawiać sobie częściej niewielkie przy-
jemności. Kartkę z postanowieniami włożyłam 
do koperty a kopertę starannie podpisałam: 
30 grudnia 2014 rok. Amen.

Znalazłam ją wetkniętą w opasły poradnik 
„Jak zapewnić szczęście swojej rodzinie”. Mąż 
drzemał z krzyżówką na kanapie obok po-
chrapującego psa. Pachniała choinka, resztki 
świątecznego bigosu spoczywały w lodówce. 
Z kalendarza zerwałam przedostatnią kartkę 
z datą 30 grudnia 2015 roku. Zamyśliłam się. 
Przez dwanaście miesięcy moja rodzina nie była 
ani bardziej ani mniej szczęśliwa. Mąż oraz 
pies coraz mniej chętnie spacerowali. Rozwój 
komunikacji werbalnej moich wnuków osiągnął 
niski poziom stanów średnich. Ja nieustannie 
miałam problem z rozróżnieniem tego, co w ży-
ciu codziennym jest drobiazgiem, a co już nie. 
Do niewielkich przyjemności, jakie sobie serwo-
wałam, ciągle jeszcze należało przekraczanie 
dziennego limitu spożywania słodyczy.

Za kilkanaście godzin nowy rok. Może czas 
powziąć postanowienia? Postanowiłam niczego 
nie postanawiać. Z pewnością uda mi się tego 
dotrzymać.

fot. Ewa KwaśniEwicZ

fot. Ewa KwaśniEwicZ
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halina Sędzińska

czas relaksu

...czas relaksu, relaksu, relaksu to czas – płynie 
radiowa piosenka... Zrelaksuję się przy telewi-
zyjnym programie – pomyślałam. Włączam 
telewizor. Na kanale pojawia się reklama, 
przełączam na drugi kanał, tam też reklama, 3, 
4 kanał – znów reklama. Na próbę zatrzymuję 
się na dłużej.

Z reklamy kosmetyków wynika, że mogę 
być piękna i bez pękających naczynek, tylko 
muszę zastosować „red blocer”, bo on wspoma-
ga naczynka. W tle piękna dwudziestoletnia 
dziewczyna z buzią gładką jak jabłuszko. Takiej 
to jeszcze naczynka nie pękają – myślę. Potem 
oglądam cztery reklamy z rzędu – wynalazki 
pomysłowej farmacji. Z nimi będziesz zdrowa 
jak rydz – zapewniają. Musisz tylko przeczytać 
ulotkę, poradzić się lekarza lub farmaceuty, bo 
one mogą... 

Przełączam się na następny kanał. O! Wresz-
cie jakiś program publicystyczny. O ludziach 
nabitych w butelkę przez dewelopera, co to 

wziął ogromne pieniądze, postawił trzy ściany 
z pustaków, nie spisał umowy i teraz szukaj 
wiatru w polu, bo fi rma się ulotniła. Został 
płacz i spłata ogromnego kredytu.

Zmieniam kanał, zatrzymując się na po-
godzie. Dowiaduję się, że w północnej Ame-
ryce atak zimy z temperaturą grubo poniżej 
35 st. C., w południowej upały sięgające 
50 st. C. W Polsce temperatura wiosenna.

Znów zmiana kanału – meksykański serial 
i ktoś kogoś dusi... E tam! Przełączę na dawno 
nieoglądane wiadomości w TV. – Ja panu nie 
przeszkadzałam – piszczy pani polityk i nadaje 
swoje, a jej rozmówca, nie słuchając jej – swoje. 
Wariatkowo myślę, bo nie mogę zrozumieć, 
o co im chodzi. Cyk – następny program, „i po 
reklamie” – widzę napis. Co teraz zobaczę? – 
zastanawiam się. Dużo ludzi w studio, o czym 
będzie dyskusja? Widzę prowadzącego, który 
wyjaśnia cel dyskusji i temat: Jak zmieniła się 
rzeczywistość w naszym kraju po latach 80. Ja 
już wiem jak. Komercja – dźwignią handlu! 
Wyłączyłam TV.

Lepiej poczytam w spokoju książkę, pomy-
ślałam, ale z drugiego pokoju dolatuje głos: – 
Chcesz coś zjeść bo idę robić sobie kolację Wstaję 
więc i biegnę do kuchni...

rEKlama tElEwiZyJna
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adriana Witkowska

Pokochaj swój mózg

Wszystko stało się przez przypadek. Pożyczy-
łam książkę o potrzebach mojego mózgu i po 
jej przeczytaniu moje zwoje nerwowe zaczęły się 
domagać większego jak dotąd zainteresowania... 
Uświadomiłam sobie, że ja także jestem w „po-
trzebie”. Kilka dni temu postawiłam szklankę 
z kawą na półce z książkami. Szukałam jej 
długo, a tu mój mózg podpowiedział mi: szukaj 
na półeczce! Ucieszyłam się – jest ktoś, kto mi 
sprzyja, podpowiada, wspiera. Jaki on spostrze-
gawczy, myślę, bo przecież nie ja, która błądzę 
w każdym mieście, dopóki nie poznam jego geo-
grafi i, ale żeby tak w domu stracić orientację... 
Wysyłam Basi, naszej redaktorce, wiersz, któ-
rego tytuł zapisałam jako „Tknienie Orfeusza”. 
Przecież miało być „Tchnienie Orfeusza”! Pytam 
siebie dlaczego tak mnie „tknęło”? Współczuję 
Basi, że musi pracować nad moim wierszem.

Po przeczytaniu książki rozczulam się nad 
moim mózgiem, dowiaduję się bowiem, że każdy 
mózg składa się w 70% z tłuszczu i nieodpo-
wiednio pielęgnowany może zjełczeć, inaczej 
stwardnieć, jak każdy tłuszcz, a to już inna 
historia. Myślę – masz kobieto perspektywę: 
stwardnienie rozsiane? Nie daj Boże! Jestem 
przerażona i szukam natychmiastowego ra-
tunku dla mojego mózgu. On tymczasem mówi: 
szanuj mnie, dbaj o mnie... 

Czytam dalej: nie siedź przed telewizorem, 
ruszaj się, bo sedenteryjny tryb życia to gwóźdź 

do trumny! Przecież biegam na UTW i nawet 
tańczę – usprawiedliwiam się w duchu. Dowia-
duję się, że nawet czytania książek nie poleca 
się. Dotknęło mnie to do żywego. Czytanie to 
moja pasja i nikt mi tego nie zabroni! Przecież 
tę książkę też napisano po to, by ją czytać! 

Czytam więc dalej tę fascynującą książkę. 
Następne hasło – zrezygnuj z niepotrzebnych 
kalorii! Mam w biodrach 91 cm i nie muszę. Jedz 
ryby! O, z tym trochę gorzej, bo zdecydowanie 
nie znoszę ich. Już raz mi marnowały życie, gdy 
mąż mój wracał po godzinie 23.00 z naręczem 
ryb, które trzeba było oporządzić. Ja pragnę wol-
ności! Moje uczucie nienawiści do ryb wróciło 
ze zdwojoną siłą… W tej sytuacji pozostało mi 
tylko jeść kwasy Omega3, koniecznie formuły 
norweskiej. 

Czytam też, że już nasi praprzodkowie przed 
siedmiu tysiącami lat w jaskini Altamira na-
malowali na ścianach trzodę chlewną. Czyżby 
już wtedy chcieli nas ostrzec przed nadmiernym 
spożywaniem mięsa? Co za przewidywalność ich 
mózgów! Pokochałam z miejsca tamtą społecz-
ność jako prekursorów dbałości o mózg człowie-
ka – taka ponadczasowa solidarność z praojca-
mi. Kręcę swoimi zwojami, neuronami i myślę 
jakby go przechytrzyć. On taki przewidujący, 
myślący za mnie, potrzebny w walce z ucieka-
jącym czasem – zawiążę z nim pakt o wspólnej 
odpowiedzialności za nasz los. Będziemy się 
wspierać. On nie będzie się starzeć, a ja zro-
bię wszystko by był długowieczny. Idę więc na 
spacer, koniecznie w szybkim tempie i myślę: 
wszystko zrobię dla ciebie, ty moja szara maso!

fot. Ewa KwaśniEwicZ
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