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konferencji różnego rodzaju, adresowanych do 
seniorów, odbywa się wiele i uczestnicząc w nie-
których, trudno powściągnąć irytację wobec 
powtarzanych sloganów i stereotypowych recept 
„na wszystko”, co przypomina starania alche-
mików o pozyskanie kamienia fi lozofi cznego 
czy panaceum. Chwalono temat konferencji – 
„Współczesny regionalizm. Pomiędzy tradycją 
a nowoczesnością”, który przyniósł szerokie spoj-
rzenie na naszą przeszłość; naszą – w znaczeniu 
miejsca, naszą – w znaczeniu losów ludzkich. 
Szept czasu stał się wyraźnie słyszalny…

Bogaty materiał dotyczący konferencji, 
wywiad z głównym wykładowcą – profesorem 
Marianem Golką, tekst wykładu dr Magda-
leny Pokrzyńskiej, a także refl eksje naszych 
członków, sprowokowane tematyką konferencji, 
świadczą o efekcie fermentu intelektualnego, 

Barbara Konarska

Szept czasu
(…) chwile szczęśliwe wychodzą ku mnie z przeszłości
jak panny z kagankami oliwy.
Julia Hartwig – „Powrót do domu dzieciństwa”

Kończy się rok – w takich chwilach wyraźniej 
dociera do nas szept czasu. Nasłuchujemy pilnie, 
z pietyzmem gromadzimy chwile szczęśliwe, 
inne, czasami wręcz smutne, też wspominamy, 
dodając, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. 
To maksyma Fryderyka Nietzchego, zgodna 
z jego koncepcją woli mocy – w życiu człowieka 
wyraża się ona w wytrwałości i zwycięskim 
znoszeniu przeciwieństw. Skoro przeciwieństwa 
przezwyciężamy, czujemy, iż panujemy nad 
własnym losem. To dobra myśl. 

Jesień tradycyjnie należy do seniorów, bo – 
zgodnie z często używaną metaforą – III wiek 
to jesień życia i zwyczajowo organizuje się różne 
dni seniora. W tym roku miały miejsce dwa wy-
darzenia: Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku był w jednym wypadku jego sprawcą, 
w drugim – uczestnikiem. 

Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku była – zdaniem wielu jej 
uczestników – wydarzeniem dla nich doniosłym. 
Odnotowaliśmy te opinie z dużą satysfakcją, bo 

foT. zBIgNIEW RAJChE
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jaki przyniosła. Innego rodzaju sukcesem 
było rozpropagowanie naszego modelu UTW. 
Wydawać się może, że określenie „własny 
model” jest przesadą, ale nie jest bynajmniej 
powszechną praktyką tak szerokie, jak u nas, 
włączanie wielu członków Uniwersytetu do dzia-
łań wolontariackich na jego rzecz. W przerwie 
Konferencji rozmawiałam m.in. z dr Romanem 
Biskupskim, dyrektorem Legionowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, który nie krył po-
dziwu mówiąc, że można się u nas uczyć sposobu 
funkcjonowania społeczności, że czuje się, iż 
jesteśmy grupą, że widać wzajemną życzliwość 
i chęć służenia pomocą; że nawet te zielone 
koszulki pokazują radosną przynależność do 
wspólnoty. Nota bene pamiętam konferencję, 
zorganizowaną przed kilku laty w Warszawie, 
podczas której wielu liderów UTW skarżyło się, 
że członkowie ich uniwersytetów nie wykazują 
żadnej aktywności, chcą tylko przychodzić na 
gotowe. Wtedy zdziwiłam się, bo u nas często 
aż kipi od pomysłów i zazwyczaj nie brakuje 
rąk i głów do pracy…

Byliśmy natomiast uczestnikiem 5. Juwe-
naliów III Wieku w Warszawie, które w tym 
roku odbyły się jesienią i znów wróciliśmy 
z tarczą. O wynikach zmagań konkursowych 

przeczytacie Państwo na dalszych stronach 
„Inspiracji”. W tym roku osobiście poznałam na 
Juwenaliach smak sukcesu i przyznaję – to miłe 
uczucie. W takich chwilach zawsze myślę, jak 
wyglądałby mój trzeci wiek, gdyby nie ZUTW 
(a pod tym pojęciem widzę wielu twórczych, 
przyjaznych ludzi, jakich bez istnienia tej insty-
tucji być może nigdy bym nie poznała) i jestem 
wdzięczna losowi, że w latach późnej dojrza-
łości wskazał mi tę drogę. Inicjatywy takie, 
jak Juwenalia, podpowiadają uczestnikom, że 
w każdym momencie życia należy nie ustawać 
w doskonaleniu się, że można osiągnąć o wiele 
wyższy poziom artystycznych działań, że sukces 
jest możliwy. Trzeba jednak pamiętać, że wcześ-
niej – we wszystkich miejscowościach, z których 
przyjechali uczestnicy tego festiwalu, znaleźli 
się ludzie naznaczeni pasją, jaka pozwala rea-
lizować swoje pomysły i zarażać nimi innych, 
marzyciele, którzy potrafi li wskazać seniorom 
nowe perspektywy. Chwała im i wdzięczność.

W gronie Przyjaciół, których sylwetki pozna-
jemy dzięki Zbigniewowi Rajche, Ewie Kwaśnie-
wicz, Halinie Maszner i Adrianie Witkowskiej, 
są właśnie takie osoby, o których przed chwilą 
pisałam. Marzyciele i pasjonaci – Kazimierz 
Nowik i Paweł Matyasik, Maria Siatecka i Anna 

foT. BARBARA koNARSkA
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Blacha – ludzie różnych pokoleń, różnych pro-
fesji, ludzie, dzięki który nasze życie staje się 
pełniejsze i ciekawsze. 

Bierzemy udział w wielu projektach polsko-
-niemieckich i niemiecko-polskich. W czerwcu 
byliśmy na plenerze w Zittau, Maria Agnieszka 
Marciniak była naszą wspaniałą przewodnicz-
ką po jego okolicach. We wrześniu gościliśmy 
grupę mieszkańców tego pięknego miasta, 
którym towarzyszyła. Poprosiłam ją o refl eksje 
i powstał miły dla nas tekst. Dziękujemy! 

24 X 2012 r. w Klubie Literackim „Oksymo-
ron” odbyła się promocja nowego tomiku wierszy 
Krystyny Nawrockiej, zatytułowanego „Stojąc 
w oknie”. Spotkanie prowadziła, jak zawsze pro-
fesjonalnie i z wdziękiem, Bożena Rudkiewicz, 
a muzycznie wieczór wzbogaciła Mirosława 
Branicka-Polarczyk. Wspólnie z nią nuciliśmy 
refreny piosenek, śpiewaliśmy „Pamiętajcie 
o ogrodach”. Poezja i muzyka, jak zawsze, 
pięknie się komponowały. Dwie relacje – jedna – 
Haliny Sawy, poświęcona wydarzeniom tego 
wieczoru, druga – Haliny Sędzińskiej (debiut 

na naszych łamach!), której tematem jest poezja 
naszej koleżanki, wzajemnie się uzupełniają. 

W dziale „Dzielimy się wiedzą” Danuta Fili-
powska przybliża czytelnikom temat epitafi ów, 
nie tylko, a nawet nie przede wszystkim tych au-
tentycznych, jakie spotykamy na cmentarzach, 
lecz głównie tych stanowiących zabawy litera-
ckie, w zamierzeniu satyryczne. Bawiła się w to 
i Wisława Szymborska. Warto poczytać! 

Nasza twórczość to tradycyjnie duży dział 
poezji, w którym Halina Sędzińska również de-
biutuje. Halina jest pierwszoroczną słuchaczką 
ZUTW. Nam w „Oksymoronie” sprawiła radość 
pięknymi, refl eksyjnymi wierszami. Życzymy 
Ci, Halinko, żebyś znalazła wśród nas swoje 
miejsce, żebyś czerpała satysfakcję z aktywno-
ści „trzeciowiekowej” studentki. Proza to – jak 
z życia wzięte – świetne opowiadanie Katarzyny 
Jarosz-Rabiej pt. „Lumpciuch”. Do tego blok 
baśniowych i wierszowanych „prezentów pod 
choinkę” dla naszych wnuków. W chwili, kiedy 
to piszę, za oknem plucha, ale wyobrażam już 
sobie białe święta, zapach choinki i potraw 

foT. kRySTyNA NAWRoCkA
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wigilijnych. Bogumiła Hyla-Dąbek namawia 
nas do innego sposobu świętowania, opisując 
ubiegłoroczne Boże Narodzenie w Karpaczu. 

Ta sama autorka w ciepłym wspomnieniu 
przedstawia swoją babcię. Zazwyczaj w myśli-
my o sobie w tej roli. Bogusia pamięta do dziś, 
co zawdzięcza babci i są to ważkie dla kształto-
wania młodego człowieka sprawy. Nie tylko pod 
wpływem tego artykułu, bo także pod wpływem 
wykładów na konferencji, przyszły mi do głowy 
różne refl eksje, związane z naszym miejscem 
w łańcuchu pokoleń. Początkowo zamierzy-
łam ująć je w artykule wstępnym, jednak 
rozrosły się w trakcie pisania na tyle, 
że przeniosłam je do działu „Wspo-
mnienia – Refl eksje – Rozważania”. 

W cyklu „Zdarzyło się w moim 
życiu” nasi autorzy opisują jakiś 
dzień – niezwykły, czasem prze-
rażający, kiedy indziej naznaczo-
ny dziwactwem, wynikającym 
z polityki. Bogumiła Hyla-Dąbek 
wspomina wycieczkę z młodzieżą 
szkolną sprzed lat. Czyta się, jak 
dreszczowiec, ale treść wywołuje 
podziw dla ludzi. Zawiódł bowiem 
samochód, ale ludzie zachowali się 
wspaniale. I autorka wspomnienia, 
i przewodnik, i uczniowie. Obawiam się, 
że dziś trudniej byłoby o posłuch u uczniów... 
A trauma nie byłaby mniejsza, bo poczucie 
odpowiedzialności za powierzone opiece dzieci 
tak działa. Bogusia pisze, że nie było wówczas 
telefonów komórkowych, co w efekcie przyniosło 
spokojne działanie, podczas gdy dziś, w po-
dobnej sytuacji, media podawałyby newsy, nie 
znając okoliczności, za to – wzbudzając panikę u 
rodziców. 

W tymże cyklu Mirosława Bogdan wraca 
do dorocznej imprezy znanej starszemu po-
koleniu pod nazwą Dni Filmu Radzieckiego, 
a Maria Przeźwiecka – do dnia, w którym 
ogłoszono stan wojenny. Pobyty w szpitalu 

bywają konieczne, o czym w III wieku nie trze-
ba nikogo przekonywać. Różnie podchodzimy 
do tej konieczności, może być ona tymczasem 
powodem głębokich refl eksji. Lidka Engel tak 
dobrała kilka epizodów z pobytu w szpitalu, że 
skłaniają do przemyśleń. 

Tym numerem zamykamy rok 2012. Dobry, 
owocny rok dla wielu z nas. Oglądam się za sie-
bie i – jak pisze Julia Hartwig – chwile szczęś-
liwe wychodzą ku mnie z przeszłości. Życzmy 
sobie wzajemnie – przy wigilijnym stole, przy 
sylwestrowym toaście – by nadchodzące dni, 
miesiące, lata też przynosiły dobro, uszczę-
śliwiały miłością bliskich, nasycały pięknem 
każdą chwilę. 

ozdoBy kRySTyNy kUCzyńSkIEJ
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Jadwiga Lidka Engel

Oczekiwanie

Grudniowe dni adwentu
To oczekiwania czas
Na co?
Jedni z nas czekają na świętowanie
Urodzin.
Oni wierzą, że gdzieś daleko
Przed dwoma tysiącami lat
Narodził się Ktoś Wielki.
Inni, dość liczni dla zachowania tradycji,
Bo miło, bo choinka z lasu,
Prezenty pod choiną.
Drudzy, by spotkać się z rodziną,
Zaprosić dzieci,
Dla których nie miało się czasu,
Odwiedzić starych rodziców
Choć raz w roku.
Jeszcze inni by zasiąść przy stole obfi tym
W napoje, wyszukane dania,
Na rozmowy, dyskusje,
Może na kolędowanie,
Bo przecież kiedyś…
Ale gdy pierwsza gwiazdka zaświeci
Przyjaciele, małżonkowie, dzieci
Podadzą sobie ręce
W podzięce za przyjaźń, za miłość
Za bycie razem w tę magiczną noc.

Ewa Kwaśniewicz

***

Wigilie dzieciństwa
Zanurzone w śniegu
Obsypane gwiazdami
W cieple świec choinkowych
Z zaczarowanymi potrawami
Otoczona miłością
Obdarzona pocałunkami prezentami
Zasypiałam szczęśliwa
Tuląc w marzeniach
Śpiącą lakę
Na którą ciągle czekam

ozdoBy kRySTyNy kUCzyńSkIEJ
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wielu dalszych lat atrakcyjnej dla seniorów 
i wartościowej społecznie działalności. 

Senator Iwan wspomniał swoje wystąpienie 
podczas plenarnego posiedzenia senatu, kiedy – 
posiłkując się przykładem naszego stowarzy-
szenia – „zaraził” entuzjazmem dla tej formy 
działania seniorów wielu senatorów, dotychczas 
niezorientowanych w zasięgu społecznego od-
działywania i znaczeniu aktywizacji ludzi póź-
nej dojrzałości dla rozwiązywania problemów 
demograficznych państwa. Uchwalono wówczas 
rok 2012 rokiem UTW. 

Biskup Adam Dyczkowski rozpoczął swoje 
wystąpienie od przytoczenia opowieści, stwo-
rzonej przez Jerzego Afanasjewa, o pewnym 
eksperymencie. Otóż grono badaczy postano-
wiło udowodnić tezę o pochodzeniu człowieka 
od małpy w taki sposób, że nakłonią małpę 
do ogłoszenia tego faktu. Małpa ani prośbą, 
ani groźbą nie dała się przekonać. Cóż bo-
wiem dziwnego, skoro musiałaby przyznać, 
że jej późny wnuk – człowiek – jest głównym 
źródłem zła – bólu, cierpienia, śmierci. Ksiądz 
biskup podzielił się przekonaniem, że gatunek 
homo jest często cierpiący z nadmiaru użycia, 
podczas gdy jego powołaniem jest ubogacanie 
osobowości, poszerzanie wiedzy, tworzenie kul-
tury. Zdaniem szacownego gościa Zielonogórski 
UTW działa właśnie w ten sposób, wpisując się 
w postulowaną przez papieża Jana Pawła II 
cywilizację miłości. 

Prezydent Janusz Kubicki z szacunkiem 
odniósł się do naszego dorobku. Powiedział: 
– Myślę, że cieszą się z niego wszyscy Zielono-
górzanie. Seniorzy, że mają możliwość aktyw-
nego życia na emeryturze i ciągłego się dosko-
nalenia, młodzi ludzie, że gdy ta emerytura 
nadejdzie, będą mieli możliwość wyboru. A że 
ona nadejdzie, na pewno nikt wątpliwości nie 
ma. Zaskoczył zebranych niezwykłym prezen-
tem, jaki wręczył pani prezes Zofii Banaszak. 
Właściwie nie tyle wręczył, ile – założył na 
szyję, był to bowiem piękny łańcuch rektorski, 

Barbara Konarska

Zielonogórska konferencja –  
pomiędzy  
tradycją a nowoczesnością

W dniach od 12 do 15 września 2012 roku, pod 
patronatem naukowym prof. dr hab. inż. Ta-
deusza Kuczyńskiego, rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, odbyła się w Zielonej Górze 
Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, zatytułowana: „Współczesny 
regionalizm. Pomiędzy tradycją a nowoczes-
nością”. Organizatorem konferencji, wpisując 
ją w trwający Rok Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w Polsce, był nasz Zielonogórski UTW, 
który w ten sposób zakończył trwające przez 
cały ubiegły rok akademicki obchody jubileuszu 
XX-lecia. Honorowy patronat przyjęli: Elżbieta 
Polak, marszałek województwa lubuskiego 
i Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. 
Wykładowcami pierwszej części konferencji 
byli: prof. zw. dr hab. Marian Golka, kierownik 
Zakładu Socjologii Kultury i Cywilizacji Współ-
czesnej w Instytucie Socjologii UAM w Pozna-
niu, dr Małgorzata Konopnicka z Instytutu 
Historii UZ, dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ, 
dyrektor Instytutu Socjologii, dr Magdalena Po-
krzyńska z Instytutu Socjologii UZ, Krystyna 
Lewkowicz, prezes Ogólnopolskiego Porozumie-
nia UTW w Polsce oraz Barbara Konarska. 

Część naukową poprzedziła uroczysta inau-
guracja roku akademickiego 2012/2013 Zielono- 
górskiego UTW, podczas której głos zabierali 
zaproszeni goście – senator RP Stanisław Iwan, 
przedstawiciele pani marszałek województwa 
i wojewody zielonogórskiego, prezydent Zielonej 
Góry, Janusz Kubicki oraz biskup senior Adam 
Dyczkowski – składając na ręce Zofii Banaszak, 
prezes Zielonogórskiego UTW, gratulacje z oka-
zji dwudziestolecia działalności oraz życzenia 
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stanowiący jedną z trzech części tradycyjnych insygniów 
akademickich. 

Oficjalnego otwarcia roku akademickiego dokonała prof. 
dr hab. inż. Magdalena Graczyk – prorektor Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. 

Konferencja zgromadziła ponad 220 uczestników z ca-
łej Polski. Przygotowaliśmy dla nich szeroką ofertę zajęć 
o charakterze poznawczym i rozrywkowym. 12 września – 
w dniu przyjazdu gości – odbył się pokaz mody firmy aart 
Alicji Zięty, w którym modelkami były słuchaczki ZUTW. 

13 września, po 
wykładach, za-
prezentował się 
zebranym chór 
ZUTW „Modera-
to” pod dyrekcją 
Bernarda Grupy 
z programem wi-
nobraniowym, co 
podkreślało fakt, 
iż trwało właśnie 
doroczne święto 
Zielonej Góry – 

Winobranie. Bawiła 
się cała sala, jak pisała Bogumiła Hyla-Dąbek.

Po południu tego dnia odbyło się spotkanie z dr An-
drzejem Buckiem, dyrektorem Biblioteki Wojewódzkiej 
im. C.K. Norwida, który zapoznał zebranych z nowoczes-
nymi metodami udostępniania zasobów bibliotecznych. 
Krystyna Lewkowicz poprowadziła dyskusję o zadaniach 
Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, a ci uczestnicy kon-
ferencji, którzy wybrali spotkanie z prawniczką Elżbietą 
Banasiak, z ogromnym zadowoleniem podkreślali, że 
wybrała takie problemy prawne, z jakimi rzeczywiście 
spotykają się seniorzy, podpowiedziała, jak je praktycznie 
i z pożytkiem rozwiązywać. Zrobiła to barwnie, ciekawie, 
posługując się piękną polszczyzną, od której język praw-
niczy wydaje nam się odległy o lata świetlne, można się 
od niej uczyć, jak popularyzować wiedzę!

Wieczór wielu gości spędziło w Filharmonii Zielonogór-
skiej na pięknym koncercie, dedykowanym honorowemu 
gościowi, wielkiemu przyjacielowi Zielonej Góry, Eckehar-
dowi Gärtnerowi, który tego dnia był w mieście swego 
urodzenia po raz 333! W programie przytoczono słowa 

PREzES zUTW zofIA BANASzAkPREzES zUTW zofIA BANASzAk I PREzydENT JANUSz kUBICkI

zofIA BANASzAk z BISkUPEm AdAmEm dyCzkoWSkIm
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PRof. dR hAB. mARIA zIElIńSkA

dR mAgdAlENA PokRzyńSkA

pana Gärtnera, którymi kierował się przez kilkadziesiąt 
minionych lat: Polak czy Niemiec – wszyscy jesteśmy ludźmi 
i mamy jedno życie. Zróbmy z nim coś dobrego. Czesław 
Grabowski przygotował program mieniący się różnymi 
barwami. Jak w kalejdoskopie pojawiały się melodie kom-
pozytorów różnych narodów, a dyrektor Filharmonii de-
dykował je poszczególnym partnerskim miastom Zielonej 
Góry, których delegacje były obecne na sali. Nam – senio-
rom – zadedykował „Taniec z szablami” Arama Chaczatu-
riana ze względu na cechującą nas – w przekonaniu pana 
Grabowskiego – energię życiową podobną tej, jaką niesie ta 
muzyka. Solistą wieczoru był rosyjski śpiewak Valentin Su-
chodolec, dysponujący wspaniałym tenorem, który śpiewał 
i trudne arie, i popularne pieśni, zbierając burzę oklasków. 

14 września goście poznawali Zieloną Górę w aspekcie 
historycznym, podczas cyklu wykładów w Muzeum Ziemi 
Lubuskiej oraz podczas krótkiego spaceru po mieście 
z przewodnikiem, w rolę którego wcieliła się słuchaczka 
ZUTW, Jadwiga Korcz-Dziadosz. Odwiedzili też Palmiar-
nię, którą się zachwycili, B. Hyla-Dąbek pisała: „Ciągle 
padały słowa podziwu dla naszej „wizytówki” miasta, jaką 
z pewnością jest Palmiarnia. Dodatkową atrakcją w Pal-
miarni był Bachus z Bachantkami, który nie pierwszy raz 
podczas trwania konferencji był razem z nami i naszymi 
gośćmi. Obiad w jego towarzystwie był dla wielu dużym 
przeżyciem. Zrobiono setki zdjęć”1. W godzinach popołu-
dniowych w Sali Dębowej odbył się spektakl, stanowiący 
składankę wybranych działań artystycznych ZUTW. Teatr 
Tańca 50+ wystąpił z programem „Mamma Mia” – do pio-
senek ABBY. „Występ bardzo się podobał, robieniu zdjęć 
nie było końca, aż miałam kłopoty z filmowaniem, tyle apa-
ratów było w górze. Recital Aleksandry Sztukowskiej-
Matusiak, laureatki GRAND PRIX III Ogólnopolskiego 
Festiwalu UTW i Twórczych Seniorów w Warszawie został 
przyjęty owacyjnie”2. Spektakl zakończyło przedstawienie 
zespołu „Monte Verde” z programem kabaretowym „Biuro 
matrymonialne i nie tylko…”. „Po zakończonym programie 
goście zgotowali występującym owacje na stojąco, a pani 
prezes Zofii Banaszak za taką organizację konferencji 
zaśpiewali Sto lat”3. 

1 Bogumiła Hyla-Dąbek: „Bachus wśród uczestników Ogólnopol-
skiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku” art. zam. na 
MM-ce 14 września 2012. 

2 Ibid.
3 Ibid.

od lEWEJ BARBARA koNARSkA, zofIA BANASzAk,  
dR mAgdAlENA PokRzyńSkA, PRof. mARIAN golkA
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Bogumiła Hyla-Dąbek

Pierwsze spotkanie uczestników 
Ogólnopolskiej Konferencji UTW 
zdominował pokaz mody 50+

Pierwsze spotkanie – informacyjne – uczestni-
ków Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku odbyło się w Auli Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego. Gości powitała pani prezes 
ZUTW Zofia Banaszak, która – po przekazaniu 
różnych ważnych dla uczestników konferencji 
wiadomości – oddała „pałeczkę” organizatorce 
pokazu mody 50+. Alicja Zięta – słuchaczka 
ZUTW, projektantka i producentka odzieży 
z dzianiny, przygotowała z modelkami wybra-
nymi spośród słuchaczek ZUTW bardzo ładną 
prezentację. Publiczność reagowała bardzo 
żywiołowo, modelki nagradzano brawami, 

AlEkSANdRA SzTUkoWSkA-mATUSIAk

fotografowano, podziwiano i z uwagą słuchano, 
gdy Alicja Zięta doradzała, jak się ubrać przy 
różnych rodzajach sylwetki. Wiadomo, że nasze 
modelki to nie zawsze bardzo szczupłe panie 
(chociaż takie też są), ale to wcale nie znaczy, 
że nie mogą wyglądać ładnie. Niektórzy goście 
poddawali w wątpliwość, czy reprezentują 
one rzeczywiście III wiek, czyli tytułowe 50+; 
zgodnie z prawdą potwierdzaliśmy, że na pewno 
legitymują się wiekiem uprawniającym do wstą-
pienia w progi ZUTW, a to, że tak wyglądają? 
Są bardzo aktywne i po prostu dbają o siebie. 
Poza tym nasze modelki, w przeciwieństwie do 
tych zawodowych, są zawsze uśmiechnięte i to 
mi się bardzo podoba. Podobało się też widowni. 

SolISTA koNCERTU W fIlhARmoNII  
zIEloNogóRSkIEJ VAlENTIN SUChodolEC
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Jadwiga Korcz-Dziadosz

Konferencja
Spotkanie odbyło się pod hasłem „Współczesny 
regionalizm. Pomiędzy tradycją a nowoczes-
nością.” I wokół tej tematyki swoje wystąpienia 
prezentowali zaproszeni referenci. Moderatorem 
był dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ z In-
stytutu Historii, Zakładu Historii Najnowszej. 

Wykład inauguracyjny „Pamięć a tradycja, 
wiedza i historia” przygotował prof. zw. dr hab. 
Marian Golka. W swym wystąpieniu stwierdził 
m.in.: Pamięć – tak indywidualna jak i spo-
łeczna – to swoista rozmowa z przeszłością. 
Każda zbiorowość, aby mogła trwać, musi tę 
rozmowę prowadzić. Pamięcią społeczną jest 
wszystko to, co z przeszłości trwa w teraźniej-
szości, i wszystko to, co w teraźniejszości czyni 
się z wyobrażeniami o przeszłości. Bez pamię-
ci – tak indywidualnej jak i społecznej – trud-
no żyć, a jednocześnie łatwo ją stracić, łatwo 
zapominać. Potrzebujemy pamięci z różnych 
powodów, i z różnych powodów ją zatracamy. 
W tym momencie z pewną kokieterią stwierdził 
iż znakomitym remedium na podtrzymanie 
pamięci są… Uniwersytety Trzeciego Wieku, 
a licznie audytorium, słuchające z uwagą wy-
kładu, w pełni zgodziło się z nim.

Wystąpienie dr Małgorzaty Konopnickiej 
o „Dziedzictwie kulturowym i materialnym na 
pograniczu śląsko-brandenbursko-wielkopol-
skim”, uświadomiło naszym gościom iż znaleźli 
się w regionie ciekawym i wartym poznania. 
Wielość i różnorodność zabytków, zarówno 
ruchomych, jak i architektury, skarby archeo-
logiczne odkryte przez minione lata świadczą 
o starej kulturze regionu, ale też zobowiązują 
do szacunku. 

Wrażenie to pogłębiły kolejne referentki: 
dr hab. Maria Zielińska, omawiająca rolę tra-
dycji w życiu jednostek i zbiorowości w świetle 
badań socjologicznych i dr Magdalena Pokrzyń-
ska, koncentrująca się na współczesnym rozu-
mieniu regionalizmu i integracji i dezintegracji 
poprzez tradycję.1 Problematyka obu wystąpień 
jest szczególnie ważna dla naszego regionu 
i pokolenia słuchającego z uwagą referatów. 
W większości bowiem doskonale pamiętamy 
lata kształtowania mitu polskości tych ziem 
i upolityczniania historii regionu m.in. poprzez 
stosowanie nazewnictwa (Ziemie Odzyskane). 
Musiało upłynąć wiele wody w Odrze, musiała 
dokonać się transformacja polityczna, by idea 
małych ojczyzn ukorzeniła się w regionie lu-
buskim. 

Pielęgnując pamięć i tradycje ojczyzn utra-
conych na wschodnich kresach Rzeczpospolitej, 
o czym tak pięknie i wzruszająco powiedziała 
Barbara Konarska w referacie pt. „Małe ojczy-
zny w twórczości literackiej i pamiętnikarskiej 
słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku”, z dumą utożsamiamy się 
z naszym lubuskim regionem.

Konferencja stała się okazją do dyskusji nad 
współczesnym regionalizmem, rolą tradycji we 
współczesnym społeczeństwie, a mnie pozwoliła 
na refleksję, jak daleko odeszliśmy od moich 
nastolatkowych problemów, że żyję w niehisto-
rycznych czasach, a na dodatek w mojej Zielonej 
Górze nie ma zabytków! 

1 Tekst wykładu pani dr M.Pokrzyńskiej publikujemy 
w tym numerze „Inspiracji” – przyp. red.

AUToRzy zdJęć: ANdRzEJ kozAk, 
BogUmIłA hylA-dąBEk,

BolESłAW PolARCzyk
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Pamięć  
to rozmowa z przeszłością

Z profesorem Marianem Golką, kierowni-
kiem Zakładu Socjologii Kultury i Cywilizacji 
Współczesnej na Uniwersytecie im. A. Mi-
ckiewicza w Poznaniu, rozmawia Danuta 
Kuleszyńska

– Panie profesorze, co Pan pamięta 
z roku 1956?

– (chwila zastanowienia) Hm… Miałem 
wtedy osiem lat i pamiętam, że nie mogłem 
zrozumieć, dlaczego w naszej wsi w Golinie nie 
ma ani jednego auta. Ludzie wszędzie jeździli 
wozami konnymi, bryczkami… Niewiele nato-
miast pamiętam ze zmian jakie wówczas zaszły 
w Polsce, że był ten entuzjazm z ówczesnych 
przeobrażeń zainicjowanych przez Gomułkę. 
Nie mieszkałem w Poznaniu i może dlatego nie 
pamiętam wypadków poznańskich. Co nieco 
natomiast wiedziałem na ten temat z opowieści 
krewnych i znajomych rodziców, którzy praco-
wali wtedy w Poznaniu.

– Pytam o pamięć, bo tematowi temu 
poświęcił Pan swoje wystąpienie na ogól-
nopolskiej konferencji UTW, jaka odbyła 
się we wrześniu w Zielonej Górze. Mnie 
jednak bardziej interesuje pamięć pry-
watna, indywidualna, a nie ta historyczna 
jaką znamy z książek.

– W pamięci prywatnej czai się wiele dziw-
nych i zaskakujących spraw, często bardzo odle-
głych od tego, co interesuje naród czy zbiorowość 
lokalną. W pamięci indywidualnej zawarte są 
na przykład zapachy pól i łąk, tkwią w niej 
nieobecne dzisiaj obrazki wozów ciągniętych 
przez konie. Tych koni ciągnących furmanki 
nie ma już na ulicach miast. A kiedyś był to 
stały element naszego życia. Pamiętam krowy, 
których dzisiaj na polach już się prawie nie spo-
tyka, bo są w oborach pozamykane. Pamiętam 
kozy, które hodowali nasi sąsiedzi… Dziś na 
poboczach dróg spotykamy jedynie kosiarzy, 
którzy wykaszają trawy. Więc ten pejzaż, jaki 
zapamiętałem sprzed lat kilkudziesięciu, jest 
odmienny od obecnego pejzażu. 

– Tęskno Panu do tamtych lat?
– Poniekąd tak. Chętnie na przykład odwie-

dzam skanseny, żeby zobaczyć choćby formę ar-
chitektoniczną tego, co kiedyś było. Natomiast 
nie tęskno mi w tym sensie, że chciałbym aby 
tamte lata wróciły. Wiadomo, że każdy czas 
ma swoje dodatnie i ujemne strony. Tamtejsza 
bieda i skromne warunki życia w jakich Polacy 
musieli funkcjonować na pewno nie są powodem 
do tęsknoty. 

– Powiedział Pan w swoim wystąpieniu, 
że pamięć to rozmowa z przeszłością. 

– Tak, bo człowiek często wraca do swojej 
przeszłości zastanawiając się chociażby nad tym, 
jak pewne epizody dawniejszego życia, które 
się pojawiły, nie rozwinęły się dalej. A to jakieś 
spotkania z ludźmi, a to sytuacje zawodowe, 
które nagle stanęły w miejscu. To tak jak źdźbło 
trawy, które wyrasta i pokaże się ponad ziemią 
i jest potem zadeptane, zniszczone. Wracając do 
przeszłości często zastanawiamy się: a co by było 
gdyby, jakby to nasze życie potoczyło się, jeśli… 
co by się stało, gdybym poszedł inną drogą, 
gdybym skręcił ścieżką w lewo, a nie poszedł 
prosto… i tak dalej. To jedne z wariantów życia, 
jakie były potencjalnie możliwe w tym labiryncie 
niespełnionym. Bo zastanawiając się nad prze-
szłością człowiek często rozważa ją symulacyjnie. 
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– Czy takie cofanie się w przeszłość ma 
w ogóle sens? Czy nie lepiej zapominać 
i żyć tu i teraz? Czy takie rozpamiętywa-
nie jest nam rzeczywiście potrzebne? 

– Niewątpliwie trzeba żyć tu i teraz i takie 
natrętne powroty do przeszłości są bez wątpie-
nia niekorzystne. Bo albo nie czujemy smaku 
teraźniejszości i nie cieszymy się chwilą, albo 
przestajemy myśleć o własnym rozwoju. Więc 
na pewno nie należy uporczywie wracać do 
przeszłości. Ale chociażby z tego powodu, żeby – 
jak pani powiedziała – nasze obecne tu i teraz 
zmierzyć, zlokalizować, stwierdzić jakie ono jest, 
to jednak musimy do tej przeszłości się odnieść. 

– Nie sądzi Pan, że Polacy odnoszą się 
do niej nazbyt często, że uwielbiają w tej 
przeszłości grzebać? Rozdrapujemy rany, 
pouczamy innych w oparciu o tę właśnie 
pamięć minioną…

– Bo i nas pouczają ci możniejsi i silniejsi 
sąsiedzi. Nie wiem, czy te rany aż tak często 
rozdrapujemy. Mnie się wydaje, że łakniemy 
bardziej optymizmu, że nie chcemy myśleć 
wyłącznie o przeszłości. Ja rozróżniam takie 
pojęcia jak pamięć i rozpamiętywanie. A więc 
trzeba pamiętać o pewnych nawet bolesnych 
wydarzeniach, ale to nie oznacza, że należy je 
rozważać, rozpamiętywać. Nie chcemy się tymi 
makabrycznymi wydarzeniami epatować, ale 
dobrze o nich wiedzieć, dobrze pamiętać, że coś 
przykrego kiedyś się wydarzyło. I raz po raz 
sobie przypominać, choćby po to, żeby nic podob-
nego nie powtórzyło się w przyszłości. A także 
i po to, by czuć ten smak teraźniejszości. 

– Najważniejszym skutkiem istnienia 
pamięci jest społeczna mądrość. Tak Pan 
twierdzi. A mnie się wydaje, że jako naród 
z tej mądrości czerpać nie potrafimy. Zbyt 
często popełniamy te same błędy.

– My z naszą trudną historią dobrze sobie 
radzimy. Przeszliśmy bardzo bolesne zabory, 
przeszliśmy dwie okropne wojny światowe, 
okres komunizmu, przeszliśmy bolesną dla więk-
szości ludzi transformację, więc daleki jestem 

od tego, by Polaków dyskredytować. Natomiast 
mam ogromne zastrzeżenia do naszych władz, 
do wszelkich możliwych opcji, bo nie radzą 
sobie z wieloma sprawami. Natomiast jako 
społeczeństwo mamy wystarczająco dużo opty-
mizmu i wiary w przyszłość. To, że na co dzień 
ludzie się do siebie nie uśmiechają, wynika 
z wielu okoliczności, a głównie z tego, że nasze 
państwo nie jest w stanie zapewnić poczucia 
bezpieczeństwa, a to poczucie jest dla tej wiary 
optymistycznej w przyszłość bardzo ważne. 

– Z pamięcią, jak Pan dowodzi, wiąże 
się także tradycja. A nie sądzi Pan, że 
dzisiejsze młode pokolenie o tej tradycji 
zapomina, że młodzież żyje w zupełnie in-
nym świecie i z tradycji nie chce czerpać?

– Jest cechą każdej młodości, że mniej patrzy 
w przeszłość, a bardziej myśli o teraźniejszości, 
a jeszcze częściej o przyszłości. Sprzyja temu 
kultura masowa. Nastawienie na nowości, cho-
ciażby w ofercie muzycznej jest tego najlepszym 
przykładem. Co nie zmienia faktu, że jeśli ci 
młodzi ludzie będą mieć własne dzieci, praw-
dopodobnie zmienią swoje nastawienie. Zaczną 
wyszukiwać w rodowodach własnych rodzin, 
czym się zajmowali dziadkowie, gdzie mieszkali, 
zaczną interesować się własnym regionem, jego 
historią. To, co ostatnio dzieje się w miastach 
polskich, to odkrywanie lokalnych tradycji. 
Owszem, czasami jest to sztuczne odkrywanie, 
ale ono jest kreatywne a tym samym bardzo 
potrzebne. Bo w samym pojęciu „nowe tradycje” 
jest sprzeczność. Bo albo „tradycje”, albo „nowe”. 

– Ale przecież COŚ się w tym „nowym” 
tworzy, co z czasem stanie się tradycją. 

– Tak. I dla młodych ludzi, którzy mają dziś 
10, 12 lat, za kolejnych 10 lat to COŚ będzie już 
dość trwałą historią . Z jednej strony widzę na 
przykład zafascynowanie walentynkami, czy 
halloweenem, ale z drugiej dostrzegam też 
poszukiwania miejscowych tradycji, legend 
rodzinnych, odszukiwanie starych zdjęć.

– W książce „Co kochamy najbardziej”, 
która jest pracą zbiorową, pisze Pan, że my 
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Polacy kochamy ludzi, idee, rzeczy, sztukę, 
sytuację, pieniądze. I kochamy samych 
siebie. Ale w tych rozważaniach zabrakło 
miłości do tradycji.

– Przecież w tym wszystkim jest jakaś tra-
dycja: miłość do ludzi, miłość do siebie… Polacy 
kochają tradycje i nawet nie trzeba tego specjal-
nie artykułować. To tak, jakbyśmy stwierdzili, 
że kochamy powietrze. Otoczeni powietrzem, 
oddychając nim dzięki temu żyjemy. Tak samo 
też żyjemy dzięki tradycji. 

– A co Pan kocha najbardziej?
– Wszystko to, co kochają Polacy i ja kocham.
– Myśli Pan, że działalność Uniwersy-

tetów Trzeciego Wieku, które istnieją od 
ponad 30 lat, to już tradycja? 

– Jako wykładowca związany byłem przez 
jakiś czas z Uniwersytetem Trzeciego Wieku 
w Poznaniu. To znaczy na początku działalno-
ści UTW prowadziłem tam zajęcia i wykłady. 
Potem z wielu powodów ( jak choćby to, że nie 
mieszkam w Poznaniu, że mam inne obowiązki 
akademickie) mój kontakt z UTW się zerwał. 
Ale wiem, jak zacną działalność prowadzi ten 
i inne uniwersytety. Cieszyć się należy, że jest 
ona tak powszechna i że w każdym mieście 
akademickim UTW powstały. A czy działalność 
tych uniwersytetów to już tradycja? Tak. I jest 
to tradycja w skali współczesnej Polski. Proszę 
zauważyć, że nasza powojenna historia trwa 

raptem 70 lat, a w połowie tego czasu powstały 
właśnie Uniwersytety Trzeciego Wieku. Co wię-
cej: uważam, że nieformalna działalność takich 
uniwersytetów towarzyszyła ludziom od dawien 
dawna. Od tak dawna odkąd ludzie nie musieli 
już pracować zawodowo, a mieli jednocześnie 
skłonności i chęci do pielęgnowania swoich za-
interesowań i na różne sposoby to robili. 

– Kiedyś zapewne zostawi Pan pracę na-
ukową, będzie chciał od tego wszystkiego 
odpocząć. Czy wówczas znajdzie Pan dla 
siebie miejsce w UTW? 

– Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. 
Praca naukowa ma to do siebie, że można ją 
praktycznie wykonywać bardzo długo. Szcze-
gólnie w dyscyplinach humanistycznych to wino 
wraz z wiekiem dojrzewa. To co jest głównym 
składnikiem wiedzy humanistycznej, a więc 
mądrość – ona wraz z wiekiem przyrasta. Pa-
trząc na świat z większym dystansem, w star-
szym wieku nabiera się właśnie tej mądrości. 
A co to jest mądrość? To próba odpowiedzi na 
pytanie co jest ważne w życiu. I bez wątpienia 
człowiekowi starszemu odpowiedź na to pytanie 
przychodzi łatwiej. A jeśli nawet nie potrafi 
sobie odpowiedzieć, to przynajmniej wie co jest 
nieważne.

– Pan już tę odpowiedź znalazł? 
– Dojrzewam do tej odpowiedzi.
– Dziękuję za rozmowę 

Prof. Marian Golka urodził się 19 września 1948 r. w golinie. W roku 1973 ukończył instytut socjologii na 
Uniwersytecie im. A. mickiewicza w Poznaniu. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1998 r., 
a trzy lata później został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Prowadzi badania m.in. w za-
kresie socjologicznej teorii kultury, socjologii sztuki, wielokulturowości, cywilizacji, globalizacji. W ramach 
zainteresowań cywilizacją współczesną zajmuje się m.in. zmianami w pamięci społecznej, życiem arty-
stycznym, społeczeństwem informacyjnym, antropologią społeczną. ma na koncie ponad 170 publikacji, 
jest autorem książek popularnonaukowych i podręczników. Wydał m.in. „Pocztówki z Europy”, „Pamięć 
społeczna i jej implanty”, „Socjologiczny obraz sztuki”, „kultura jako system”, „Bariery w komunikowaniu 
i społeczeństwo (dez)informacyjne”. kieruje zakładem Socjologii kultury i Cywilizacji Współczesnej w Insty-
tucie Socjologii UAm. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Rady fundacji Naukowej 
im. floriana znanieckiego. Podróżuje, poszukuje i fotografuje. mieszka w Puszczykowie koło Poznania.

Prof. m. golka był gościem ogólnopolskiej konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zorganizowanej 
we wrześniu przez zielonogórski UTW pt. „Współczesny regionalizm, pomiędzy tradycją a nowoczesnoś-
cią”. Wygłosił referat na temat pamięci a tradycji, wiedzy i historii.
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dr magdalena Pokrzyńska

Tradycja w regionie lubuskim – 
zarys problematyki

Ziemie składające się na współczesny region 
lubuski należały w przeszłości do wielu róż-
nych krain. Mianem Ziemi Lubuskiej określa 
się dziś obszar historycznego pogranicza, gdzie 
przechodziły (mające płynny charakter i często 
się zmieniające) granice takich regionów histo-
rycznych jak: Nowa Marchia (czyli wschodnia 
część Brandenburgii), Dolny Śląsk, Zachodnia 
Wielkopolska, Dolne Łużyce oraz Pomorze) 
(Rutowska, Tomczak 2003:7). Po II wojnie 
światowej nastąpiła wymiana ludności. Wśród 
powojennych mieszkańców zachodniej Polski 
zwykło się wyróżniać różne kategorie ludności: 
ludność rodzimą (tu m.in. Chwalimiaków z oko-
lic Babimostu), osadników z Polski Centralnej, 
repatriantów i reemigrantów, mniejszości naro-
dowe (np. Ukraińcy, Łemkowie) (Burszta 1967). 

Problematyka tradycji na tych terenach 
ma szczególny charakter. W związku z po-
granicznym charakterem obszaru niemieckie 
dziedzictwo kulturowe terytorium określonego 
po wojnie Ziemią Lubuską było niejednorodne. 
Zróżnicowanie wewnętrzne cechowało również 
kulturę powojennych osadników (poszczególne 
kategorie osadników reprezentowały różne 
kultury regionalne i etniczne) (por. Kołodziej-
ska 2006: 147-148). W związku z tym ziemie te 
stanowiły obszar, gdzie następowało „zderzenie 
kultur” i przebiegały bardziej i mniej sponta-
niczne procesy integracji społeczno-kulturowej 
zwane przez powojennych badaczy mianem 
akomodacji, adaptacji, autochtonizacji (Burszta  
1970, Dulczewski 2001, Markiewicz, Rybicki 
1967).

Charakterystyczną cechą kultury (a w tym 
i tradycji) w Polsce powojennej było jej upolitycz-
nienie. Głównym podmiotem życia społecznego 

było państwo. Również tradycja (w różnych 
swoich wymiarach) podlegać miała „opiece” 
makrostruktury. W pierwszych latach powo-
jennych tradycja kultywowana w zachodniej 
Polsce miała stanowić odpowiedź i wsparcie dla 
ideologii zmierzającej m. in. do uzasadnienia 
praw państwa polskiego do inkorporowanych 
terenów. Zgodnie z tym nurtem zachodnie tery-
torium powojennej Polski określane było wów-
czas jako Ziemie Odzyskane; w sferze publicznej 

lUBUSkI zESPół PIEśNI I TAńCA, foT. BolESłAW PolARCzyk

podkreślano ich „piastowskość” (odwołując się 
do tych momentów w dziejach, kiedy miał miej-
sce związek tych ziem z polskością i do tych 
elementów dziedzictwa kulturowego, które ten 
związek symbolicznie „zaświadczały”). Właś-
nie w tym okresie odświeżono nazwę Ziemia 
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Lubuska1. Uzasadnienia dla przywołania na-
zwy średniowiecznego biskupstwa i objęcia nią 
terenów w środkowym biegu Odry miały cha-
rakter polityczny2 i pragmatyczny3 (Rutowska, 
Tomczak 2003: 33-36). 

Duże znaczenie przypisywano wówczas 
odkryciom archeologicznym poczynionym na 
inkorporowanych ziemiach. Zabytki archeolo-
giczne były wykorzystywane jako potwierdzenie 
słowiańskości i polskości tych terenów. Dlatego 
też wiedza na ten temat była szybko wprowadza-
na do publicznego obiegu informacji. Sytuacja 
Ziemi Lubuskiej, z racji swego położenia i hi-
storii, była bardziej skomplikowana, niż innych 
terenów tzw. Ziem Odzyskanych. W związku 
z tym badania archeologiczne rozpoczęto tu 
dopiero w latach 50. 

Historycy opisujący współcześnie powojenne 
działania władz względem terenów inkorpo-
rowanych określają je jako „politykę pamięci”. 
Składały się na nią aktywności związane z nową 
tradycją obchodów „wyzwolenia”, „odzyskania”, 
„powrotu do Macierzy” wraz ze znanym hasłem 
„Byliśmy, jesteśmy, będziemy” (które do dnia 
dzisiejszego można spotkać na wielu pomnikach 
z tamtego okresu). W politykę tę wpisuje się 
również kreowanie postaci „kresowiaka zachod-
niego”, stanowiącego odpowiednik mitu Polaka 
z Kresów wschodnich. W ramach mitu Ziem Od-
zyskanych nowi mieszkańcy przedstawiani byli 
jako „zdobywcy” i „pionierzy”, którzy podejmując 
misję przywracania polskiego charakteru tym 
terenom, mieli jednocześnie stać na straży gra-
nic Polski, państwa polskiego i kultury polskiej. 

1 M. Rutowska i M. Tomczak wiążą to z jednym z nur-
tów polityki zachodniej, związanej z dążeniami do 
uzyskania przez Polskę ziem po lewej stronie Odry 
(Lubusz leży po lewej stronie Odry) (Rutowska, 
Tomczak 2003: 33).

2 Mieściły się tu następujące przesłanki: stanowisko, 
że Ziemia Lubuska stanowi najważniejszą część 
zachodniej granicy Polski – tak w przeszłości jak 
i współcześnie; dążenia do pozyskania dla Polski 
również terenów po lewej stronie Odry.

3 „Uporządkowanie” obrazu poprzez objęcie jedną 
polską nazwą terenów leżących na pograniczu kil-
ku regionów historycznych.

Przywoływano w tym kontekście sylwetkę Pola-
ka spod znaku rodła – przedwojennego symbolu 
Polaków w Niemczech – Polaka, który nie ugiął 
się pod jarzmem germanizacji. Aktywności te 
zmierzały do ukształtowania tradycyjnego wzo-
ru postawy mieszkańca z terenów nadodrzań-
skich. Dzięki tym zabiegom uzyskiwano efekt 
ciągłości i kontynuacji.

Podejmując problematykę tradycji w zachod-
niej Polsce nie można pominąć kwestii kultu-
rowego dziedzictwa niemieckiego (obejmującego 
przedmioty do dziś zwane potocznie przez 
mieszkańców zachodnich województw Polski 
„poniemieckimi”). Przyjmowano cały szereg 
postaw – od pragmatycznej (wykorzystywanie 
mniej lub bardziej twórczo uznanych za użytecz-
ne elementów zastanego inwentarza kulturowe-
go) po skrajnie negatywną (celowe niszczenie 
wszystkiego, co kojarzyło się z niemieckością, 
szczególnie tych elementów dziedzictwa, które 
niosły duży ładunek symboliczny). Postawy te 
przejawiały się w aktywnościach podejmowa-
nych tak przez władze jak i przez „przeciętnych” 
uczestników życia społecznego. 

W drugiej połowie lat 50. polityka wobec 
zachodnich terenów Polski uległa nieznacznym 
modyfikacjom. Pojawiły się również nowe jakoś-
ciowo zjawiska w rzeczywistości społecznej. Jak-
kolwiek nadal życie społeczne (a w tym tradycja 
i myśl regionalistyczna) pozostawały zależne od 
państwa, stopniowo jednak zaczęto odchodzić 
od mitu Ziem Odzyskanych i polityki z nim 
związanej. Symbolicznym wyrazem złagodzenia 
polityki może być np. przemianowanie oficjalnie 
stosowanej nazwy terenów inkorporowanych 
(Ziemie Odzyskane) na Ziemie Zachodnie i Pół-
nocne (w skrócie Ziemie Zachodnie). 

Analizując literaturę przedmiotu można 
dostrzec, że począwszy od późnych lat 50. przez 
kolejne dwie dekady (lata 60. i 70.) trwały 
działania na rzecz powołania regionu lubu-
skiego; budowano go w oparciu o ideę „regio-
nalizmu nowego typu”. Jednym z czynników 
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aktywizujących społeczeństwo miał być nowo-
cześnie pojęty regionalizm. Regionalizm jako 
„mała ideologia” (…) nie miał wiele wspólnego 
z dawnym regionalizmem. Dawny regionalizm, 
pielęgnując to, co najbliższe, swojskie, ludowe, 
zamykał je dość szczelnie przed tym, co ogólno-
polskie. Ruch regionalny na Ziemi Lubuskiej 
(…) problematykę swojego regionu sprowadzał 
do kultury ogólnopolskiej. (…) Ideą regionali-
zmu, którego nosicielem stał się także lubuski 
ruch regionalny, było przekształcenie tego, co 
dotąd uważano za regionalne, w ogólnopolskie 
(Koniusz 1978: 212-213).

Regionalizm i region rozumiany był w tam-
tym okresie w specyficzny sposób. Uwikłane 
w politykę i ideologię państwową wątki regio-
nalistyczne pozostawały stale pod jej wpływem. 
W przeszłości region powstawał w toku sponta-
nicznych działań i oddolnego ruchu regionalne-
go. Region nowego typu (wraz ze społecznością 
regionalną) powinien być świadomie powo-
ływany do życia i racjonalnie kształtowany. 
Na przykładzie województwa zielonogórskiego 
można dość dobrze uchwycić główne techniki 
zastosowane przy kształtowaniu nowej spo-
łeczności regionalnej. Do technik tych można 
zaliczyć: a) posługiwanie się jednolitą nazwą 
regionalną, b) wykorzystanie elementów kultury 
ludowej ludności rodzimej, c) zorganizowanie 
regionalnego ruchu społeczno-kulturalnego 
(Dulczewski 1967: 325).

Zauważyć można zatem, że już samą nazwę 
Ziemia Lubuska uznawano za element tradycji 
regionalnej, wykorzystany w ramach działań 
socjotechnicznych kształtujących region. Pod 
koniec lat 50. w przestrzeni publicznej pojawiły 
się wątki regionalistyczne w postaci naznacza-
nia regionalnego instytucji, przedsiębiorstw 
państwowych i organizacji (np. Aeroklub Ziemi 
Lubuskiej, Lubuska Agencja Imprez Arty-
stycznych, Państwowy Teatr Ziemi Lubuskiej, 
Lubuskie Towarzystwo Kultury, Lubuska 
Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych, Lubuska 

Wytwórnia Win, Lubuskie Zakłady Wódek 
Gatunkowych, Gazeta Lubuska).

Jedną z osi, wokół której koncentrowały się 
aktywności regionalistyczne było dziedzictwo 
kulturowe ludności autochtonicznej4. Jako iż 
na terenach objętych nazwą Ziemi Lubuskiej 
przedstawicieli tej kategorii było niewielu, co 
więcej nie stanowili oni raczej jednego zwartego 
kompleksu, pojawił się problem dziedzictwa, 
jakie można byłoby uznać za kulturę regional-
ną, która stanowiłaby symboliczne centrum 
integrujące nowych mieszkańców tych ziem. 

4 Autochtonami nazywano wówczas rdzenną lud-
ność polską zamieszkującą inkorporowane tereny.

foT. EWA kWAśNIEWICz
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Musiała ona spełniać kilka warunków, mię-
dzy innymi posiadać walor „tutejszości” oraz 
pochodzić z przeszłości, co dawałoby poczucie 
ciągłości. Ostatecznie posłużono się wzorami 
tradycyjnej kultury ludowej z zachodniej Wiel-
kopolski. Strój z okręgu babimojsko-między-
rzeckiego określony został w Atlasie Polskich 
Strojów Ludowych jako strój lubuski (Glapa 
1956; Kutrzebianka 1950:175-181), natomiast 
tzw. „suita lubuska” prezentowana przez po-
wołany do życia w 1953 roku Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Lubuskiej5 przedstawia folklor 
z okolic Dąbrówki Wielkopolskiej (Dulczewski 
1967: 329-330); por. Dokowicz, Sidło, Nowak 
1998: 26). Przeszłość ludności rodzimej Ziemi 
Lubuskiej stała się częścią historii regionu 
lubuskiego, kartą w historii polskiej (Koniusz 
1978: 214).

W latach 50. powstały na Ziemiach Zachod-
nich pierwsze regionalne organizacje i towa-
rzystwa kulturalne (np. założone w 1957 roku 
Lubuskie Towarzystwo Kultury, w ramach 
swojej działalności m. in. wydające „Rocznik 
Lubuski” i pismo społeczno-kulturalne „Nad-
odrze”). Instytucje te – pozostające pod kontrolą 
państwa – wpisywały się w program kształto-
wania „regionu nowego typu”. Ich znaczenie 
w tych procesach podkreśla również cytowany 
powyżej J. Koniusz (1978:212).

Należy też wspomnieć o sytuacji dziedzictwa 
kulturowego osadników. W początkowym okre-
sie kształtowania życia polskiego na terenach 
inkorporowanych, jak również w ramach tzw. 
regionu lubuskiego nie było ono brane pod uwa-
gę (Kołodziejska 1996: 9). Szczególnie podejrzli-
wie podchodzono do dziedzictwa osadników z te-
renów wschodnich utraconych przez państwo 
polskie po II wojnie światowej (dysfunkcjonalny 
aspekt dziedzictwa). Nawiązywanie do wzorów 
przywiezionych interpretowano zwykle jako 
przejaw postawy rewizjonistycznej (Rutowska, 
Tomczak 2003:46). Tradycje przywiezione 

5 Obecna nazwa: Lubuski Zespół Pieśni i Tańca.

przez tzw. repatriantów kontynuowano prze-
de wszystkim w ramach życia rodzinnego6, 
z biegiem lat stopniowo wychodząc z nim do 
przestrzeni publicznej. Przykładem mogą być 
zespoły folklorystyczne osadników z Bukowiny. 
Chociaż pierwszy zespół prezentujący kulturę 
tej kategorii osadników w regionie lubuskim 
założono w 1969 roku w Brzeźnicy, większość 
zespołów folklorystycznych tego typu powstało 
dopiero w latach 80. i 90. (niekiedy zespoły te 
„przekwalifikowały się” z formacji prezentują-
cych repertuar pozbawiony wyraźnej specyfiki 
regionalnej).

W latach 80. i 90. pojawiła się nowa sytu-
acja społeczna niosąca za sobą nowe zjawiska 
społeczno-kulturowe. Nowy czynnik stanowi 
wejście w życie trzeciego pokolenia od migracji. 
Realne możliwości zbiorowych działań podmio-
towych skierowanych na integrację społeczną 
w wymiarze poziomym dała transformacja 
systemowa i upodmiotowienie zbiorowości 
terytorialnych. Przemiany te zaznaczyły się 
również w sferze szeroko rozumianej tradycji 
regionalnej. Istotnemu przeobrażeniu uległa 
postawa wobec dziedzictwa niemieckiego. Nową 
jej postać Z. Mazur określa jako „stosunek doj-
rzały” wyrażający się gotowością nawiązania 
dialogu z Niemcami oraz próbą emocjonalnego 
i intelektualnego przyswojenia ich dziedzictwa 
(Mazur 1997: Wprowadzenie XXIII-XXVI). Jed-
nocześnie elementy dziedzictwa niemieckiego 
zaczęto włączać do dziedzictwa kulturowego 
regionu/społeczności lokalnej. Zmianie ulegała 
również postawa wobec dziedzictwa osadników. 
Obecnie jednostki i wspólnoty podejmują wy-
siłki poszukiwania swojej tradycji rodzinnej. 
Tradycje poszczególnych kategorii osadniczych 

6 Okazywało się dysfunkcjonalne nie tylko w kon-
tekście politycznym (podejrzenia o rewizjonizm), 
ale również w sytuacji zderzenia z nową rzeczywi-
stością technologiczno-gospodarczą (osadnicy 
zastawali na nowych ziemiach odmienne warunki 
naturalne i inny – częstokroć wyższy, niż im zna-
ny – poziom cywilizacyjny) oraz społeczną (od-
mienność wzorów tradycyjnych podstawą kon-
fliktów lokalnych i dezintegracji społecznej).
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włączane są do ofi cjalnej symboliki i dziedzi-
ctwa zachodnich regionów Polski. 

Zewnętrznym wyrazem tych przemian jest 
m.in. ruch regionalistyczny, który pojawił się 
w przeciągu ostatnich trzech dekad. W jego 
ramach powoływane są stowarzyszenia przy-
wołujące utracone małe ojczyzny i pielęgnują-
ce tradycję i pamięć o przeszłości. Odwołują 
się one do dziedzictwa o różnym charakterze 
i proweniencji. Egzemplifi kację mogą stano-
wić takie organizacje funkcjonujące w woje-
wództwie lubuskim, jak: Towarzystwo Mi-
łośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Kresowe 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im 
Orląt Lwowskich w Żarach (przy nim powoła-
ne Koło Tarnopolan), Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Greckiej, Związek Sybiraków, Ludowy 
Zespół Sportowy „Łużyczanka”, Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej, 
Stowarzyszenie „Wspólnota Bukowińska”, 
Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury 
Cygańskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Torzymskiej. Przykładem może służyć również 
szereg zespołów folklorystycznych odwołujących 

się do różnego rodzaju tradycji przywiezionych 
(np. Watra i Dolina Nowego Sołońca – Buko-
wina, Mycielinianki – Polesie) lub tworzących 
całkiem nową jakość kulturową (np. Broniszo-
wianki – na potrzeby zespołu skonstruowany 
„nowy strój ludowy”, wykonywane utwory 
mają charakter folkloru znanego w całej Pol-
sce – tradycyjna kultura wiejska i piosenka 
biesiadna, ale powstają tu również całkiem 
nowe utwory). Organizacje te, wraz z instytu-
cjami samorządu terenowego, stanowią dziś 
główne podmioty kształtujące tradycję lokalną 
i regionalną. Odnotować można również próby 
oddolnego kreowania mitu miejsca i tradycji 
lokalnej: oprócz budowania specyfi ki lokalnej/
regionalnej w oparciu o dziedzictwo osadników 
i dziedzictwo niemieckie, kształtowane są nowe 
zjawiska wpisywane przez mieszkańców w tra-
dycje miejscowe (na terenie woj. lubuskiego np. 
Święto Pieroga w Budachowie, Przegląd Nowej 
Piosenki Ludowej w Krośnie Odrzańskim, 
Wierzbinki w Marzęcinie). Mogą być one roz-
patrywane jako egzemplifi kacja zjawiska tzw. 
tradycji wynalezionej, przy czym podstawową 
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ich funkcją jest dostarczanie symboli dla iden-
tyfikacji i tożsamości społecznej.

Kształtowanie się w ostatnich latach nowych 
instytucji, wzorów i form życia regionalnego, 
w tym regionalnych wspólnot postmigracyjnych 
jest wyrazem przemian życia społeczno-kultu-
rowego mieszkańców Polski zachodniej. Jest to 
efekt wieloletnich procesów „wrastania” osadni-
ków w nowe środowisko (oraz nabywania poczu-
cia podmiotowości). Początkowe lata funkcjono-
wania na Ziemiach Zachodnich (wówczas zwano 
je Odzyskanymi) związane były z poczuciem 
tymczasowości i obcości – zarówno względem 
nowego otoczenia społecznego, jak i kulturowe-
go. Są to również lata, kiedy przywiezione dzie-
dzictwo kulturowe traktowane było jako „zła 
tradycja” i jako takie zarzucane, ponieważ stało 
ono na drodze procesom integracji z nowym 
środowiskiem lokalnym. Z perspektywy samych 
osadników bagaż ten przeszkadzał bowiem 
w codziennych kontaktach międzygrupowych 
w miejscu zamieszkania. Z perspektywy władz 
państwowych, natomiast, stanowił utrudnienie 
w realizacji założeń państwa socjalistycznego 
(tak jak każda tradycja o charakterze lokalnym 
lub regionalnym) i rozumiany był jako czynnik 
dezintegrujący i sprzyjający tzw. rewizjonizmo-
wi. Oddolne ruchy regionalistyczne w powo-
jennej rzeczywistości polskiej były generalnie 
tłumione i dotyczyło to również mieszkańców 
Polski zachodniej.

Zbiorowości regionalne poddawane były 
zatem odgórnym zabiegom zmierzającym do 
ukształtowania jednolitego w sensie kulturo-
wym społeczeństwa polskiego. Kwestię zacho-
wania własnej kultury regionalnej i lokalnej 
przez migrantów, którzy osiedli na Ziemiach 
Zachodnich, komplikowało ponadto ich roz-
proszenie terytorialne i funkcjonowanie na 
obcym terenie, w obrębie mniej lub bardziej 
heterogenicznych pod względem pochodzenia 
zbiorowości lokalnych (specyfika kulturowa 
osadników zachowała się najdłużej wśród tych, 

którzy zamieszkali w zwartych kompleksach 
w ramach jednej miejscowości). W efekcie tej 
sytuacji przywiezione dziedzictwo kulturowe 
przez lata było wycofywane z życia społecznego. 
Stopniowo zarzucano również transmisję mię-
dzypokoleniową. Czynników warunkujących 
współczesny powrót do dziedzictwa grupowego 
można upatrywać w przemianach makro-
strukturalnych Polski (upodmiotowienie społe-
czeństwa i „stawianie” na integrację oddolną, 
poprawa sytuacji ekonomicznej, otwarcie granic 
państwowych, pojawienie się kategorii czasu 
wolnego w życiu drugiego i trzeciego pokole-
nia od migracji powojennej). Ale dodać należy 
do nich zachowaną (pomimo niesprzyjających 
warunków) wśród przedstawicieli starszego 
pokolenia osadników pamięć społeczną oraz 
ich przywiązanie emocjonalne do tradycyjnych 
wartości regionu sentymentalnego. Przykładem 
może być bukowińska tradycja, która przez 
lata funkcjonowała w postaci normy, o której 
pamiętano, ale która albo nie była prakty-
kowana (zamierała), albo miała swój wyraz 
jedynie w aktywności w ramach wąskich grup 
rodzinno-sąsiedzkich. 

A. Sakson (1998: 36-39) zwraca uwagę 
na zmianę paradygmatu w badaniach Ziem 
Zachodnich i Północnych. W ramach nowych 
ujęć bada się dziś nie „społeczeństwo Ziem 
Zachodnich i Północnych” lecz „społeczeństwa 
postmigracyjne”. Innym nowym paradygmatem 
jest „nowa tożsamość lokalna i regionalna” 
(jaki pojawił się w miejsce „integracji Ziem Za-
chodnich i Północnych”). Nową kategorią, jaka 
pojawiła się w badaniach jest perspektywa „wie-
lokulturowości” (w miejsce polonocentrycznego 
punktu widzenia jaki dominował wcześniej). 
Nowe paradygmaty związane są z refleksją 
nad aspektami świadomościowymi mieszkań-
ców Polski zachodniej. Wbrew stwierdzeniom 
z lat 60. mówiącym o zakończeniu procesów 
integracji na Ziemiach Zachodnich i o „nowym 
regionaliźmie”, badacze współcześni zwracają 
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uwagę na wewnętrzne zróżnicowanie społeczno
-kulturowe zachodniego pogranicza (dotyczące 
szczególnie aspektów tożsamościowych jego 
mieszkańców, gdzie nadal można obserwować 
pewien stopień dezintegracji). Problematykę 
społeczno-kulturowych zjawisk występujących 
współcześnie ujmują oni w kontekście prze-
rwania ciągłości życia społecznego i tradycji 
kulturowej, jakie dokonało się po II wojnie 
światowej. Jedna z tez głosi, iż zarzucenie 
w wyniku migracji, osiedlenia i funkcjonowa-
nia w nowych porządkach lokalnych i ustro-
jowych dziedzictwa kulturowego i tradycji 
stanowi podstawowy czynnik emancypacji jed-
nostek, jaka dokonała się w Polsce zachodniej. 
W związku z tym I. Machaj pisze: społeczeń-
stwo zachodniego pogranicza kraju przedstawia 
się jako oparte na indywidualnie budowanej 
tożsamości społecznej, silnie orientowanej na 
adaptację do ekonomicznych i instytucjonalnych 
warunków życia, z mocnym nastawieniem na 

awans i osiąganie wyższych pozycji społecznych 
(Machaj 2005: 288-289). Autorka ta zauważa, 
że podmiotami życia społecznego są tutaj nie 
wspólnoty moralno-kulturowe lecz jednostki. 
Także inni badacze zwracają uwagę na indy-
widualizm cechujący członków społeczeństwa 
Polski zachodniej, sprzyjający wysokiemu 
poziomowi przedsiębiorczości, wykształcenia 
i postawom proinnowacyjnym. W tym kontek-
ście współczesna „tradycja lubuska” nadal sta-
nowi pytanie badawcze. Problemem jest przede 
wszystkim kwestia komponentów (co się na nią 
składa), podmiotów ją kształtujących i transmi-
tujących oraz nadawane jej funkcje. Ale „trady-
cja lubuska” jest również pytaniem, na które 
odpowiedzieć muszą sobie sami mieszkańcy 
regionu, którzy bardziej lub mniej świadomie 
biorą udział w życiu społeczno-kulturowym, 
poszukują swojego miejsca w zmieniającym się 
świecie, budując swoją tożsamość.
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muzeum, wino 
i ucieczka do Australii
Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wizy-
ty w Muzeum Ziemi Lubuskiej, które w tym 
roku obchodzi 90-lecie istnienia. Jego historię 
przypomniał Leszek Kania, zastępca dyrektora 
MZL. Okazuje się, że początki muzealnych zbio-
rów sięgają roku 1908, kiedy to Albert Severin, 
mieszkaniec ówczesnego Grünbergu, przekazał 
swoją kolekcję ilustrującą dziedzictwo zielono-
górskich cechów. Ale samo muzeum powołano 
do życia dopiero w 1922 r. z inicjatywy To-
warzystwa Pielęgnacji Tradycji Regionalnej 
Miasta Zielona Góra. – Na początku było tu 
mydło, szydło i powidło. Wśród zbiorów znalazły 
się na przykład strusie jaja, czy ząb mamuta. 
Dopiero z czasem muzeum postawiło na tutej-
sze tradycje. Obok winiarskich była tradycja 
sukiennicza. To właśnie zielonogórscy sukien-
nicy przyczynili się do rozwoju sukiennictwa 
w Łodzi, a to za sprawą emigracji zarobkowej 
robotników – opowiadał L. Kania. 

Pierwszą wystawę w powojennej Zielonej 
Górze otworzono w 1946 r. W latach 1963-1981 
MZL organizowało „Złote Grono”, które było 
festiwalem sztuki gromadzącym całą śmietankę 
artystyczną Polski. Gościli tu m.in. Władysław 
Hasior, czy Jerzy Nowo1sielski. Pokłosiem 
„Grona” jest ogromny zbiór sztuki współczesnej, 
który niestety zalega w muzealnym archiwum, 
bo w budynku MZL brakuje sal wystawienni-
czych. – Naszym oczekiwaniem jest rozbudowa 
muzeum. Posiadamy już projekt i pełną doku-
mentację, ale niestety brakuje pieniędzy. Koszt 
rozbudowy to ok. 15 mln zł. Ale jesteśmy dobrej 
myśli i wierzymy, że w niedługim czasie uda 
nam się rozpocząć tę inwestycję – powiedział 
L. Kania. 

O polskich tradycjach przedwojennej Zielonej 
Góry i regionu mówiła Izabela Korniluk, sze-
fowa działu historycznego MZL. Pierwszym, 
który podjął próbę integracji Polaków żyjących 
w Grünbergu był Kazimierz Lisowski, który 
przywędrował tutaj za chlebem z Wielkopol-
ski, w roku 1890. Był blacharzem, zatrudnił 
się w zakładach metalurgicznych (późniejszy 
Zastal), z czasem otworzył własną firmę przy 
ul. Sienkiewicza. W lipcu 1898 r założył Towa-
rzystwo Rzemieślników Polskich, zorganizował 
polski chór i bibliotekę. Z tamtego okresu zacho-
wały się dwa zeszyty, które zawierają protokoły 
i dokumenty z posiedzeń Towarzystwa, zapisa-
ne w języku polskim. Są wzmianki o opłatach, 
pojawiają się spolszczone nazwy niemieckich 
miejscowości. 

Izabela Korniluk: – Towarzystwo wspierało 
tych, którzy przyjeżdżali do Zielonej Góry za 
chlebem. Pomagano im się urządzić, pielęgno-
wano tradycje świąteczne i religijne. W tamtym 
okresie mieszkało w Grünbergu około 300 
Polaków, w samej organizacji działało 97 osób. 

Arkadiusz Cincio, kierownik działu winiar-
skiego, opowiadał o dziejach zielonogórskiego 
winiarstwa. Początki upraw sięgają przełomu 
X i XI wieku, a pierwsza wzmianka datuje się 
na rok 1314, kiedy to mieszkańcy, uciekając 
przed zarazą, skryli się w okolicznych win-
nicach. Na rozwój winiarstwa w środkowym 
Nadodrzu duży wpływ miały zmiany klima-
tyczne, jakie dokonywały się na przestrzeni 
wieków. W trakcie ostrych zim wiele winnic 
zostało zniszczonych, potrzeba było lat na ich 
odbudowanie. Pomyślne zbiory odnotowano 
w 1712 r, a w 1826 powstała w Zielonej Górze 
firma „Grempler i spółka”, która była najwięk-
szą wytwórnią win musujących w ówczesnych 
Niemczech. W 1870 r. wydano pierwszą mapę 
winnic. Od połowy XIX wieku zaczęto organi-
zować w Grünbergu Winobranie. Po II wojnie 
światowej winnice zostały upaństwowione, 
z czasem większość z nich „umarła śmiercią 
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naturalną”. Powrót do winiarskich 
tradycji nastąpił pod koniec lat 90. 
XX wieku, gdy wokół miasta zaczęły 
powstawać prywatne winnice. A uko-
ronowaniem tych tradycji było otwarcie 
Muzeum Wina w maju 2006 r. 

Czy ktoś by pomyślał, że jednymi 
z pierwszych, którzy skolonizowali Au-
stralię byli mieszkańcy wywodzący się 
z… zielonogórskich wsi? Trudno w to 
uwierzyć, ale tak właśnie było. Przy-
pomniała o tym Anitta Maksymowicz, 
szefowa działu fotografii MZL, która 
omówiła emigrację ludności Środko-
wego Nadodrza do Australii. Pierwsze 
grupy zaczęły wyjeżdżać ze wsi Klępsk 
w 1838 roku, a ich ucieczka wiązała 
się z prześladowaniami religijnymi. 
Uciekinierami byli bowiem luteranie. 
Podróż do upragnionego „raju” trwała 
wiele miesięcy. Zaczynała się w Ciga-
cicach, skąd w stronę Hamburga ru-
szały barki z uciekinierami. W Ham-
burgu czekał na nich wielki żaglowiec, 
który opływając Afrykę docierał do 
portu w Adelajdzie. Polacy osiedlali 
się głównie w Clare Valley. W 1870 r. 
dotarł tu z Krakowa pierwszy ksiądz. 
W 1890 r. parafia liczyła już 322 osoby. 
Powstał kościół, zbudowano szkołę. 
Pierwsi osadnicy sprowadzać zaczęli 
swoich bliskich, ci zaś kolejnych. Duża 
fala emigracji ruszyła do Australii po 
II wojnie światowej, w latach 50. i po 
stanie wojennym. 

– Wykłady w muzeum były super. 
Taka fajna lekcja historii, ciekawie 
opowiedziana. W ogóle cała konferen-
cja jest pięknie i mądrze zorganizowa-
na, a sama inauguracja była bardzo 
wzruszająca – przyznała „Inspiracjom” 
Krystyna Kuczyńska z UTW Nowa 
Ruda.

foT. ANdRzEJ kozAk
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danuta Kuleszyńska

Z duszą i na tych samych falach

Płonący dzik był hitem kulinarnym pożegnal-
nego bankietu w Zespole Szkół Ekonomicznych. 
Ważył 42 kilo i wjechał przy zgaszonym świetle 
na ogromnej tacy. Dzika upiekł w piecu chlebo-
wym leśnik, łowczy i myśliwy w jednej osobie 
Jerzy Stachurski, przy wsparciu swojej żony Mi-
rosławy. Oboje prowadzą gospodarstwo agrotu-
rystyczne w Bobrowicach koło Szprotawy, które 
specjalizuje się w kuchni myśliwskiej. Mają na 
swym koncie wiele nagród kulinarnych w tym 
dwie Perły za bigos i potrawy myśliwskie.

– Ummmm, dziczek palce lizać – potwierdza 
Roma Sterna, która na konferencję przyjechała 
z Warszawy. A konkretnie z UTW Warszawa – 
Ursus. Zajadając dużą porcję dziczyzny Roma 
dodała, że zazdrości naszemu UTW bogatej 
oferty programowej, a najbardziej kabaretu 
Monte Verde. – Próbowałam podobny teatr za-
łożyć u nas, ale nie wyszło – ubolewa. 

Nim dzik trafi ł na talerze, odbyła się część 
artystyczna w wykonaniu uczennic ZSE. A śpie-
wały Marta Duber z klasy III i Ania Smulewicz 
z kl IV hotelarskiej. Ania sprawdziła się także 
w roli wodzireja. Lubi to robić i chciałaby zaba-
wianiem gości zająć się w przyszłości. 

– Zauważyłam, że starsi mają więcej poczucia 
humoru i lepiej się bawią. Są chętni do współ-
pracy, słuchają, nie to co młodzi. Młodzież jest 
wstydliwa i boi się wyjść na środek – mówi Ania. 

Barbara Bogacz-Szczepańska, dyrektor ZSE: 
– Jako szkoła organizujemy wiele spotkań 

międzypokoleniowych. Pokazujemy uczniom, że 
świat nie składa się tylko z młodych ludzi. Ro-
bimy z pionierami wspólne przedstawienia, kon-
certy. Młodzież przy okazji nabywa doświadczeń. 

Wokalne popisy Marty i Ani, a także cała ob-
sługa bankietu bardzo się wszystkim podobały. 
Młodzież dostała brawa. Atmosfera spotkania 
była familiarna. Przeniosła się na parkiet i do 
stolików. Był czas na tańce i rozmowy. Na pod-
sumowanie trzydniowego spotkania. Wszyscy, 
z którymi rozmawiałam mówili, że konferencja 
była świetnie zorganizowana, że wykłady były 
ciekawe, że nawiązały się nowe przyjaźnie. 

– Zachodzę w głowę, jak Zosi udało się ze-
brać aż tylu sponsorów – nie może nadziwić się 
Elżbieta Łukaszewska z Nowej Rudy, która do 
Zielonej Góry przyjechała z mężem Józefem. – 
Bardzo wam tego zazdroszczę. 

Elżbieta Kamińska dotarła ze stolicy. W War-
szawie próbuje stworzyć Europejskie Centrum 
Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku. 
Złożyła już projekt , teraz czeka na akceptację. 
I na pieniądze. Najlepiej z Unii. Ma to być 
Centrum zbudowane z rozmachem: wielopię-
trowy dom z basenem, salami wykładowymi, 
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pracowniami naukowymi. – To moja idée fi xe – 
marzy. Ela często jeździ na konferencje. Była już 
w Katowicach, Gdańsku, w Gnieźnie… – Ale 
z takim ciepłem jak u was jeszcze nigdzie się nie 
spotkałam. Ta wasza gościnność, serdeczność, te 
mądre wykłady… Szkoda tylko, że nie było czasu 
na dłuższy spacer z przewodnikiem po Zielonej 
Górze. Tego mi brakowało. Poza tym nawiąza-
łam mnóstwo kontaktów z paniami z Często-
chowy, Kołobrzegu, z Piły. Żal stąd wyjeżdżać. 

– Bardzo mi się podoba, że ludzie nadają 
na tych samych falach. To wyróżnia słuchaczy 
UTW. Jestem lekarką, jeżdżę po wielu sympo-
zjach naukowych w kraju i za granicą, ale ni-
gdzie nie spotkałam się z tak serdecznym przy-
jęciem, jak tu w Zielonej Górze – potwierdza 
Krystyna Nowak-Malczewska z Częstochowy. 
Krysia chciałaby zaprosić na występy kabaret 
Monte Verde. Jest zachwycona aktorami, pro-
gramem. – Mamy zespół wokalny „Uniwerek”, 
ale nie mamy kabaretu. Chciałabym pokazać 
naszym słuchaczom to, co robicie w Zielonej 
Górze. A Monte Verde jest rewelacyjne! Swój 
pobyt na konferencji Krystyna uważa za bar-
dzo udany. I owocny. – Dużo na temat pamięci 
dowiedziałam się z wykładu profesora Golki. 
No i zachwycona jestem waszą siedzibą UTW. 
My mamy jeden malutki sekretariat, siedzimy 
kątem na uczelni…

Jerzy Wojciech Gapiński jest wiceprezesem 
UTW w Pile: – Przede wszystkim podziwiam 

charyzmę Zosi Banaszak. Że potrafi  być taka 
kontaktowa, że umie pozyskać do pracy w UTW 
tylu chętnych. Należy jej się niski ukłon. Co 
zapamiętam z konferencji? Super atmosferę 
i wykłady inauguracyjne. Najciekawszy był 
wykład profesora i słuchaczki UTW, która opo-
wiadała skąd pochodzimy (chodziło o wykład 
Basi Konarskiej – przyp. D.K). 

– Świetna organizacja, fajna atmosfera – 
potwierdza Jerzy Nowacki, prezes Kujawsko-
-Dobrzyńskiego UTW, działającego przy Wyż-
szej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej. – 
Bez Zosi tego by nie było. Ale gdyby nie miała 
sztabu fantastycznych ludzi, którzy ją wspierali, 
nie udałoby się konferencji zorganizować. Dlate-
go nisko się im wszystkim kłaniam. Wykonali 
wielką robotę. 

Lidia Wrocińska-Sławska, założycielka sprzed 
34 lat i wiceszefowa UTW z Poznania, zna się 
z Zosią Banaszak od lat: – Zosia jest osobą ra-
dosną. Prowadzi uniwersytet w oparciu o emo-
cje i miłość. I potrafi  tą emocją zarażać innych. 
Sama konferencja była spójna, jeśli chodzi o te-
matykę. Pokazała to, co było najtrudniejsze dla 
Polski: jak zagospodarować te ziemie i ludzi. 

– Powiem krótko: ta konferencja była przy-
gotowana z duszą – podsumował Zbigniew 
Durczok z Chrzanowa, ściskając Zosię na 
pożegnanie. A Elżbieta Iwan z Kielc widząc, 
że robię notatki z pożegnań, dorzuciła: proszę 
napisać same dobre słowa o tym zjeździe…
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Bogumiła Hyla-Dąbek 

Opinie o Ogólnopolskiej Konferencji 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
i o Zielonej Górze

Co o konferencji, o naszym mieście i o nas, 
zielonogórzanach, twierdzą inni, mieszkańcy 
dużych, małych i maleńkich miast, którzy 
przyjechali z różnych stron Polski na trzy dni 
do winnego grodu? 

Helena Malicka z UTW przy Wyższej Szkole 
Gospodarki w Bydgoszczy: 

– Jestem zauroczona wami wszystkimi, wa-
szą organizacją, waszym ciepłem i oddaniem 
sprawom emerytów. Jestem naprawdę zauroczo-
na miastem i czuję się przeszczęśliwa, że tutaj 
przyjechałam i że mogłam w tej konferencji 
uczestniczyć. Wybraliście bardzo dobre tematy 
na konferencję, przedstawione zostały bardzo 
ciekawie, z przyjemnością słuchałam.

Bożena Sałacińska z Kazimierzowskiego 
UTW w Bydgoszczy:

– W Zielonej Górze jestem po raz pierwszy 
i jestem mile zaskoczona jeżeli chodzi o urodę 
miasta i organizację konferencji. Duże wraże-
nie wywarła na mnie harmonia ludzi, którzy tę 
konferencję tworzyli i synchronizowali wszyst-
ko tak, żebyśmy mogli, jak najwięcej poznać, 
zobaczyć. Najbardziej jednak urzekło mnie to, 
że wszyscy tutaj jesteście takimi pasjonatami 
tego, co robicie. Dyrektor waszego muzeum, czy 
dyrektor biblioteki, wasz Prezydent Miasta, no 
i nasza organizatorka konferencji, wszyscy są 
tacy życzliwi w stosunku do siebie. Widać, że 
ze sobą współpracują, o wszystkim wiedzą, żyją 
tym, są bardzo serdeczni i ciepli. 

Składam szczególne podziękowania wszyst-
kim tym słuchaczom Zielonogórskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, którzy otoczyli 
nas ogromną opieką i troską. Zawsze potrafili 
wytłumaczyć, co i jak, byli pilotami wycieczek, 

przy każdym budynku umieli o nim ciekawie 
opowiedzieć. Teraz jesteśmy w Palmiarni 
i mogę powiedzieć, że moja Bydgoszcz jest trzy 
razy większa, ale niestety takiej palmiarni 
nie mamy. Panuje tutaj wspaniała atmosfera. 
Dziękuję, dziękuję, dziękuję.

Bożena Glinkowska STW Szczecin:
– Jesteśmy tak zauroczone, że brakuje słów, 

żeby to wyrazić. Pani Zosia, wszystkie dziewczy-
ny… Wywiązałyście się super, za co dziękujemy 
serdecznie.

Elżbieta Banasiak – Góra Kalwaria. Praw-
niczka, która prowadzi wykłady z prawa na 
uniwersytetach trzeciego wieku:

– Ta konferencja była najlepszą okazją do 
tego, żeby ludzie z całej Polski się spotkali i po-
znali, żeby się polubili, wymienili się swoimi 
doświadczeniami. To może jest niemożliwe, żeby 
w tym wieku nawiązywać nowe przyjaźnie, ale 
okazało się, że w przypadku UTW, jest jednak 
możliwe. Są grupy, które te przyjaźnie tutaj na-
wiązały i… (moment zastanowienia) kochamy 
się po prostu. Powiem jeszcze, że zawiązaliśmy 
taki klub miłośników konferencji.

Teresa Kulczycka z Brzegu Opolskiego
– Świetna konferencja, doskonale zorgani-

zowana. Jesteśmy zachwycone i zaskoczone 
tyloma pomysłami waszego UTW, tą ofertą, 
jaką nam zaproponowaliście. Kobiety w ZUTW 
mają tyle pomysłów i życia w sobie, że tylko 
pozazdrościć. Niech żyją sto lat i dzielą się 
doświadczeniami.

Maria Zdebska i jej koleżanki z Pobierowa 
oraz Anastazja Gawęda z Pustkowa.

– Jesteśmy mile zaskoczeni, nie spodziewa-
liśmy się takiego programu. Wszystko było tak 
ładnie, dobitnie przekazywane, objaśniane, nie 
za bardzo rozszerzone, tak w sam raz.

– W Zielonej Górze nie jesteśmy pierwszy 
raz, miasto nam się bardzo podoba. Zielona 
Góra jest bardzo ładna.

– Mnie się bardzo podobał Wasz pokaz mody, 
był wspaniały (wszystkim nam się podobał! 
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– wołają panie). Pięknie panie pokazały te 
stroje, no i się człowiek czegoś nauczył. Tyle 
fachowych porad, jak się ubierać przy różnych 
sylwetkach.

– Odpowiadały mi tematy na konferencji, no 
i to muzeum mi się tak podobało. Fajnie było.

Jerzy Gapiński – Prezes UTW w Pile i Pre-
zes Stowarzyszenia ludzi Poszkodowanych 
przez Trzecią Rzeszę

– W Zielonogórskiej Palmiarni byłem czter-
naście lat temu. Stałem tutaj w tym sektorze, 
a tam studenci, na stojąco… mieli absolutorium. 
Zieloną Górę znam sprzed lat siedemnastu 
i czternastu, no i poznawałem teraz. Przed laty 
byłem dwukrotnie tutaj na dancingu, wrażenie 
niesamowite. Wtedy mieszkałem w hotelu tu-
taj obok i w Ochli, gdzie odwiedzałem kolegę 
księdza, który kiedyś u mnie w szkole, w Pile 
pracował. W tej chwili zmiana duża, wiele 
domów w Zielonej Górze się pięknie zmieniło, 
przeurocze dziewczyny, zielonogórzanki oczywi-
ście. Zorganizowaliście konferencję na wysokim 
poziomie. Byłem na różnych konferencjach 
w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i w Gnieź-
nie, ale tutaj to naprawdę… ten naukowiec 
z Poznania, profesor Marian Golka… zresztą 
inni też. Smutno mi tylko, że nie przyjechałem 
razem z moim ślubnym szczęściem – jesteśmy 
47 lat po ślubie, ale wiem na 
pewno, że żonę do Zielonej 
Góry przywiozę.

✴✴✴

Wszystkich pytałam o to 
samo, o wrażenia z konfe-
rencji, z miasta, z zajęć, pro-
siłam o ocenę i uwagi. Jak 
nasze miasto, Winobranie 
i Zielonogórzan postrzegają 
inni? Odniosłam wrażenie, 
że lepiej niż my sami. Jestem 
pewna, że ta konferencja była 
także ogromną promocją 

Zielonej Góry. Wielu ludzi dotąd naszego mia-
sta nie znało, o Winobraniu słyszało tylko 
w telewizji. Większość z nich została do soboty, 
żeby zobaczyć winobraniowy korowód i kupić 
ostatnie pamiątki. Cóż mogę jeszcze dodać do 
laurek, jakie nam wystawili nasi goście, uczest-
nicy Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku? Nie było niezadowolonych 
głosów, ale też na to zadowolenie delegatów, pra-
cował cały sztab ludzi. Zapytałam o to kilkoro 
z nich. Odpowiedzieli: Janina Skrynkowska, 
Tadeusz Maciejewski i Wanda Maciejewska.

– Czujemy się bardzo zmęczone i jedno-
cześnie cieszy nas zadowolenie naszych gości. 
Jesteśmy szczęśliwe, że tak wszystko sprawnie, 
ładnie poszło.

– Cieszy mnie, że przyjezdni doceniają nasz 
trud, że są zadowoleni. Podoba im się bardzo 
nasze miasto, smakują posiłki, mówią o tym 
głośno, chwalą. Każdy pojedzie w Polskę i bę-
dzie o Zielonej Górze opowiadał. Ich zadowole-
nie jest też naszym zadowoleniem, więc nie ma 
co patrzeć na zmęczenie.

– Uważam, że zorganizowanie konferencji 
w okresie Winobrania było bardzo dobrym 
pomysłem. Jesteśmy ogromnie zmęczeni, ale 
szczęśliwi. Cieszy mnie poznanie tylu fajnych 
ludzi z innych uniwersytetów. 
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halina Sawa 

Asystentem być!
Zespół pracujący w biurze konferencji tworzyli: 
Ryszard Anacki, Nina Czekała, Ada Górska, 
Maria Grecka, Hildegarda Gruszczyńska, 
Bogumiła Hyla-Dąbek, Elżbieta Józefowicz, 
Wanda Maciejewska, Wanda Maculewicz, Irena 
Oleszczuk, Ewa Puczko, Halina Sawa, Janina 
Skrynkowska, Roma Sobolewska, Teresa Wilk, 
Krystyna Wróblewska, Maria Wróblewska, Be-
ata Wołyniec. Witając delegatów i proponując 
scenariusz pobytu w Zielonej Górze na Ogólno-
polskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, asystenci ZUTW przyjęli zasadę: nasi 
goście mają się czuć tu dobrze i bezpiecznie! 
Uśmiechnięci mimo zmęczenia, dołożyli wszel-
kich starań, by tak właśnie było. 

Myśląc logicznie, analizując daną sytuację 
i pomagając sobie nawzajem, załatwialiśmy 
sprawy tak, by uczestnicy konferencji czuli się 
dobrze i mile spędzili czas. Spraw organizacyj-
nych i biurowych było wiele m. in. zakwatero-
wanie delegatów w trzech akademikach UZ. 
Asystent osobiście odprowadzał każdego gościa 
do pokoju w akademiku. Zdarzało się nam 
odnosić też bagaże – w niektórych przypad-
kach było to konieczne. Marysia Wróblewska 
prywatnym samochodem woziła uczestników 
konferencji do najdalej położonego akademika. 
Wielu z gości było po raz pierwszy w Zielonej 
Górze – z przyjemnością objaśnialiśmy im 
dzieje naszego miasta. 

Pracowaliśmy od godz. 7:30 do późnych go-
dzin wieczornych. Nieoceniona Ela Józefowicz, 
nasza koordynatorka – dobry duszek, rozsądna, 
opanowana, dysponująca niesamowitą energią 
umiała znaleźć czas, by ze spokojem i szacun-
kiem dla nas i naszej pracy pomóc rozwiązać 
problem, wyjaśnić wątpliwości, a nawet wzmoc-
nić gorącą kawą. 

Spędziliśmy z gośćmi ZUTW trzy dni we 
wszystkich miejscach, dokąd prowadził har-
monogram Konferencji – w Muzeum Ziemi 
Lubuskiej, Bibliotece Wojewódzkiej, Palmiarni, 
Filharmonii, na deptaku strojnym winobranio-
wymi dekoracjami. Wszędzie nasze koszulki 
i wiatraczki uniwersyteckie stanowiły znak 
rozpoznawczy. Zawieraliśmy znajomości, roz-
mawialiśmy z naszymi gośćmi o swoich ży-
ciowych doświadczeniach, troskach sukcesach 
i nadziejach. 

W dniach 12-15 września 2012 r. stało się 
coś bardzo ważnego – łaknęliśmy wszyscy 
spotkania z relacją żywą, niosącą emocje i tym 
właśnie była Ogólnopolska Konferencja UTW. 
Kiedy żegnaliśmy się w dobrych nastrojach 
z naszymi przyjaciółmi z Polski, ktoś zauwa-
żył z uśmiechem, że może wreszcie zacznie się 
współpraca naszych uniwersytetów, co dotych-
czas nie wszystkim się udawało.
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zofia Banaszak

NASZE SUKCESY  
W TEGOROCZNEJ EDYCJI

Fundacja AVE po raz piąty zaprosiła seniorów 
z Polski na 5. Juwenalia III Wieku. Po raz piąty 
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
uczestniczył w tym magicznym wydarzeniu, 
w piątej edycji Europejskiego Festiwalu Ar-
tystycznego Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
i Wszystkich Twórczych Seniorów. Idea imprezy 
to artystyczna integracja studentów – seniorów. 
Festiwal adresowany jest przede wszystkim do 
chórów, zespołów, solistów, teatrów, kabaretów 
oraz grup tanecznych i plastycznych z Uniwer-
sytetów III Wieku i innych aktywnych środo-
wisk seniorskich. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest inte-
gracja środowiska akademickiego III Wieku, 

a także inspiracja Uniwersytetów III Wieku do 
pielęgnowania chlubnych tradycji muzycznych 
środowisk akademickich oraz promocja arty-
stycznej aktywności seniorów. Impreza otwarta 
jest również dla środowisk seniorskich, niezwią-
zanych z ruchem Uniwersytetów III Wieku. 

FOTOGRAFIA
I Nagroda – Regina Chocha – KOT (Klub FOTO-

OKO)
III Nagroda – Barbara Konarska – SCHODY (Klub 

FOTOOKO)
Wyróżnienia:
Stanisław Matuszewski – PAJĘCZYNA (Klub 

FOTO X)
Włodzimierz Włodarczak – NA ŁAWECZCE (Klub 

FOTOOKO)
Opiekun artystyczny: Paweł Janczaruk 

PLASTYKA
I Nagroda Ex aequo
– Urszula Kamińska za obraz „Oleńka”, olej na 

płótnie 70x50
Opiekun artystyczny: Zbigniew Szymoniak
– Ludwik Mazurek za obraz „Zielona Góra – ulica 

Wandy”, olej 50x40
Opiekun artystyczny: Leopold Kolbiarz
III Nagroda – Marta Bajorek-Irzykowska za obraz 

„Hainewalde”, olej 60x70
Opiekun artystyczny: Katarzyna Filipowicz-Bur-

chart
Wyróżnienie – Alina Badziąg za obraz „Maki 

w zbożu”, kolaż 65x45
Opiekun artystyczny: Leopold Kolbiarz
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AUToRzy zdJęć: REgINA ChoChA, WANdA mACIEJEWSkA, 
BolESłAW PolARCzyk ,BEATA WołyNIEC

TEATR POEZJI
nagrodę – jedyną w tej kategorii – otrzy-

mał Teatr Poezji OKSYMORON, który 
wystąpił z następującym programem:

Ryszard Krassowski – „Wiosenna ulica” 
Haliny Bohuty-Stąpel – recytacja

Zbigniew Banaszak – „Widzisz mała jak 
to jest” – śpiew

Ryszard Krassowski – „Co słychać” Kazi-
mierza Krukowskiego – recytacja

Zbigniew Banaszak – „Upływa szybko 
życie” – śpiew

Barbara Konarska – „Walc” – recytacja 
wiersza swojego autorstwa 

Zbigniew Banaszak – „Kasztany” – śpiew
Barbara Konarska – „Moim dzieciom” – 

recytacja wiersza swojego autorstwa
Zbigniew Banaszak – „Kiedy mnie już 

nie będzie” – śpiew (tekst: Agnieszka 
Osiecka, muz. Seweryn Krajewski)

TEATR
nagrodę Specjalną za osobowość scenicz-
ną zdobyła Ewa Żółciak
Zespół „Monte Verde” wystąpił z pro-
gramem „BIURO MATRYMONIALNE” 
w składzie: Ewa Żółciak, Bożena Rud-
kiewicz , Mirosława Branicka-Polarczyk, 
Irena Marciszonek, Katarzyna Jarosz-
Rabiej, Alicja Kołodko, Mirosława Szem-
borska, Halina Sławińska, Elżbieta Jó-
zefowicz, Ryszard Krassowski, Stanisław 
Wilk, Bolesław Polarczyk, Witold Hański.
Reżyseria: Tomasz Karasiński – aktor
Janina Skrynkowska – kosmetyka i ma-
kijaż

TANIEC
II Nagroda – Teatr Tańca 50+ 
Zespół tańczył do utworów Franka Sina-
try: „When you’re smiling”, „I’ve got you 
under skin”
Wystąpili: Anna Badacz, Zofia Biniewska- 
-Dobrzyńska, Irena Furman, Ewa Kwaś-
niewicz, Anna Kwolek, Wanda Maciejew-
ska, Bożenna Strączyńska, Genowefa 
Szklarz, Zofia Ślipek, Teresa Wilk, Witold 
Hański, Stanisław Wilk. 
Opiekun artystyczny: Paweł Matyasik
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Barbara Konarska

Wiwat entuzjaści
Do Warszawy przybyło blisko 1800 
uczestników (w roku pierwszej edycji – 
2008 – było ich 600!), reprezentujących 
UTW i środowiska seniorów z wielu 
miejscowości (Łazy, Zawiercie, War-
szawa, Pruszków, Ustka, Zielona Góra, 
Koszalin, Ruda Śląska, Bytom, Byd-
goszcz, Zwoleń, Suwałki, Tomaszów 
Lubelski, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Tuchola, Poraj – nie jestem pewna, 
czy wymieniłam wszystkie). Bartło-
miej Włodkowski, prezes Fundacji 
i pomysłodawca seniorskich juwena-
liów, wraz z żoną Agnieszką i gronem 
wolontariuszy witał wszystkich entu-
zjastycznie, mówiąc: – Jestem od was 
uzależniony. Wyjaśniając słowa o uza-
leżnieniu powiedział, że stęsknił się za 
nami, brakowało mu naszej radości ży-
cia, naszej pasji. Nie krył sympatii do 
Zielonej Góry, ale i inne UTW dostały 
swoją porcję ciepłych słów. Cieszył się, 
że wiele UTW przyjeżdża do Warsza-
wy co roku od pięciu lat, mają szansę 
na wzajemną inspirację, ale także na 
skonfrontowanie się z innymi grupami 
twórczymi. 

W 2011 roku, na portalu „KUL-
TURALNY SENIOR”, napisał: (…) 
w 2008 roku nieśmiało inaugurowa-
liśmy naszą imprezę, nie wiedząc, co 
z tego wyjdzie. Przyjechała wówczas 
połowa Polski. Ale to co wspólnie 
przeżyliśmy i zobaczyliśmy na scenie 
uskrzydliło nas! Wiedzieliśmy, że 
Juwenalia III Wieku muszą stać się 
jednym z głównych projektów Fun-
dacji AVE; że kryją w sobie ogromny 
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potencjał edukacyjny, kulturalny, integracyjny, 
społeczny, który koniecznie trzeba rozwijać. 

Sztuka wymaga rzemiosła i warsztatu, jak 
słusznie podkreśla B. Włodkowski i rzeczy-
wiście – doceniając pasję i emocje zespołów 
i solistów, jurorzy nagradzają i wyróżniają te 
najbardziej wartościowe pod każdym względem. 
W tym roku prezentacje sceniczne oceniało jury 
w składzie: Alicja Ogrodzińska, specjalistka 
emisji głosu, wykładowca Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina, dr Michał 
Sławecki, dyrygent, organista, kompozytor, 
wykładowca na kierunku Muzyka Kościelna na 
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina 
oraz aktorzy – Barbara Kobrzyńska i Jerzy 
Woźniak. 

– Niebywałym atutem tego festiwalu jest 
możliwość zobaczenia na scenie w krótkim 
czasie tak bardzo różnorodnych form: słucha-
liśmy chórów seniora śpiewających zarówno 
klasykę, jak i gospel, oglądaliśmy przepiękne 
teatry obrzędowe, spektakle poetyckie, śmiali-
śmy się na doskonałych kabaretach mówiących 
o współczesnych problemach, zachwycaliśmy 
się tańcami hawajskimi, świetnym polonezem 
i repertuarem cygańskim... – wylicza Bar-
bara Kobrzyńska. – Warto też zauważyć, że 
kilka grup wystąpiło w składach międzypo-
koleniowych. To niezwykle cenne, że sztuka 
staje się płaszczyzną współpracy dziadków  
i wnuków!1 

Uczestniczyłam w dwóch pierwszych edy-
cjach juwenaliów, jako „serwis prasowy ZUTW”, 
potem – przez dwa lata – mogłam tylko słuchać 
opowiadań i oglądać zdjęcia. Przyjechałam – 
tym razem również jako uczestniczka zmagań 
konkursowych – i mimo związanych z tym 
faktem emocji, poczułam się swojsko. Ta sama 
wspaniała atmosfera, tyle, że ludzi więcej, więc 

1 Cyt. za: warszawa.gosc.pl »Warszawskie wiado-
mości» Juwenalia seniora, czyli dojrzałość z pasją, 
dodane 2012-10-22.

harmonogram przesłuchań bardzo napięty. Na 
sali publiczności raz więcej, raz mniej – część 
nie dojechała jeszcze z hotelu, część przygoto-
wuje się do występu, część „wyrwała się” na 
trochę, by pochodzić po Starym Mieście. Ci, 
którzy są, okrzykami i gorącymi brawami na-
gradzają prezentacje. Nasza ekipa występuje 
w sobotnie przedpołudnie. Zielone koszulki 
dwudziestolecia ZUTW i słoneczniki w rękach 
są naszym znakiem firmowym. 

Cieszymy się, że „nasi” dobrze wypadli. Wi-
dzowie oklaskują Ewę Żółciak, która – niczym 
postać z przedwojennego kabaretu – drama-
tycznie śpiewa: Ach, nie odchodź ode mnie, tak 
nieludzko i nikczemnie! I – wchodząc w wyso-
kie rejestry – przestrzega: Będziesz się głośno 
śmiał, będziesz komedię grał i będziesz tęsknił… 
Jej gorzko-drwiące ha-ha – ha – ha sprawia, że 
dreszcz przechodzi po plecach. Jury też ocenia, 
że nasza artystka jest niezwykłą osobowością 
sceniczną. Niedługo potem – Teatr Tańca 50+ 
z oryginalnym obrazkiem scenicznym. Choreo-
grafia Pawła Matyasika daje naszym tancerzom 
możliwość zagrania treści piosenek Franka 
Sinatry i… udaje się! Ania Badacz nie tylko 
jest roześmiana, ale całą sobą jest śmiechem, 
a z nią tancerze, bo when you’re smiling/The 
whole world smiles with you2. A potem nastę-
puje odkrywanie wzajemnej bliskości, gdy nie 
ma już : TY i JA, bo – jak śpiewa Sinatra – I´ve 
got you under my skin /I´ve got you deep in the 
heart of me/So deep in my heart that yoú re 
really a part of me3. Piękna, czytelna forma. 
Mini – spektakl, który pokazał, że nasi artyści 
potrafią opowiadać tańcem, zdobył ogromne 
uznanie widowni. 

Przyszła kolej na nas – dziesięciominutowy 
spektakl poetycki. Ryszard Krassowski opowia-
dał wierszem, jak to jest być starszym panem 

2 Gdy się uśmiechasz/Cały świat uśmiecha się ra-
zem z tobą (tłum. Internet).

3 Jesteś pod moją skórą / Jesteś głęboko w sercu 
mnie / Tak głęboko w moim sercu że naprawdę 
jesteś już częścią mnie (tłum. Internet).
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i odrzucać zaloty młodej dziewczyny, słowami 
Haliny Bohuty-Stąpel: ja nie pijam już, maleń-
ka whisky z lodem czy – z lekką nutą smutku – 
przeżywać problemy starszego wieku (słowami 
sławnego Lopka Krukowskiego), ja wybrałam 
dwa swoje wiersze – o życiu spełnionym, które 
i w późnych latach ma smak („Walc”) i wiersz – 
przesłanie, dedykowany moim dzieciom. Zbi-
gniew Banaszak pięknie puentował poszczególne 
wiersze króciutkimi fragmentami piosenek, by 
zakończyć spektakl przejmującą piosenką „Kiedy 
mnie już nie będzie”: 

(…) Dziel z tamtym mężczyzną/Chleb na 
pół,/Kiedy mnie już nie będzie,/Kupcie firan-
ki,/Jakąś lampę i stół,/Zróbcie sobie miejsce... 
/A mnie bezczelnie kochaj,/Choć smutne śpiew-
ki przędę,/Bo przecież będę... no przecież będę... 

Koleżanki donosiły mi później zasłyszane, 
miłe dla nas, opinie. My wszyscy natomiast, już 
bez tremy, mogliśmy oglądać występy innych 
grup, słuchać chórów i solistów. Podobało mi 
się wielu wykonawców, np. duet (nagrodzony) 
Doroty Gatnar i Stanisława Pająka z Rybni-
ckiego UTW, którzy zaprezentowali piękną 
piosenkę „W żółtych płomieniach liści” (każ-
dy nucił potem I ja żegnałam nieraz kogoś, 
za chmurą, za górą, za drogą/I ja żegnałam 
nieraz kogoś, i ja żegnałam nieraz), brawu-
rowy występ „Szalonej Piątki Plus” z Poraja 
(„Serduszko puka w rytmie cza cza”) czy 
solistyczna prezentacja założycielki zespołu, 
Elżbiety Jatulewicz, obdarzonej dużą kulturą 
muzyczną i świetnym warsztatem scenicznym 
(m.in. „Światła rampy”). Stanisław Pająk 
z Rybnika wystąpił również jako solista, wyko-
nując słynną arię Skołuby. Wymienieni przeze 
mnie śpiewacy występowali w niedzielę przed 
południem, a poprzedniego wieczoru organiza-
torzy sprawili nam wspaniałą ucztę muzyczną, 
zapraszając chór „OKTAWIAN” – męski oktet 
wokalny, złożony z artystów wywodzących się 
z chóru Teatru Wielkiego Opery Narodowej 
oraz Warszawskiej Opery Kameralnej. Artyści 

wykonali znane fragmenty chóralne oraz nie-
które sceny zbiorowe z oper. Jeden z solistów 
zaśpiewał arię Skołuby, toteż słysząc zapowiedź 
występu St. Pająka mruknęłam: – Odważny!  
Tymczasem okazało się, że było to wykonanie 
bardzo piękne, niektórzy twierdzili, że piękniej-
sze niż zawodowego śpiewaka z poprzedniego  
wieczoru! 

Oglądałam – z przyjemnością – występ 
grupy tanecznej „Gracja” z UTW w Koszalinie 
(I nagroda) oraz kilka spektakli grup teatral-
nych. Grupa „Zgryz” z Suwałk zaprezentowała 
spektakl obrzędowy o podlaskim weselu (na-
grodzony), grupa ze Zwolenia – o obrzędach 
sobótkowych (wyróżniony), a grupa z Ostrowca 
Świętokrzyskiego wywalczyła Grand Prix Juwe-
naliów spektaklem promującym w pomysłowy 
sposób walory turystyczne regionu – „czarow-
niczki” zrezygnowały z sabatów na Łysej Górze 
i zmieniły się w „przewodniczki”. Na ekranie 
oglądaliśmy piękno ich małej ojczyzny i – kto 
wie – czy właśnie owa promocja turystyki nie 
stała się ważkim argumentem za przyznaniem 
tej nagrody, do której bonus, w postaci wyciecz-
ki edukacyjnej do Brukseli dorzucił europoseł 
Paweł Zalewki, odwiedzając w sobotę Dom 
Kultury „Świt” – siedzibę Juwenaliów. 

Trudno trafić do wyobraźni, pisząc o senio-
rach – artystach, których czytelnicy nie widzieli 
i nie słyszeli, ale można sobie wyobrazić, jak 
bawiliśmy się w sobotni wieczór podczas wy-
stępu Zespołu śpiewaczego „Jarzębina”, czy 
podczas gali finałowej na występie powszechnie 
znanego i lubianego Zbigniewa Wodeckiego. 
Lekko schrypnięci od entuzjastycznego wyra-
żania aplauzu zaśpiewaliśmy jeszcze – wspól-
nie z artystą – „Gaudeamus igitur” i przyszła 
kolej na ogłoszenie wyników. Nagród było 
mnóstwo, a my cieszyliśmy się z każdym lau-
reatem… z naszego UTW. Nasze sukcesy są 
Państwu znane, wysoko, jak zazwyczaj, oce-
niono nasze prace plastyczne, doskonale też 
wypadła fotografia – wszyscy fotograficy zostali  
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nagrodzeni lub wyróżnieni (Stanisław Matu-
szewski za jedną z dwóch prac); Paweł Jancza-
ruk, który zakwalifikował 5 zdjęć (tylko tyle 
można było zgłosić) mówił po naszym powrocie, 
że wierzył w dobrą ocenę, bo są już wśród nas 
osoby, których zdjęcia można pokazywać na  
wystawach. 

Uznanie i serdeczne podziękowania należą 
się organizatorom z Fundacji AVE, z Bartło-
miejem Włodkowskim na czele. On – wierny 
wewnętrznemu przymusowi nieustannego dą-
żenia ku nowym, wyższym celom – już wymy-
śla formułę kolejnych juwenaliów, zapowiada 
poszerzenie programu o – uwaga członkowie 
Oksymoronu! – twórczość literacką. Prywatnie, 
przytulając żonę, poinformował zebranych, że 
oczekują narodzin drugiego dziecka. Kiedy pani 
Agnieszka była w pierwszej ciąży, też usłysze-
liśmy o tym na juwenaliach, a teraz widzieli-
śmy małego Jasia, który towarzyszył mamie 
podczas jej wizyty (interwencyjnej – w sprawie 
problemów związanych z zakwaterowaniem, ale 
skutecznej!) w naszym hotelu. To wspaniałe, że 
oboje wspólnie angażują się w działania Fun-
dacji; redakcja „Inspiracji” dołącza swoje „Sto 
lat” do takiegoż życzenia, spontanicznie odśpie-
wanego przez kilkaset osób, zgromadzonych na 
widowni Domu Kultury „Świt”. Do zobaczenia 
w przyszłym roku! 

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, 
kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. 

Antoine de Saint-Exupery 

zbigniew Rajche

Przyjaźń twórcza

Prawie każdy człowiek ma w swoim życiu 
kilka przyjaźni. Czasem nawet takie – do 

grobowej deski. Różne są to przyjaźnie – po-
cząwszy od tych spod „trzepaka” – szkolne, 
studenckie, wojskowe i pracownicze. Można 
nawet zawrzeć przyjaźń z osobą płci przeciwnej, 
ale bywa to ponoć ryzykowne… Wszystkie te 
przyjaźnie przynoszą jakieś korzyści, nawet te 
zupełnie bezinteresowne.

Jest tez pewien rodzaj przyjaźni, który ja na 
własny użytek nazwałem: przyjaźnią twórczą. 
Ma to miejsce wtedy, gdy jedna ze stron, będąc 
pod wpływem drugiej, czegoś się uczy, doskonali 
to, co już umie i wreszcie: tworzy nowe wartości. 
Taką właśnie przyjaźń przed wielu laty znala-
złem w osobie Kazimierza Nowika, który w 1974 
roku przyjechał z Gorzowa do Zielonej Góry. 

W mieście nad Wartą Nowik już w 1954 
roku współtworzył ruch fotograficzny na Zie-
mi Lubuskiej. Działał tam z takimi znanymi 
później osobistościami w ruchu fotograficznym, 
jak: Waldemar Kućko, Janina Trojan, Zbigniew 
Łącki, Marian Łazarski, i Tadeusz Linkiewicz. 
W powstałym w ten sposób Gorzowskim Towa-
rzystwie Fotograficznym pełnił wiele ważnych 
funkcji, również prezesa. Już wtedy zdobywał 
wiele nagród na konkursach fotograficznych, 
także poza granicami kraju.

I taki człowiek znalazł się w Zielonej Górze, 
przeniesiony służbowo z Gorzowa. Oczywiście 
natychmiast znalazł drogę do Lubuskiego 
Towarzystwa Fotograficznego, które w tym 
właśnie czasie przeżywało coś w rodzaju kry-
zysu twórczego. Kazimierz Nowik ze swoim 
ogromnym doświadczeniem organizacyjnym 
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wprost z marszu – używając języka wojskowe-
go – włączył się do pracy w naszym Towarzy-
stwie. Przez dłuższy czas był jego prezesem. Ja 
w tym czasie miałem już długoletni staż w LTF, 
ale jako fotograf wciąż byłem jeszcze amatorem. 

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

Przyjaźń nasza jeszcze bardziej okrzepła, kie-
dy spotkaliśmy się w Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku, gdzie ja od początku jego istnienia 
tworzyłem i prowadziłem z Ryśkiem Drzyma-
łą Klub Fotografi czny. Doświadczenie Kazika 
bardzo nam się przydało Przez wiele lat razem 
prowadziliśmy zajęcia, organizowali konkursy 
i wystawy. Kazik oczywiście, podobnie jak 
w Lubuskim Towarzystwie Fotografi cznym, 
zawsze był przynajmniej o dwie długości przede 
mną… Nawet w ostatnim konkursie fotografi cz-
nym, w którym brał udział, zorganizowanym 
wspólnie z Niemcami z Brandenburgii, Kazik 
zdobył pierwsze miejsce, a ja… piąte.

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

foT. BolESłAW PolARCzyk, 
NA zdJ. zBIgNIEW RAJChE I kAzImIERz NoWIk

foT. BogdAN JAN SPRINgER, 
NA zdJ. kAzImIERz NoWIk
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W każdym człowieku 
jest taniec
z Pawłem matyasikiem, choreografem i tance-
rzem, prowadzącym zespół „Teatr Tańca 50+” 
rozmawia Ewa kwaśniewicz

– Kim jesteś, tancerzem czy choreogra-
fem, a może nauczycielem?

– Czasami nauczycielem, czasami tancerzem, 
a czasami choreografem, bywa też, że jedno-
cześnie jestem wszystkim na raz. Nauczyciel 
wprowadza swoich uczniów w świat tańca za 
pomocą wyposażania ich w specyficzne umie-
jętności fizyczne jak i mentalne ,charaktery-
styczne dla danego stylu tańca. Choreograf 
czy też reżyser ruchu komponuje choreografie, 
ruch sceniczny do spektakli tanecznych lub tea-
tralnych dla tancerzy lub aktorów zawodowych 
i tym też się zajmuję. W ostatnich 6 latach jako 
tancerz zatańczyłem w blisko 400 spektaklach 
Polskiego Teatru Tańca z Poznania, więc chyba 
nieśmiało mogę nazwać się tancerzem.

– Wiem, że zajmujesz się też czasami 
scenografią i kostiumami.

– Jeżeli tworzę spektakl to muszę mieć 
wpływ na wszystko, na muzykę, scenografię 

PAWEł mATySIk z EWą kWAśNIEWICz

i kostiumy też. Oczywiście wykonawstwo po-
zostawiam zawodowcom, ale zawsze jestem 
otwarty na ich sugestie pod warunkiem, że są 
dobre, tak jak np. przy spektaklu „Nienasyce-
nie” była to pani Zofia Jakubiec.

– Wiem, że jesteś rodowitym zielonogó-
rzaninem, ale jednocześnie pracowałeś 
i pracujesz w wielu miastach w Polsce, 
czy czujesz się związany z Zieloną Górą?

– Owszem, czuję się zielonogórzaninem; cho-
ciaż od blisko 15 lat ciągle gdzieś podróżuję za 
pracą i za tańcem to zawsze do Zielonej Góry 
powracam. Zwiedziłem wiele miast w Polsce 
i na świecie i coraz bardziej się utwierdzam 
w przekonaniu o tym, że to niezwykle urokliwe 
i przyjazne miasteczko z pięknym deptakiem, 
lasami i winnicami. Zawsze zachwalam Zieloną 
Górę moim znajomym i wielu przyznało mi rację 
i nikt mi za to nie zapłacił. 

– Słyszałam, ze Twoja droga do tańca 
była nietypowa, opowiedz nam o niej.

– Zacząłem tańczyć jeszcze w liceum w „Sa-
dze”, zespole prowadzonym prze Annę Maciejak, 
wtedy tańczyli też tam chłopcy, bo potem był 
to zespół, w którym tańczyły same dziewczy-
ny. Jako tancerz „Sagi” jeździłem na różnego 
rodzaju warsztaty prowadzone przez zawo-
dowych choreografów z kraju i z zagranicy. 
Tam zauważyła mnie Melissa Monteros, która 
razem z Wojciechem Mochniejem prowadziła 
zawodowy Gdański Teatr Tańca. Tańczyłem 
tam początkowo jako adept, a potem już jako 
tancerz. Po jakimś czasie zaproszono mnie 
do Kanady, na Uniwersytet w Calgary. Tam 
studiowałem na ostatnim roku, nie jako stu-
dent, nie zdawałem egzaminów i nie miałem 
zaliczeń, tylko jako gość. Miałem takie same 
zajęcia jak zwykli studenci i bardzo wiele się 
tam nauczyłem jako wchodzący tak naprawdę 
dopiero w zawód tancerza

Po roku wróciłem do Gdańskiego Teatru 
Tańca, a następnie do Zielonej Góry jako eta-
towy pracownik Instytutu Animacji Kultury 
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W TRAkCIE PRóBy,  
foT. EWA kWAśNIEWICz 

Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadziłem 
tam razem z Filipem Czeszykiem, który aktual-
nie ma w Zielonej Górze Studio Tańca „Trans”, 
fakultet taneczny przez osiem lat. Jednocześnie 
założyłem Studencki Teatr Tańca, który działał 
sześć lat. Byłem także współorganizatorem, 
wspólnie z Wojciechem Mochniejem Międzyna-
rodowego Festiwalu Improwizacji, do 2006 roku 
miał on sześć edycji.

Pracując w Zielonej Górze dostałem pro-
pozycję pracy od Ewy Wycichowskiej, szefowej 
Poznańskiego Teatru Tańca, na stanowisku 
pedagoga i tancerza, z której oczywiście skorzy-
stałem. Tam praktycznie łączyłem jedno z dru-
gim uczyłem i sam tańczyłem. Trwało to do 2010 
roku. W trakcie pracy w Poznaniu pracowałem 
na różnych uczelniach w Polsce jako pedagog 
w zakresie ruchu scenicznego, improwizacji, 
techniki i kompozycji tańca współczesnego. 

– Teraz jesteś przede wszystkim choreo-
grafem – nauczycielem. Uczysz młodzież 
w tak różnych uczelniach jak np. Uniwer-
sytet Zielonogórski czy Akademia Muzycz-
na lub Wrocławska Państwowa Szkoła 
Teatralna. Od ubiegłego roku na naszym 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku pracujesz 
z ludźmi późnego wieku dojrzałego. Czy 
stosujesz różne metody pracy?

– Każda grupa to swoiste wyzwanie. Staram 
się przekazywać podobne idee różnymi środka-
mi, w zależności od możliwości fizycznych i psy-
chicznych ludzi, z którymi pracuję. Łatwiej jest 
mi pracować ze świadomymi swoich pragnień 
ludźmi, którzy nie traktują przypadkowo swoich 
zajęć. Tak jest w Akademii Muzycznej w Łodzi 
na Wydziale Rytmiki i Tańca ,gdzie uczę kom-
pozycji tańca, a we Wrocławskiej Państwowej 
Szkole Teatralnej uczę tańca współczesnego 
i improwizacji przyszłych aktorów.

– Po ostatnim naszym, tj. Teatru Tańca 
50+, występie na ogólnopolskiej konferen-
cji zorganizowanej przez nasz UTW powie-
działeś do publiczności: „Oni są wspaniali”, 
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a ja czułam, że mówisz szczerze. Czy coś 
Ci daje praca z takimi ludźmi jak my?

– Bardzo dużo, ponieważ ci ludzie chcą 
i mogą robić to co jest ich niezależnym wybo-
rem, co sprawia im radość i mnie oddają tę ra-
dość. Żeby tańczyć nie trzeba przecież wielkich 
szkół, w każdym człowieku jest taniec tylko 
trzeba go odkryć i nie tylko taniec. Tak jest 
z malowaniem, czy ze śpiewem. Można to robić 
lepiej lub gorzej, ale najważniejsza jest radość 
z tego co się robi i poczucie spełnienia.

– Masz tak dużo zajęć i obowiązków 
no i rodzinę, dzieci, jeszcze zupełnie ma-
łego synka, którym się często opiekujesz. 
Wiem, że masz otwarty przewód doktorski 
na Akademii Muzycznej w Łodzi, doktorat 
robisz pod kierunkiem profesor Ewy Wyci-
chowskiej. A przy tym jesteś człowiekiem 
spokojnym, życzliwym, pełnym optymi-
zmu. Jak to wszystko godzisz ze sobą?

– To jest kolejne wyzwanie. Pracuję w wol-
nym zawodzie i muszę decydować co dla mnie 
ważne, a co mniej, żeby nie zatracić szacunku 
do samego siebie. Na razie się to udaje. W trud-
nych chwilach przypominam sobie, że niczego 
tak naprawdę nie muszę, ale zastanawiam się 
czego chcę dla siebie i najbliższych.

mgr Paweł Matyasik taniec współczesny, impro-
wizację i kontakt-improwizację studiował w kana-
dzie na Uniwersytecie w Calgary. Pedagog. Tan-
cerz, choreograf i animator kultury. Były tancerz 
i pedagog w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu 
oraz gdańskim Teatrze Tańca.

obecnie jako twórca niezależny mieszka 
i tworzy w zielonej górze. Wykłada taniec współ-
czesny, improwizację , kontakt improwizację 
i kompozycję tańca na czterech polskich uczel-
niach: Uniwersytecie zielonogórskim, Akademii 
muzycznej w łodzi i we Wrocławiu, Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu, a tak-
że w zespole Szkół Artystycznych „ToP-ART” 
w Szczecinie. Współpracuje również, prowadząc 
Teatr Tańca 50+, z zielonogórskim Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku.

– Czy któreś z Twoich dzieci wykazuje 
już zainteresowanie tańcem, a może inną 
dziedzina sztuki?

– Moja córka, Anitka, wykazuje zdolności ar-
tystyczne, nieźle śpiewa, oczywiście tańczy i ma 
uzdolnienia plastyczne. Czy wyrośnie z niej 
artystka? Tego nie wiem, tym bardziej, że nie 
jest to dla mnie ważne, ważne aby mogła kiedyś 
powiedzieć, ze jest szczęśliwą i spełnioną kobie-
tą. A Wojtuś (prawie dwuletni) wykazuję dużą 
wrażliwość, bystrość i sprawność fizyczną, ale 
czy to znaczy, ze będzie tancerzem? Kto to wie?

– Co uważasz za swój największy sukces?
– W świecie, w którym wszystko ulega cią-

głej zmianie, bo taka jest jego natura, sukces 
to iluzja. Dla mnie sukces, jeśli mamy to tak 
nazwać, jest ciągłym i mozolnym stawaniem się 
lepszym człowiekiem dla siebie samego, najbliż-
szych, innych ludzi i innych istot żyjących. A to 
strasznie trudne…

Dlatego mój największy sukces, mam nadzie-
ję, przede mną.

– A za czym tęsknisz?
– Za wakacjami z moją żoną Renatką i dzie-

ciakami na wyspach greckich…
– Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Teraz 

wiem, że masz niełatwe, ale ciekawe życie.

foT. kRySTyNA fIlImANoWICz
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foT. NINA CzEkAłA

halina Maszner

Nie ma złych kamieni
Potęga i piękno kamienia – tak można określić 
pasje Marii Siateckiej, która w lutym 2010 
roku zadeklarowała prezes Zofii Banaszak, chęć 
poprowadzenia cyklu spotkań „Kamienie i mi-
nerały inaczej”. Niewyczerpaną wiedzę czerpała 
z różnych źródeł. W 2004 i 2005 r. uczestni-
czyła w kursach prowadzonych przez Dunkę, 
Kirsten Kathariny Helming, otrzymując cer-
tyfikat ukończenia pełnego programu. Teraz, 
będąc na emeryturze, a także chcąc pożytecznie 
zagospodarować czas wolny od odpowiadania 
na niełatwe pytania o życie, zadawane przez 
wnuka Leonka, który poszedł do przedszkola, 
postanowiła podzielić się tą wiedzą z innymi. 
Zapytałam Marynię:

– Jak trafiłaś do „kamieni”?
– Zawsze lubiłam otaczać się ozdobami z mi-

nerałów, a z czasem zaczęłam interesować się 
nimi coraz bardziej, na przykład, co znaczą, jaki 
mają wpływ na człowieka i czego można od nich 
oczekiwać. Coś docierało do mnie w podświado-
mości i czułam potrzebę doskonalenia wiedzy 
przy pomocy nauczycieli duchowych. Przeszłam 
przez wiele ścieżek rozwoju duchowego, ale zo-
stałam najdłużej przy kryształach.

– Jakie to ścieżki rozwoju duchowego?
– Zaczęłam od jogi, potem był rebirthing, 

agnihotra, tańce światowego pokoju, reiki, 
medytacje, aura i również wpływ diety na or-
ganizm, a głównie makrobiotyka. Bo na to, jak 
się czujemy, ma wpływ wiele czynników.

– Ale co chcesz przekazać innym, mó-
wiąc o kryształach?

– Kamienie szlachetne to więcej niż tylko 
kosztowne klejnoty symbolizujące estetykę 
i dobrobyt. W o wiele większym stopniu są one 
energią, która w swym największym stężeniu 
przekształciła się w materię. Tę energię czło-
wiek może wykorzystać do swych celów, o ile 

nauczy się otwierać ukryte w kamieniach siły. 
W kamieniach szlachetnych zaszyfrowane są 
przesłania, którymi natura chce człowiekowi 
przywrócić jego źródła. O ile przyjąć takie za-
łożenie, to można podobnie jak aromaterapią, 
wspomagać leczenie kryształami (gemmotera-
pia). Każdy minerał wywiera pozytywny wpływ 
na organizm człowieka. Jednak oddziaływanie 
kamieni może się różnić w zależności od ich 
indywidualnych właściwości. Są bowiem kamie-
nie, które wspomagają ciało fizyczne, są takie, 
które regulują energię i funkcjonowanie czakr, 
są też takie, które usuwają stres i uspokajają 
duszę. Czasem nie zdajemy sobie sprawy jak 
łatwo możemy sobie pomóc.

– Czy kamienie mogą zaszkodzić?
– Spotkałam się z takim poglądem, że na 

przykład czarny onyks „zabiera bliskich”. Nic 
bardziej mylnego. Czarny onyks nie zabiera 
dosłownie, a jedynie uwalnia od balastu, odsu-
wając pseudoprzyjaciół; gdy wejrzymy w głąb 
siebie, zrozumiemy to. Wszystkie barwy mają 
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swoją wymowę, swoją wibrację, a tajemna 
czerń „wieje chłodem” i tak można tłumaczyć 
lęk ludzi przed czernią, bo wszystko co złe, 
okrutne, ponure i beznadziejne przypisano od 
najdawniejszych czasów demonicznej potędze 
„czarnych sił i czarnych duchów”. Dopóki nie 
zgłębimy energii kamieni, będziemy się bać 
i powtarzać nieprawdę. Nie ma złych kamieni. 
Podobnie można spytać, czy kamienie mogą 
występować przeciwko sobie. Każdy kamień 
pracuje na innej częstotliwości. Tak jak orkie-
stra odtwarza symfonię – każdy gra co innego, 
a jednak powstaje piękna muzyka. 

– A co z kamieniami przypisywanymi 
znakom zodiaku?

– Człowiek współczesny podobno lubi być 
straszony; chętnie ogląda horrory, lubi zwie-
dzać obiekty nawiedzane przez duchy, a potem 
szuka wsparcia w przedmiotach przynoszących 
szczęście lub otacza się amuletami i talizmana-
mi, niejednokrotnie wykonanymi z kryształów. 
Powiązano związki planet, gwiazd oraz ich 
układów w kosmosie z klejnotami i życiem 
ludzi. Na szczęście skuteczność talizmanu nie 
zależy od ceny klejnotu. Różni autorzy przypi-
sali poszczególne kryształy do znaków zodiaku, 
w większości te informacje się powtarzają. 
Jestem zwolenniczką tego, aby korzystać – 
w zależności od sytuacji – z wielu kryształów, 
a nie przywiązywać się do jednego, Ale miło 

jest dostawać od kogoś prezenty czy upominki 
w postaci kamienia przypisanego danej osobie. 
Najlepszym kamieniem dawanym w prezencie 
jest turkus. Powiada się, że lepiej go dostawać 
niż kupować.

Na zajęciach w tym roku akademickim, dzię-
ki Twojej, Halinko, inspiracji i podpowiedzi, za 
co bardzo serdecznie dziękuję, omawiam kamie-
nie przypisane przez Majów. Kapłani Majów, 
zwani władcami czasu podzielili swój rok na 18 
miesięcy, każdy miał 20 dni, każdemu patrono-
wało inne bóstwo związane z jakimś minera-
łem. Tobie, Halinko, przypisanym kamieniem 
jest akwamaryn, czyli człowiek – tajemnica.

– Wracając do biżuterii – jedni noszą 
duże ozdoby, inni małe, subtelne, albo no-
szą pierścionki na różnych palcach. Czy 
ma to jakiś wpływ na nasze samopoczucie?

– Ozdoby z dużymi kryształami noszą oso-
by pewne siebie, silne, znające swoją wartość. 
Natomiast ozdoby z małymi kamieniami noszą 
osoby, o których się mówi, że są lekko wycofa-
ne, nie chcą zwracać na siebie uwagi, subtelne 
w swoim charakterze. Na szczęście i małe, 
i duże kryształy emanują taką samą energią. 
Ich wpływ na organizm jest taki sam, liczy 
się bowiem dany minerał, a nie jego wielkość. 
Jeżeli natomiast chodzi o pierścionki, to nosząc 
je na poszczególnych palcach wzmacniamy 
następujące cechy: palec mały – komunikację, 
serdeczny – miłość, środkowy – siłę, wskazują-
cy to nauczyciel, szef, a kciuk to wzmacniamy 
własną siłę, w tym egoizm. Broszkę z brylan-
tem należy nosić na lewym ramieniu, a pereł 
nigdy nie zamykać w szufladzie. Przykładów 
takich ciekawostek można podać wiele, ale nie 
czas, zapraszam na zajęcia klubu Kryształ.

To kilka zdań od Maryni, która po intensyw-
nym okresie pracy zawodowej, poza otulaniem 
serdecznością swoich najbliższych, chce dzielić 
radość istnienia z innymi. Można zamknąć ten 
wątek na przykład przysłowiem: „Kto się nie 
leni, robi złoto z kamieni…” i dodać „ Bodaj się 
tacy na kamieniach rodzili”. 

NA SPoTkANIU klUBoWym, foT. NINA CzEkAłA
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Inauguracja zajęć w klubie w roku 2012/2013 
wypadła w środę, 27 września, pod hasłem 
„Potęga i piękno kamienia”. Kilkanaście osób 
przyszło po wakacjach w radosnym nastroju do 
Sali Klubowej ZUTW, gdzie klubowicze – pasjo-
naci przygotowali imponującą ekspozycję z róż-
nozielonych malachitów, czerwonych rubinów, 
niebieskich szafi rów, granatowych lazurytów, 
arbuzowych turmalinów, pasiastych agatów, 
jadeitów... nazw jest w literaturze niezliczona 
ilość. Bogata sceneria z kamieni i minerałów 
pod różną postacią była bajkową krainą bez-
brzeżnej wiedzy.

Marynia Siatecka, prowadząca ten cykl 
zajęć z wiedzą, pasją i serdecznością, przyszła 
jak zwykle ze swoim zaczarowanym koszem 
skarbów. Najpierw przedstawiła zarys formuły 
tegorocznych zajęć, potem w zgodzie nadaliśmy 
klubowi nazwę „Kryształ”, co przypieczętowali-
śmy toastem. W planie było podanie kilku infor-
macji o różnorodności kamienia, którego potęga 
splata się z bezkresem piękna. Zaczynając od 
pierwszych narzędzi z epoki kamienia, po ozdo-
by, symbole bogactwa, władzy, zapisy historii 
narodów, talentu, Marynia Siatecka sprawiła, że 
zaczęła docierać do mnie ranga tematu. W wy-
razie: kamień zawarty jest niezwykle rozległy 
wachlarz znaczeń i emocji budzących zachwyt, 
zadumę i podziw dla natury, a także szacunek 
dla człowieka, który potrafi  tę wiedzę wyko-
rzystać. Kamienie to ogromnie rozległy temat, 
poruszany w literaturze, w audycjach, na tar-
gach, giełdach itp. Od wieków człowiek odkry-
wa zastosowania minerałów niemal w każdej 
dziedzinie życia, np. w precyzyjnej mechanice 
badawczej, medycynie, kosmetyce, estetyce, nie 
wspominając ważnych znaczeń symbolicznych, 
mitologicznych. Przysłowie: „Kto do ciebie z ka-
mieniem, ty do niego z chlebem” niesie naukę 
moralną: zło dobrem zwyciężaj.

Na zajęciach w roku ubiegłym znalazłam 
się przypadkowo, zainspirowana opowieściami 
Geni Rosołek. Pasja i klimat spotkań mnie 
zaciekawiły, a dzięki uczestnictwu w zajęciach 

Maryni Siateckiej z większą wrażliwością 
i zachwytem zwiedziłam Muzeum Pergamon 
w Berlinie, które sławę zawdzięcza wspania-
łym rekonstrukcjom zespołów architektonicz-
nych, wykonanych z najcenniejszego kruszcu, 
pozyskanych w trakcie prac wykopaliskowych. 
Także inni słuchacze dzielili się w relacjach 
wakacyjnych opowieściami o doznaniach este-
tycznych, związanych z podziwianiem zastoso-
wania kamieni. Wandzia Maculewicz i Hilda 
Gruszczyńska były w Sankt Petersburgu. Wan-
dzia powiedziała: – Dzięki wiedzy przekazanej 
na naszych spotkaniach przez Marię Siatecką, 
będąc w cerkwi – mauzoleum carów, mogłam 
pełniej podziwiać piękny sarkofag matki cara 
Pawła, wykonany z rodonitu, rzeźbiony w cu-
downe, czerwone róże. Prace trwały kilka lat 
ze względu na twardość kamienia. Jurek Le-
wandowski, skrupulatny uczestnik spotkań, 
przyniósł znacznej wielkości fi gurkę z jadeitu, 
pamiątkę z pobytu w Chinach. Te rozmowy 
zainspirowały Marynię Murawicką, która po-
stanowiła poinformować, gdzie szukać niektó-
rych zbiorów muzealnych w Polsce i pięknie to 
opisała. Prezentację komputerową oraz zdjęcia 
ze spotkania pracowicie przygotowali Ninka 
i Jurek Czekałowie.
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Adriana Witkowska

Magiczny świat Anny...

Przed laty w „Inspiracjach” przedstawiłam 
postać Anny Blachy w kontekście podobień-
stwa jej losów do losów bohaterki „Ani z Zie-
lonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery. Po 
latach obserwuję, jak Ania dalej pnie się „po 
drabinie” swoich marzeń. Anka ma w sobie 
ten „żar” poszerzania swoich aspiracji, zainte-
resowań. Jednocześnie z ciągłą samorealizacją 
przekazuje nam wiedzę w cyklicznych spotka-
niach ze słuchaczami UTW na zajęciach klubu 
„Magiczny Świat Wokół Nas”. Spotkałam Anię, 
gdy właśnie biegła na zajęcia taneczne. Powie-
działa: 

– Po południu mam wykład pt. „Primum non 
nocere”. Przyjdź, posłuchaj, może zainteresuje 
cię ten temat.

Pomyślałam, że przecież tyle już wiem o swo-
im zdrowiu, przerabiam ten temat na okrą-
gło – mam w tym wieloletnią praktykę. Ania 
jednak nie dawała za wygraną, więc poszłam, 
po drodze zadając jej pytania:

A.W. – Jak to się dzieje, że rozwijasz się 
w tak wielu kierunkach? Na przykład – Twoje 
malarstwo – urzekły mnie wielce portrety two-
ich wnuków, tajemnicze ruiny, uliczki miasta, 
słoneczniki... Tyle w nich magii. Twoje pisanie 
wierszy, artykułów. Do tego – zamiłowania 
taneczne, działkowe hobby – kontakt z ziemią, 
roślinami. Jesteś dla mnie bardzo tajemniczą 
osóbką, więc mów o sobie i Twojej magii.

Ania odpowiada: 
– Punktem zwrotnym moich zainteresowań 

był zielonogórski, już nieistniejący, antykwariat 
na ul. Kupieckiej, który dał mi szeroki dostęp do 
różnorodnej literatury, przede wszystkim lite-
ratury pięknej przełomu XIX i XX wieku. Moje 
zainteresowanie magią i literaturą Dalekiego 
Wschodu wzbudził nieżyjący już pan Walenty 
Milecki, pasjonat tego tematu. Uwielbiam hi-
storię starożytną świata, który bez magii by 
nie istniał. Sięgam po książki opisujące magię. 

A.W. – Jakie tematy realizujesz ze słucha-
czami?

– Poznając starożytność jesteśmy zdumieni, 
jaką wiedzę posiadało ówczesne społeczeństwo. 
Z tych doświadczeń korzystamy do dziś i tę wie-
dzę przekazuję. Np. temat dzisiejszych zajęć – 

NA PIERWSzym PlANIE ANNA BlAChA, foT. BolESłAW PolARCzyk

ANIA z AdRIANą WITkoWSką, foT. ElŻBIETA STAlEC
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primum non nocere – zaczerpnęłam z przysię-
gi Hipokratesa; inspiracją do innych zajęć był 
kodeks Hammurabiego.

A.W. – Czy magia ma jakiś wpływ na co-
dzienne życie ?

– Magia towarzyszy nam na co dzień, bo spo-
tykamy się ze zjawiskami, przypadkami, któ-
rych nigdy racjonalnie nie da się wytłumaczyć. 
W 2003 roku rozpoczęłam na UTW cykliczne 
wykłady, zatytułowane „Magiczny świat wokół 
nas”. Mam dobrą frekwencję na zajęciach i duże 
zainteresowanie. Na zajęciach uczymy się, jak 
w drobnych dolegliwościach bezpiecznie sobie 
pomóc, przy czym ja sygnalizuję problemy 
i odsyłam do literatury, zaś każdy sam szuka 
odpowiedzi na własny nurtujący go problem.

Teraz już wystarczająco zorientowana po-
szłam na wykład. Ania mówiła o medycynie 
czasów starożytnych, sięgając po taki autorytet, 
jakim był Hipokrates z Kos, ur. ok. 460 p.n.e. 
na wyspie Kos, zm. ok. 370 p.n.e. w Larysie – 
lekarz grecki, znawca patologii, chirurgii, 
położnictwa, z którego wiedzy korzystamy do 
dziś. Przytoczyła jego zdanie, że należy leczyć 
chorego w całości, a nie tylko chory organ. Le-
czenie według Hipokratesa powinno polegać na 
wspomaganiu naturalnych procesów zdrowie-
nia, a naczelną zasadą jest „primum non noce-
re” (przede wszystkim – nie szkodzić). Po tych 
informacjach panie z ożywieniem dzieliły się 
opiniami o obecnej medycynie i jej niedomaga-
niach, a także wiedzą o naturalnych sposobach 
leczenia organizmu. W dalszym ciągu spotka-
nia uczyłymy się stawiania baniek – metody 
stosowanej przez nasze babcie, a teraz coraz to 
bardziej popularnej. 

W pełni akceptuję ten rodzaj zajęć poszerza-
jących wiedzę nie tylko o zdrowiu, ale i wpływie 
wszechświata na nasze tu na ziemi bytowanie. 
Dobrze, że pasjonatki magii na UTW mają swego 
przewodnika w postaci Anny – jest nam potrzeb-
na ze swoją wiedzą i doświadczeniem oraz wiarą 
w trudny niewytłumaczalny ŚWIAT MAGII...

maria Agnieszka Marciniak

mieszkańcy zittau  
w Zielonej Górze
W piątek 14. września 2012 r. 30-osobowa 
grupa mieszkańców Zittau wybrała się do 
Zielonej Góry. Wjeżdżając do miasta o zmroku 
zobaczyliśmy z okien autokaru, że na jego uli-
cach coś się dzieje... No, wiadomo – tegoroczne 
zielonogórskie Winobranie. 

Zielona Góra jest najdalej na północ położo-
nym w Europie punktem, gdzie istniały win-
nice. 160 lat temu ówczesne niemieckie władze 
miasta Grünberg ustaliły termin Winobrania 
na miesiąc wrzesień. Tradycję tę kontynuuje 
polska Zielona Góra.

W internacie Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących I Sportowych, gdzie byliśmy zakwate-
rowani, powitała nas pani Barbara Krzeszew-
ska–Zmyślony z Centrum Kultury i Języka 
Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Z nią wyruszyliśmy na nocne zwiedzanie Zie-
lonej Góry. Oj, działo się tam, działo i my tam 
byliśmy, i winko piliśmy, ale stwierdziliśmy, że 
rację miał król Prus Fryderyk II, który w czasie 
wizyty w mieście odmówił poczęstunku winem, 
uzasadniając swoją decyzję słowami: „Tak, 
z pewnością, może jest ono dobre, ale tylko dla 
tych, którzy nie muszą go pić, poza tym lepiej 
wygląda niż smakuje”.

Mile zaskoczyła nas ta wspaniała nocna 
atmosfera, a przede wszystkim bardzo dużo 
polskiej młodzieży na ulicach. Młodzi ludzie 
byli wprawdzie trochę podchmieleni, ale nie 
rozrabiali, nie zaczepiali. Niemiecka młodzież, 
mówiąc delikatnie, jest bardziej „rozbrykana”. 

W sobotę powitała nas, wraz z kilkoma 
członkami ZUTW, jego prezes, pani Zofia Ba-
naszak, życząc nam miłych wrażeń z pobytu 
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w Zielonej Górze. Życzenia pani prezes 
w pełni się urzeczywistniły! Wraz z prze-
wodniczką zwiedziliśmy centrum mia-
sta, poznaliśmy jego historię. Muszę tu 
napisać, że grupa mieszkańców Zittau 
bardzo dziękuje dwóm paniom – Barbarze 
Krzeszewskiej-Zmyślony i Jadwidze Korcz
-Dziadosz za opiekowanie się naszą grupą 
i za ich ogromną wiedzę o tym mieście. 
Szczególne podziękowania mam dla Jadzi 
za... no, ona wie za co – oko dobrego prze-
wodnika wypatrzy nawet najdrobniejszy 
ciekawy szczegół „architektoniczny”, choć-
by był sobie wysoko na dachu. Złożyliśmy 
też krótką wizytę w siedzibie ZUTW; dla 
niektórych za krótką, bo chętnie spotka-
liby się na dłużej, chcieliby porozmawiać, 
wymienić doświadczenia. Niektórzy 
z nich, widząc bardzo dobrze ich zdaniem 
wyposażone pomieszczenia, piękne obra-
zy i wiele fotografii przedstawiających 
działalność tej placówki mają już pewne 
pomysły, co chcieliby wspólnie z polskimi 
słuchaczami zielonogórskiego UTW robić. 
Ale o konkretach wkrótce.

Punktem kulminacyjnym naszej krót-
kiej wizyty w tym pięknym mieście, 
słusznie noszącym w swojej nazwie przy-
miotnik „Zielona”, był spacer do położonej 
na Wzgórzu Winnym Palmiarni. Po dro-
dze Jadzia powiedziała nam, że jest wiele 
wersji, dlaczego założono Palmiarnię. Ta,  
którą opowiedziała Jadzia, bardzo nam 
się spodobała, a mowa była w niej o dy-
rektorach, którym palmy w gabinetach 
przerosły ich głowy... 

W Palmiarni obejrzeliśmy wspania-
łe wyniki czerwcowej wizyty słuchaczy 
ZUTW w Zittau. Zielonogórscy malarze 
i fotograficy przedstawili mieszkańcom 
Zittau swoje spojrzenie na to miasto i jego 
okolice. Byliśmy mile zaskoczeni, bo np. 
tej uliczki z takiej strony jeszcze nie 

foT. mARIA gRECkA

AUToRkA z BARBARą koNARSką, foT. BolESłAW PolARCzyk

foT. mARIA gRECkA
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widzieliśmy, a na pierwszy rzut oka sami 
nie wiedzieliśmy, gdzie znajduje się przed-
stawiony szczegół. Niektórzy postanowili, 
że po powrocie inaczej spojrzą na swoje 
miasto i pójdą zobaczyć to, co wypatrzyło 
oko polskiego gościa. 

Niewątpliwą atrakcją Zielonej Góry 
jest też BACHUS (w mitologii rzymskiej 
BACHUS, w greckiej – DIONOZOS – bóg 
dzikiej natury, winnej latorośli i wina), 
a po mieście porozłaziły się i rozmnoży-
ły BACHUSIKI. Przyznam się, że mnie 
i jeszcze jedną panią opanowała „BACHU-
SIKOMANIA”. Kilku z nich udało nam się 
spotkać i sfotografować, a resztę mamy 
nadzieję „złapać” następnym razem.

W niedzielę – ostatnim dniu naszej 
wizyty – wspólnie z naszymi wspaniałymi 
przewodniczkami Basią i Jadzią wybra-
liśmy się do Filharmonii Zielonogórskiej 
na wernisaż wystawy poświęconej panu 
Ekkehardowi Gärtnerowi. Wystawa zaty-
tułowana „Głęboko w sercu” (po niemiecku: 
Tief im Herzen). Wam, Zielonogórzanom, 
nie będę wyjaśniać, kim jest ten pan i co 
zrobił dla miasta, w którym się urodził, 
kiedy ono nosiło niemiecką nazwę GRÜN-
BERG. Napiszę tylko: dobrze, że w polsko-
-niemieckich stosunkach było, jest i będzie 
wielu takich pań i panów Gärtnerów.

Mówiąc Zielonej Górze i jej gościnnym 
mieszkańcom – „Do widzenia / Auf Wieder-
sehen”, wyruszyliśmy w drogę powrotną 
do Zittau. Wszyscy byliśmy zgodni co do 
tego, że ta wizyta była następnym po-
zytywnym krokiem do pokonania barier 
w „niektórych” głowach i pokazania moż-
liwości realizacji wspólnych przedsięwzięć. 
A ja już teraz wiem, że to piękne miasto 
i jego okolice mają atrakcyjny potencjał 
turystyczny, który na pewno wykorzystam 
w przygotowaniu wycieczek dla niemie-
ckich turystów.

foT. ANdRzEJ kozAk
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Otwarcie wystawy 
poplenerowej FotoX

19 października 2012 r w przyjemnej atmosfe-
rze oraz przy smacznej kawie i dobrym cieście 
odbyło się otwarcie wystawy zdjęć wykonanych 
przez klubowiczów FOTO X podczas pleneru 
w Żaganiu, Kliczkowie i Bolesławcu. Na wy-
stawie swoje prace wystawiali: Kazimierz Bła-
szyński, Zofi a Czechowicz, Aleksandra Dittrich, 
Teresa Kaczmarek, Mieczysław Kurczewski, 
Danuta Mamczur, Stanisław Matuszewski, Jan 
Sękowski, Irena Sosnowska, Elżbieta Stalec, 
Zofi a Stępka, Jadwiga Szuba, Maria Weiss, 
Elżbieta Żurawik. Sam plener, którego efekty 
zobaczyliśmy na wystawie, opisała

Jadwiga Szuba

5 października 2012 r. członkowie Klubu 
„FotoX”, ze wsparciem trojga członków Klubu 
Fotooko, spędzili dzień na wcześniej zaplano-
wanym plenerze, na trasie: Żagań–Kliczków– 
Bolesławiec. Pierwszym plenerowym postojem 
był teren książęcego Pałacu w Żaganiu. Krótka 
sesja zdjęciowa i… dalej w drogę. (Muszę tu 
jeszcze dopowiedzieć, że w drodze do Żagania 
Jadzia Szuba i Marysia Weiss posiliły wszyst-
kich chlebem ze znakomitym smalcem i jeszcze 
lepszym kwaszonym ogórkiem; po takim posiłku 
wszyscy ochoczo przystąpili do sesji zdjęciowej 
Pałacu – dopisek Stanisław Matuszewski). 

Kolejnym miejscem odwiedzin był zamek 
w Kliczkowie, a w drodze do Kliczkowa, pod-
czas krótkiego postoju, swoimi słodkimi wyro-
bami poczęstowały nas Emilia Szpila i Irena 
Sosnowska. Szybko zleciała nam podróż, doje-
chaliśmy do Kliczkowa i naszym oczom ukazał 
się pięknie odrestaurowany zamek, usytuowany 
w uroczym parku. Na miejscu spotkaliśmy 
kolegę Eli Żurawik, pana Bohdana, który za-
oferował swoją pomoc w poznawaniu walorów 
miejsc, do których się udawaliśmy. Urok Zamku 
i jego otoczenia został utrwalony na licznych 
zdjęciach. Była też chwila spędzona nad rzeką 
Kwisą (dopływ Bobru), by tam sfotografować 
zaporę i malowniczy krajobraz, a niektórzy 
udali się na poszukiwanie grzybów. 

foT. JAdWIgA SzUBA
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Znad rzeki pojechaliśmy do Bolesławca 
i zatrzymaliśmy się przy wiadukcie kolejowym 
nad rzeką Bóbr. Tu sesja zdjęciowa trwała 
dłużej. Wiadukt o imponującej długości 490 
m, wysokości 26 m i o 35 przęsłach, wykonany 
z kamienia, wypiaskowany i gruntownie odre-
montowany, zachwycił wszystkich. Po wyko-
naniu niezliczonej ilości zdjęć w świetle dzien-
nym, postanowiliśmy powrócić wieczorem, 
by utrwalić ten najdłuższy wiadukt w Polsce 
i w całej Europie wieczorem, gdy oświetlony 
jest przez 58 projektorów kompaktowych, które 
zamontowane są na wewnętrznych i zewnętrz-
nych stronach fi larów mostu. Przed obiadem 
udaliśmy się do małego muzeum radioodbior-
ników, wielkiej pasji Pana Bohdana – w trzech 
pokojach zgromadził on wiele różnorakich 
odbiorników radiowych, projektorów i innych 
ciekawostek technicznych. Na obiad udali-
śmy się do „Opałkowej Chaty”, gdzie można 
było odpocząć, zjeść smaczny obiad, i oko na 
czym zawiesić. Gdzie w menu były: świńskie 
kawały, ptactwo domowe, różności specjalne, 
popitka zimna i ciepła, a także coś do zabrania 
pod pachę. Po krótkim odpoczynku udaliśmy 
się na zwiedzanie Bolesławca, fotografując 
kamieniczki starego miasta i urokliwe zaułki. 
Gwoździem programu była sesja zdjęciowa przy 
oświetlonym wiadukcie w Bolesławcu. Czeka-
liśmy z zapartym tchem na światła. Włączono 
je o godz.19.00. Widok oświetlonego wiaduktu 

był niezwykły! To wielkie przeżycie, a dla 
pasjonatów fotografii okazja do wykazania 
się umiejętnościami i wiedzą. Nie widziałam 
jeszcze Klubowiczów w takiej „akcji”, trudno to 
ująć w jednym zdaniu, najlepiej zobaczyć wy-
konane zdjęcia. Do domu powróciliśmy późnym 
wieczorem pełni wrażeń, zmęczeni, ale zadowo-
leni, bo był to niezwykle pracowity plener, na 
którym – dzięki życzliwej pomocy i cierpliwości 
Stana – mogliśmy opanować sprzęt i pogłębić 
swoją wiedzę o fotografi i. Dziękujemy! 

foT. STANISłAW mATUSzEWSkI

foT. kRySTyNA JAWoRSkA, od lEWEJ AlEkSANfRA dIT-TRICh, 
STANISłAW mATUSzEWSkI, JAdWIgA koRCz-dzIAdoSz

foT. JAdWIgA SzUBA

foT. mARIA gRECkA
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Adriana Witkowska

Jesteśmy ,,szczęściary” – 
jesienne spotkanie
Znowu po przerwie wakacyjnej jesteśmy razem 
w scenerii mieszkania na nieformalnym, ale 
jakże inspirującym spotkaniu „Oksymoronek”. 
Jest słoneczny dzień, piękny radością naszych 
spotkań. W przeddzień dzwonię do naszej 
„szefowej” Basi z zaproszeniem, bo bez niej 
spotkanie nie będzie jakby „skonsumowane”. 
Odbiera telefon i mówi, że jedzie... Za godzinę ta 
sama odpowiedź, myślę – gdzie też naszą Basię 
wichry pogoniły... Wreszcie jest w Zielonej Gó-
rze, po długiej podróży z Warszawy. Przyjmuje 
zaproszenie i będziemy w komplecie. 

Nazajutrz pierwsi goście i pierwsze niespo-
dzianki. Przychodzi nasz „Anioł” – Krystyna 
i wręcza mi własnoręcznie zebrane grzyby. 

Mówi: – Ty nie masz samochodu więc ci przy-
niosłam. Po prostu anioł. Potem Anka z siat-
ką gruszek: – To na kompoty – mówi. Już za 
chwilę Ela z jabłkami z ogrodu. Wszystko to 
dary serca – dziękuję im za to. Przygotowałam 
spotkanie na pożegnanie lata i przywitanie je-
sieni – zobaczę, jaka to będzie zabawa... Obrus 
z makami w tle, a na środku w doniczce wrzosy 
– symbol zbliżającej się jesieni. Nastrój jest wy-
śmienity. By go rozkręcić, panie muszą zaliczyć 
walca wiedeńskiego z gospodynią. Oceniam 
ich umiejętności na piątkę z plusem, bo znam 
się cokolwiek na tańcach... Między degustacją 
potraw jest czas na serdeczne rozmowy. Darzy-
my się sympatią, znamy się doskonale, także 
dzięki wierszom i innym tekstom; znamy swoje 
problemy i wzajemnie się dowartościowujemy. 
Mówimy o tym, co nas pasjonuje, ale nie ucieka-
my także od spraw bolesnych. To nieuniknione, 
w tym wieku nie można tylko i wyłącznie się 
radować... Basia opowiada nam o wyjeździe 
do Warszawy, o spotkaniu z rodziną .Mówi, że 
jest szczęściarą – wiemy o czym myśli i mówi. 
To jakby przesuwanie granic bytu i sięganie po 
to, co jest trudno osiągalne. Mówimy jednym 
chórem: – My też, my też chcemy być szczęścia-
rami... Teraz czas na zrobienie pamiątkowych 
zdjęć, czytanie wierszy i tekstów artykułów. 
Anka prezentuje nam tekst „Mgiełki i mgły” 
i czyta legendę o Trzęsaczu, ja czytam wiersze. 
Wspólnie oglądamy w komputerze zdjęcia z wy-
jazdu koleżanek do Pustkowa – piękne, pełne 
ekspresji zdjęcia Anny ze spotkania z morzem. 
Jeszcze relacja Zosi z wyjazdu do Chorwacji. To 
wszystko w efekcie – sądzę – zaowocuje obra-
zami w wierszach i relacjach w „Inspiracjach”. 
Tą drogą zbieramy także pomysły do pisania. 
Myślę teraz o tym usuwającym się brzegu mo-
rza w Trzęsaczu, o pożegnaniu lata, o letnich 
przygodach... Za chwilę żegnam gości, potem 
suszę ofi arowane grzybki, robię kompoty i my-
ślę: Jak dobrze, że one są – te „Oksymoronki”, 
te szczęściary!

AdRIANA WITkoWSkA z BARBARą koNARSką, 
foT. ANNA BlAChA

AdRIANA WITkoWSkA z ElŻBIETą STAlEC, 
foT. ANNA BlAChA
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halina Sawa

Nadzieja bywa jak stado motyli

To był wieczór szczególny – przy świecach 
i jesiennej romantycznej oprawie muzycznej – 
Krystyna Nawrocka 24 X 2012 r. gościła człon-
ków Klubu Literackiego „Oksymoron” i Klubu 
„Fotooko” ZUTW na promocji kolejnego tomiku 
wierszy, zatytułowanego „Stojąc w oknie”. 

W roku 2004 Krysia wydała tomik wierszy 
pt. „Zachwyt”, w roku 2007 – „ Życie niechcący 
potrącone”, a w roku 2008 – „Drzwi jesieni”. 
Jej wiersze były publikowane w almanachach 
poetyckich oraz czasopismach, m.in. w „Akan-
cie”, „Obrzeżach” i „ Angorze”. Otrzymała kilka 
nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkur-
sach poetyckich. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Jeszcze Żywych Poetów.

Dar słowa, uśmiech, niebywała sympatia 
prowadzącej wieczór Bożenki Rudkiewicz, 
melancholijne piosenki o jesieni wykonane de-
likatnym, subtelnym głosem Mirki Branickiej-
-Polarczyk, wiersz Ewy Kwaśniewicz dedyko-
wany Krysi i recytowany przez autorkę, a nade 
wszystko wiersze Krysi, czytane z pasją przez 
Kasię Jarosz-Rabiej , to wszystko sprawiło, że 
zostaliśmy natchnieni pięknem życia.

Na pytanie, co inspiruje autorkę do tworze-
nia tak wartościowych utworów poetyckich, 
odpowiedziała krótko: natchnienie przychodzi 
nagle, kiedy czytam książkę, oglądam fi lm, 
jadę autobusem, patrzę na człowieka. Tema-
tyka moich wierszy to głównie anioły i motyle 
pytania do boga, tematy z życia wzięte, miłość, 
erotyzm i przemijanie. Moim sprzymierzeńcem 
w pisaniu jest cisza, właśnie cisza inspiruje 
mnie najbardziej. Nigdy nie przedstawiam się 
jako poetka. 

Były kwiaty, uściski, gratulacje. Basia Ko-
narska gratulując Krysi powiedziała, że Kry-
sia, dostrzegając piękno ludzi, piękno motyla, 

którego utożsamia z aniołem, widzi ten świat 
inaczej, w każdym wierszu ukryta jest meta-
fora. Dziękowała Krysi za to, że jest i tworzy.

Wrażliwość Krysi jest ponadprzeciętna. Bo-
żenka Rudkiewicz cytowała fragment, publiko-
wanego przed laty, w 10. numerze „Inspiracji” 
artykułu Zbigniewa Rajche „Tajemnice artystki 
dwojga sztuk” – poezji i fotografi i : Wiersze 
Krysi (…) są niezwykle ciepłe, ale potrafi ą też, 
czasem zupełnie niespodziewanie, wybuchnąć 
płomieniem. (…) Jej fotografi e są jakby uzu-
pełnieniem, dalszym ciągiem poezji. To, czego 
z jakichś powodów nie wyraża w wierszach, 
pokazuje na swoich fotografi ach. Są one też 
takie ciepłe i serdeczne, ale potrafi ą również 
być drapieżne i gorące, z nieodłączną u Krysi 
nutką tajemnicy.

Natchnione życiem obrazy w wierszach 
Krysi Nawrockiej spowodowały, że wyszliśmy 
ze spotkania rozanieleni. Przynajmniej ja tak 
się czułam.
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halina Sędzińska

Życie jest poezją...
Podczas mojej środowej wizyty w „Oksymo-
ronie” miałam przyjemność uczestniczenia 
w wieczorze poezji Krystyny Nawrockiej, której 
kolejny tomik pt. „Stojąc w oknie” doczekał 
się swoich narodzin. Wydarzenie podniosłe 
dla samej poetki, ale i dla uczestników tego 
swoistego wydarzenia też, bo tu – w Oksymo-
ronie – towarzystwo spragnione poetyckich 
doznań, jak żadne inne. Cała sala też jakby 
bardziej odświętna i przepełniona unoszącą się 
atmosferą oczekiwania na słowo, które zabrzmi 
refleksji nutą.

I – jak w dedykacji, którą wpisała mi poetka 
do swojego tomiku: W mojej poezji jest czas dla 
każdego – tak odebrałam jej wiersze. Wsłu-
chując się w to, co pisze, miałam nieodpartą 
chęć powiedzenia jej, jak dziwnie – w podobny 
sposób – biegną nasze myśli. Doświadczenia 
życiowe – dom, dzieci, mąż, przyroda, rozterki 
serca, przemijanie nas samych – oddziaływują 
spojrzeniem na sprawy przeżywane w sposób 
na nowo odkrywczy. Wszystko to za sprawą 
wrażliwości, jaką w sobie nosi poetycka dusza. 
Wystarczy własnym myślom nadać odpowiednie 
słowa, by na nowo zaiskrzyły swoją odkrywczą 
mocą. Krystynie tej odkrywczej mocy nie bra-
kuje z pewnością! 

Każdy z nas nosi bagaż przeżywanych do-
świadczeń gdzieś głęboko pod skórą. Wystarczy 
czasem sugestia, obraz, wiersz kogoś, by obudzić 
własne odczuwanie spraw, zdarzeń, miłosnych 
uniesień, by zrozumieć na nowo, czym są słowa 
wypowiedziane z głębi duszy. Poeci mają tę 
niecodzienną wrażliwość odczuwania i prze-
lewania na papier spraw z pozoru błahych, 
codziennych, niezauważalnie przemijających, 
potrafią wspaniałą myślą wypełnić białą kartkę 
przeżywanego dnia.

Krystyna Nawrocka powiedziała podczas 
swego wieczoru coś bardzo ważnego. Powie-
działa, że pisać może tylko w ciszy. Cisza jest 

foT. mARIA gRECkA

foT. mARIA gRECkA

foT. BolESłAW PolARCzyk
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dla niej inspiracją. W zupełności zgadzam 
się z tym twierdzeniem. Bo gdzież lepiej, jak 
właśnie w ciszy, można wsłuchać się w szept 
własnej duszy? Krystyna do takich zasłucha-
nych w siebie osób należy. 

Czasem wydaje się, że wypowiedziano już 
na świecie tak wiele słów, że wypowiedziano 
wszystko.

Jednak dusza ma tę genialną nieskazitel-
ność, że każde płynące z jej wnętrza westchnie-
nie może być wciąż i wciąż rodzącą inspiracją 
dla poety, jak i dla każdego artysty.

W tomiku Krystyny jest wiele erotyków. 
Czy lubię erotyki? Zależy jak pisane. Może 
wolę je w innej formie, a może wolę uniesienia 
miłosnej chwili zatrzymać tylko we własnym 
sercu. Wypowiadając się o nieodpartej żądzy 
czarownicy, co to zadaje się z diabłem każdej 
nocy, z własnym łonem rozgrzanym jak wul-
kan, dopatruję się zdrady sekretu kochanków. 
Osobiście wolę, aby z bicia dwojga serc płynął 
romantyzm w męsko – damskich relacjach, 
a gdy w wierszach ich stany gorącej podniety 
spływają strugami lawy – niekoniecznie.

Nie wiem czy uchwyciłam dobrze sens, kie-
dy poetka mówiła o motylach, które chciała 
zamrozić w lodówce. Czy piękno wzbudzające 
podziw, można niweczyć za cenę posiadania 
tego piękna na dłużej? To tak, jak gdyby ktoś 
spalił tomik pięknej poezji. Na szczęście motyle, 
wyjęte z lodówki, odfrunęły. Ucieszyłam się, 
słysząc te słowa. 

Motyle są jak kwiaty, cieszą oczy, a ich życie 
jest zaledwie podmuchem chwili. Każde piękno 
umiera tylko po to, by po chwili zrodzić się na 
nowo. Ale to już inna bajka... I każdy kto to 
potrafi dostrzec, już jest poetą. Niekoniecznie 
piszącym. Poezja trwa i trwa wiecznie. Póki 
życia w nas... Dopóki kręci się świat naszych 
zauważalnych, przyziemnych spraw. 

Życzę Krystynie Nawrockiej, wsłuchującej 
się w ciszę, jeszcze wielu, wielu pięknych i twór-
czych odkryć słowa.

Barbara Konarska

Projekty, które łączą
„Ślady kulturowe w Niemczech i w Polsce, daw-
niej i dzisiaj” – tak Stowarzyszenie Niemiecko-
-Polskie z Cottbus zatytułowało projekt przed-
sięwzięcia, finansowanego ze środków unijnych, 
w którym udział wzięło po dwadzieścia pięć 
osób z Cottbus i Zielonej Góry. Część pierwsza, 
w dniach 18 i 19 sierpnia, objęła dziedzictwo 
związane z dwiema postaciami – Hermannem 
von Pückler i Georgiem Philippem Teleman-
nem. Nasza grupa dotarła do Parku Branitz, 
gdzie wraz z grupą Niemców, pod przewodem 
świetnej, zafascynowanej osobowością Pücklera 
przewodniczki, poznawaliśmy życiowe osiągnię-
cia i perypetie tego, urodzonego w Mużakowie 
w końcu wieku XVIII, niezwykłego człowieka. 
W przepięknej scenerii słuchaliśmy o dziecku 
sprawiającym trudności wychowawcze, ale – 
niestety – niekochanym, o młodym bon vivan-
cie, który wymarzył sobie, iż w odziedziczonej 
po ojcu posiadłości Bad Muskau stworzy park 
romantyczny, co realizował tak długo, na jak 
długo wystarczyło pieniędzy i posagu żony. 
Kiedy zabrakło środków finansowych, przeniósł 
się do drugiej posiadłości rodowej – Branitz, 
gdzie znów obmyślił urządzenie przestrzeni 
wokół pałacu wedle wiedzy zdobytej podczas 
pobytu w Anglii i innych podróży – po Bliskim 
Wschodzie i Afryce, które kształtowały jego 
poglądy, upodobania i styl życia. Hermann von 
Pückler znany był z romansów, co żona Lucy 
w jakiś sposób akceptowała, a ponieważ dzieliła 
z nim pasję projektowania założeń parkowych, 
w momencie braku gotówki rozwiodła się z nim, 
namawiając do ponownego ożenku z zamożną 
kobietą. Jak mówiła przewodniczka – chroniono 
przed nim młode, dobrze urodzone panny, to-
też z planów matrymonialnych nic nie wyszło. 
Była też w jego życiu, zakupiona podczas jednej 
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z podróży, piękna niewolnica, którą pokochał, 
a po jej wczesnej śmierci długo nie odnalazł 
spokoju. Z byłą żoną nadal utrzymywał bardzo 
dobre stosunki, razem też zostali pochowani 
w piramidzie, zbudowanej na sztucznym jezio-
rze w parku Branitz według projektu Pücklera. 

Życiorys na awanturniczą powieść, a prze-
cież nie tylko dlatego ta postać jest dla nas 
interesująca. Obydwa parki są przepiękne, 
przebywanie w nich to ogromna przyjemność. 
Tak się złożyło, że kilka dni później dwoje mo-
ich przyjaciół poprosiło, bym towarzyszyła im 
w wycieczce do Parku Mużakowskiego. Zawsze 
chętnie tam bywam, tym razem z przyjemnoś-
cią mogłam również podzielić się swoją wiedzą 
o postaci Pücklera. W ten sposób przeniosłam 
zdobytą wiedzę dalej, co zapewne było jednym 
z założeń projektu. 

Wielu spośród nas kocha fotografowanie, 
więc aparaty były cały czas w użyciu, zarówno 
w parku, jak i na ulicach Cottbus, a także na-
zajutrz, w Żarach, gdzie przywiodły nas ślady 
niemieckiego kompozytora doby baroku – Tele-
manna. Znam Żary, kilkakrotnie byłam tam, 
by fotografować piękne miejsca, toteż chwaliłam 
sobie możliwość zwiedzenia wnętrza gotyckiego 
kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(co do tej pory mi się nie udawało), gdzie w la-
tach 1670-1672, przy wschodniej ścianie, dobu-
dowano barokową kaplicę Promnitzów.

Druga odsłona projektu miała miejsce 
w dniach 8 i 9 września. Tym razem do nas 
przyjechała grupa Niemców, którzy poznawa-
li historię i teraźniejszość upraw winorośli. 
Zwiedzili Zieloną Górę, Palmiarnię, a wspólnie 
odwiedziliśmy „Starą Winną Górę” – winnicę 
pp. Krojcigów, zachwycające miejsce pracy 
i życia rodziny, która pokochała uprawę winnej 
latorośli i nauczyła się produkcji doskonałych 
win. Znalazłam jakiś rodzaj pokrewieństwa du-
chowego między księciem Mużakowa i rodziną 
z Górzykowa, mimo zasadniczo różnych osobo-
wości – pasję w realizacji marzeń. W każdym 
razie – jako wyraz pasji – odebrałam opowieść 

W BRANITz, foT. ANdRzEJ kozAk

W CoTTBUS, foT. ANdRzEJ kozAk

W zIEloNEJ góRzE, foT. BogUmIłA hylA-dąBEk
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oprowadzającej nas córki właściciela, która 
mówiła o zachwycie rodziców, kiedy po raz 
pierwszy znaleźli się na wysokim nadodrzań-
skim brzegu (a widok stamtąd jest przepiękny), 
o karczowaniu terenu pod winnicę, o podej-
mowaniu przez ojca pracy w portugalskich 
i niemieckich winnicach, gdzie w bezpośrednim 
działaniu uczył się szlachetnego zawodu wi-
niarza, o klęskach suszy i nadmiernej wilgoci, 
o radości z pierwszych sukcesów, o poszuki-
waniu takiego smaku wina, który zapewni 
pomyślność rodzinie. Piękne miejsce i bardzo 
pouczająca historia.

Naszym niemieckim kolegom dziękujemy za 
wspaniały pomysł, któremu potrafili nadać kon-
kretny kształt. Widocznie też potrafią z pasją 
realizować marzenia.

BEATA WołyNIEC, foT. BogUmIłA hylA-dąBEk

SPoTkANIE W WINNICy, foT. BARBARA koNARSkA
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maria Grecka

Konferencja transgraniczna  
na temat  
„Edukacja Wieku Dojrzałego”

Konferencja odbyła się 28 września 2012 r., a jej 
organizatorami byli: Słubicko-Frankfurckie 
Centrum Kooperacji i Volkshochschule (Uni-
wersytet Ludowy) Frankfurt n/Odrą we współ-
pracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina. 
Na zaproszenie organizatorów do Frankfurtu 
nad Odrą pojechali przedstawiciele kilku or-
ganizacji polskich związanych z działalnością 
na rzecz seniorów, m. in. Gorzowskiego UTW, 
Polsko-Niemieckiej Akademii Seniora ze Słubic 
oraz czteroosobowa delegacja słuchaczy ZUTW.

W pierwszej części konferencji, po uroczy-
stym powitaniu uczestników przez Burmistrza 
Frankfurtu – Markusa Derlinga, wysłu-
chaliśmy dwóch wykładów na temat możli-
wości i ograniczeń edukacji wieku dojrzałego. 
W pierwszym prof. dr Daniel Zimprich z Uni-
wersytetu w Ulm zapoznał nas z mechanizma-
mi funkcjonowania pamięci. Mówił o źródłach 
informacji, ich magazynowaniu i przywracaniu, 
o czynnikach sprzyjających zapamiętywaniu 
takich jak emocje, lub przypisywanie pojęć do 
kategorii, a także o bodźcach pomagających 

foT. kRySTyNA fIlImANoWICz

w odkodowaniu i odtwarzaniu zapamiętanej 
wiedzy. Wynikami badań naukowych zilu-
strował różnicę w procesie uczenia się między 
ludźmi młodymi a seniorami. Z wykresów 
wynikało, że przyswajanie wiedzy przez osoby 
starsze jest oczywiście wolniejsze i wymagające 
większej ilości powtórzeń, ale dzięki stosowaniu 
technik poprawiających zapamiętywanie oraz 
trenowaniu pamięci niewiele się różni od ucze-
nia się ludzi młodych.

Pani dr Dorota Niewiedział z Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego zwróciła uwagę na ograni-
czenia w dążeniu do zdobywania wiedzy wśród 
seniorów takie jak brak motywacji, trudności 
w przyswajaniu wiedzy, kłopoty z zaburzenia-
mi zmysłów (wzrok, słuch), stany depresyjne 
spowodowane osamotnieniem, wykluczenie cy-
frowe, niskie dochody, ale wspomniała również 
o czynnikach sprzyjających takich jak okazja 
do wyjścia z domu, kontakt z innymi ludźmi, 
świadomość własnego potencjału intelektual-
nego. Z badań wynika, że seniorzy w Polsce 
mają potrzebę być użyteczni społecznie i to 
mobilizuje ich do edukacji. W tym celu często 
wypracowują sobie własne metody przyswajania 
wiedzy inne niż ludzie młodzi. Doświadczenie 
życiowe seniorów skutkuje równowagą między 
emocjami a myśleniem, co zmienia podejście do 
rozwiązywania problemów i pojawiają się nowe 
formy myślenia. Z wiekiem wzrasta również 
umiejętność radzenia sobie ze stratą dzięki 

hAlINA SAWA, mARIA gRECkA,  
kRySTyNA fIlImANoWICz I CzESłAW SAWA
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Barbara Konarska

zdjęcie po zdjęciu…
Rok akademicki niedawno się rozpoczął, we 
wrześniu działalność wystawiennicza podpo-
rządkowana została głównie Ogólnopolskiej 
Konferencji UTW. W siedzibie znalazła się duża 
wystawa fotograficzna, obrazująca nasze, czyli 
seniorów z ZUTW, wielkie i małe imprezy, dzia-
łalność zespołów i klubów, czyli – „Mieliśmy 
radość… bo myśli wesołe”, a w innych miejscach 
konferencji – „Lubuskie Uniwersytety Trzeciego 
Wieku na Kongresie w Warszawie”. 

Nieco wcześniej, bo 5 września, została otwar-
ta w Palmiarni poplenerowa wystawa „Zittau 
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zjawisku optymalizacji – spadek sprawności 
skłania do szukania dla siebie takich obszarów 
działalności, które są na miarę aktualnych 
możliwości. Pociąga to często za sobą potrzebę 
dokształcenia się w jakimś zakresie.

Po wykładach odbyło się pięć równoległych 
dyskusji na tematy związane z edukacją se-
niorów. Nasza delegacja podzieliła się i każde 
z nas aktywnie uczestniczyło w wymianie 
doświadczeń i pomysłów w swojej grupie. Było 
to możliwe dzięki bardzo sprawnej obsłudze 
konferencji. Organizatorzy zapewnili tłumacze-
nia symultaniczne na wszystkich spotkaniach. 
Czułam się bardzo komfortowo jako jedyna 
Polka na sali, mając do pomocy sympatyczną 
panią Magdę, która z pełnym zaangażowaniem 
przekładała na polski ożywioną dyskusję toczo-
ną po niemiecku.

Na drugą część konferencji złożyła się pre-
zentacja kilku projektów integracyjnych, takich 
jak rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego 
„Mosty które łączą” oraz powitanie uczestni-
ków projektu pod nazwą „Siedem mostów które 
łączą” przez przedstawicieli władz obu miast 
granicznych. Część oficjalną zakończyły wystą-
pienia przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, 
Seniorów, Kobiet i Młodzieży oraz Federalnego 
Związku Zaangażowania Społecznego. Spotka-
nie zakończono akcentem muzycznym.

Nasuwa się pytanie: jaki jest cel organizo-
wania takich spotkań? Myślę, że postępujące 
starzenie się społeczeństw jest zjawiskiem 
niepokojącym nie tylko w naszym kraju i nie 
możemy sobie pozwolić na bierną starość. 
Człowiek, który przestaje się interesować oto-
czeniem, przestaje marzyć, stawiać sobie nowe 
cele zaczyna się uwsteczniać i przestaje sobie 
radzić w życiu, zaczyna być ciężarem dla rodzi-
ny i społeczeństwa. Trzeba więc wypracować 
metody mobilizowania seniorów do aktywno-
ści intelektualnej i fizycznej. I tu przydaje się 
wymiana doświadczeń z krajami ościennymi, 
bo integracja to również bogate źródło wiedzy.
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i okolice w oczach Zielonogórzan”. Obrazy 
prezentowali: Marta Bajorek-Irzykowska, 
Anna Blacha, Maria Bronczak, Barba-
ra Cap, Lucyna Charydczak, Kazimierz 
Dziadosz, Barbara Dzięcielewska, Maria 
Jabłeka, Urszula Kamińska, Leopold Kol-
biarz, Jadwiga Kopij, Krystyna Kuczyńska, 
Elżbieta Nalepa, Longina Pyrzanowska, 
Helena Stankiewicz, Jadwiga Szuba, Anna 
Tylkowska, Wanda Wiśniewska, Regina 
Woźniak, Danuta Wytrykowska, a zdjęcia: 
Ryszard Anacki, Aleksandra Dittrich, Ma-
ria Grecka, Bogumiła Hyla-Dąbek, Paweł 
Janczaruk, Krystyna Jaworska, Elżbieta 
Józefowicz, Barbara Konarska, Andrzej 
Kozak, Ewa Kwaśniewicz, Wanda Macie-
jewska, Bolesław Polarczyk, Jadwiga Szuba, 
Piotr Warcholak, Beata Wołyniec. Wysta-
wa miała dwóch kuratorów – ze strony 
malarskiej Leopolda Kolbiarza, natomiast 
fotograficznej – Pawła Janczaruka. Na wer-
nisaż przyszło mnóstwo gości, a ceremonii 
otwarcia dokonali: Czesław Fiedorowicz, 
prezes Konwentu Euroregionu „Sprewa – 
Nysa – Bóbr” wraz z Zofią Banaszak prezes 
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Pani Prezes dzieliła się radością, 
że pasja twórcza nie gaśnie z wiekiem, 
wręcz przeciwnie – w naszym UTW wiele 
osób dopiero w III wieku zajęło się różnego 
rodzaju działalnością artystyczną, odnosząc 
wiele sukcesów. Pan Czesław Fiedorowicz 
z kolei cieszył się, że wystawa, promująca 
urodę lubianego przez niego prywatnie Zit-
tau, została otwarta w Palmiarni i będą ją 
tam mogli oglądać, poza Zielonogórzanami, 
również goście winobraniowi z różnych 
miast Polski i miast partnerskich. 

O walorach promocyjnych niech świad-
czy wypowiedź Magdy Weidner, zamiesz-
czona na MM-ce: Zdjęcie po zdjęciu. Obraz, 
za obrazem. Spacerowałam jedną uliczką, 
później mijałam kamienice, zatrzymałam 

się przy pewnej ciekawej bramie. I tak poznawałam 
– krok po kroku, zdjęcie po zdjęciu – miejsce, w któ-
rym – przyznam się – jeszcze nie byłam: Zittau. Ma 
klimat i to naprawdę widać ze zdjęć.

Nasi fotograficy brali udział w XXII Wojewódz-
kiej Wystawie Fotograficznej w Żarach, o czym 
pisze Mirosława Branicka-Polarczyk. Członkowie 
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Klubu FOTO X zorganizowali plener – wy-
cieczkę do Żagania, Kliczkowa i Bolesławca. 
Jej plon zaprezentowali na wystawie, którą 
otwarto 19.10.2012 r. O plenerze pisze Ja-
dwiga Szuba. 

Są wśród nas osoby z tak dużym do-
robkiem, że decydują się na wystawy in-
dywidualne. Bogdan Jan Springer znalazł 
przyjazne miejsca w filiach bibliotecznych. 
Wielokrotnie bywaliśmy na wystawach 
w Galerii na Ptasiej, tym razem swoją wy-
stawę, zatytułowaną „Wiatraki” pokazywał 
w galerii na Podgórnej. O swojej fascynacji 
tym tematem napisał ciekawy artykuł. 

Regina Chocha od kilku lat współpracuje 
z Zamkiem w Kożuchowie. Dowiedziawszy 
się o ciekawych, acz smutnych losach by-
łego Kościoła Łaski pw. Winnicy Pańskiej 
(zum Weinberge Christi) z Kożuchowa, 
postanowiła pokazać mieszkańcom miasta 
zdjęcia polichromii z tego kościoła. Kościół 
powstał w okresie Wielkiej Wojny Północnej, 
dzięki władcy Szwecji Karolowi XII, który, 
jako protestant, wyjednał u cesarza Józefa 
I Habsburga dla współwyznawców zgodę na 
budowę sześciu ewangelickich „kościołów 
łaski” (m.in. w Jeleniej Górze, Cieszynie 
i właśnie w Kożuchowie). Zgodnie z umową 
świątynia (podobnie jak „kościoły pokoju”, 
powstające w XVII w. w wyniku pokoju 
westfalskiego po wojnie trzydziestolet-
niej) nie mogła być zbudowana z trwałych 
materiałów, użyto więc drewna i gliny; 
murowana wieża stanęła dopiero w 1826 
r., choć widnieje na niej rok 1709 – data 
zbudowania kościoła. Na stropie znajdowała 
się bogata polichromia nieznanego artysty, 
malowana w latach 1719-1727. Po II wojnie 
gmina ewangelicka była zbyt nieliczna, by 
utrzymać kościół, w 1964 roku przezna-
czono go na spichlerz. Służby konserwator-
skie wcześniej zabezpieczyły wyposażenie 
kościoła. Zdemontowane przed rozbiórką 

polichromowane stropy, rozdzielone na poszczególne 
sceny, znalazły miejsce we wnętrzach kilku kościo-
łów. Na początku lat 70. piękną budowlę wysadzono 
w powietrze, pozostała tylko samotna wieża… 

Regina Chocha sfotografowała fragmenty po-
lichromii w Miodnicy, Jasieniu, Zielonej Górze, 
Świdnicy i Pniowie, przywracając mieszkańcom 
Kożuchowa, na czas trwania wystawy, wyobrażenie 
całości. Wernisaż odbył się 9 października w galerii 
zamkowej, gromadząc liczną publiczność. 

foT BARBARA koNARSkA
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mirosława Branicka-Polarczyk

XXII Wojewódzka Wystawa  
Fotografii Żary 2012

11 sierpnia 2012, po raz 22, Żarski Dom Kul-
tury gościł na wystawie autorów najlepszych 
zdjęć, nadesłanych przez Lubuszan na Woje-
wódzki Konkurs Fotograficzny. Po obejrzeniu 
570 fotografii 65 autorów jury postanowiło 
zakwalifikować do wystawy pokonkursowej 
97 prac 34 autorów oraz przyznało nagrody 
i wyróżnienia. Z satysfakcją trzeba odnotować, 
iż wśród prezentowanych zdjęć znalazły się fo-
tografie aż sześciu słuchaczy Zielonogórskiego 
Uniwersytetu III Wieku! Z prostego rachunku 
wynika więc, iż co szósta praca to dzieło słu-
chacza ZUTW! I tak: Regina Chocha, wyróż-
niona za intrygujące zdjęcie cudnej urody kota, 
pokazała jeszcze trzy swoje prace. Także cztery 
fotografie Włodzimierza Włodarczaka znalazły 
się na wystawie. Po dwa zdjęcia zaprezentowa-
li: Barbara Konarska, Ewa Kwaśniewicz oraz 
Bolesław Polarczyk. Na wystawie znalazła się 
także fotografia Krystyny Jaworskiej. 15 prac 
na wystawie to zdjęcia słuchaczy Klubu Foto-
oko i FotoX ZUTW! Gratulacje, tak trzymać! 
W przyszłości życzymy podobnych i jeszcze 
większych sukcesów. Wystawę obejrzała i krót-
ko zrelacjonowała wierna „kibicka” fotografów. 

Bogdan Jan Springer

Wystawa fotograficzna  
„WIATRAkI”

Już Don Kichoci się wynieśli
Do krain zaludnionych snami
Bo cóż po Don Kichotach jeśli

Nie mogą walczyć z wiatrakami
(fragm. piosenki „Wiatraki”)

Odkąd pamiętam, zawsze fascynowały mnie 
wiatraki i ciągle nie mogę oprzeć się ich 
urokowi. Jest coś magicznego w tych dostoj-
nych konstrukcjach wyposażonych w wielkie 
skrzydła – śmigła, wyglądające jakby za chwilę, 
po oderwaniu się od ziemi, miały unieść się 
w przestworza. Takie myśli mnie nachodzą, gdy 
widzę te archaiczne już, tradycyjne drewniane 
wiatraki zbożowe (w Polsce zwane koźlakami), 
które jako nieużyteczne tracą powoli swój żywot 
z powodu starości i braku konserwacji. Tylko 
niewiele ma szansę przeżycia jako zabytek 
dawnej architektury. Może drzemie we mnie coś 
z Don Kichota, bo ilekroć widzę na horyzoncie 
wiatrak, to muszę do niego dotrzeć. Nie tylko, 
by zrobić zdjęcie, ale by go dotknąć, by przy nim 
postać i zachwycić się jego pięknem. To nic, że 
często nie ma skrzydeł, że zionie otworami po 
zmurszałych deskach, ale jego wyniosłość i do-
stojeństwo górują nad pobliską okolicą.

Zachwyciłem się książką „Tajemniczy świat 
wiatraków”. Jej autor – Jan Święch – w nie-
zwykle piękny sposób charakteryzuje wiatraki:

Wiatraka się nie buduje, nie wznosi się. 
Wiatrak zostaje powołany, bierze początek, 
albo przychodzi. Budować można dom, stodołę, 
oborę – to, co stoi nieruchomo. Wiatrak porusza 
się, chodzi, pracuje, wydaje dźwięki, mówi, 
gra, muzykuje, zawodzi, niedomaga, choruje, 
gniewa się, odpoczywa, śpi. Wiatrak żyje, czu-
je. Jest jak człowiek. I tak jak nie ma takiego 
samego człowieka, tak nie ma takiego samego 

kRySTyNA JAWoRSkA odBIERA dyPlom

AUToRzy zdJęć z oSoBAmI ToWARzySząCymI
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wiatraka. Każdy wiatrak ma swój charakter, 
jedyny i niepowtarzalny. Ojcem wiatraka jest 
cieśla i on zawsze potwierdza to znakiem. Wia-
trak odchodzi lub ginie, a tam, gdzie pracował, 
pozostaje jego mogiła.

Znakiem nowych czasów stają się współczes-
ne wiatraki – elektrownie wiatrowe. Te smukłe, 
pełne wdzięku wysokie konstrukcje w wielu 
miejscach wpisały się już na stałe w lokalny 
pejzaż. Czasami jest jeden, górujący nad okolicą 
w całym swoim majestacie, a czasami kilka lub 
więcej w postaci tzw. ferm wiatrowych. Dawne 
wiatraki siłą swoich skrzydeł mieliły zboże na 
mąkę, pompowały wodę, a te współczesne wy-
twarzają prąd elektryczny, niezbędny do zaspo-
kojenia wciąż rosnącego zapotrzebowania ener-
getycznego. Stojąc w pobliżu takiej konstrukcji 
można usłyszeć specyficzną i piękną w swej 
formie wiatrową symfonię, graną przez maje-
statycznie obracające się skrzydła wiatraka.

Na wystawie w galerii biblioteki na ul. Pod-
górnej w Zielonej Górze prezentowałem różne 
typy wiatraków, które miałem okazję podziwiać 
i fotografować. Były tam tradycyjne dawne 
polskie wiatraki zbożowe z okolic Pobiedziska, 
Śmigla, Siemiatycz, Hajnówki i innych, a także 
z wyspy Bornholm, Berlina, Bodrum (Turcja), 
fermy wiatrowe z terenu Niemiec i polskiego 
wybrzeża oraz dziecinny wiatraczek mojego 
wnuczka, wstawiony do donicy z kwiatami. 
Niezależnie od tego, czy jest to mały wiatraczek, 
czy wielki, z 25-metrowym skrzydłem wiatrak 
elektrowni, zawsze budzi moją ciekawość i fa-
scynację oraz szacunek dla jego twórców. 

Na jednej fotografii przedstawiłem kolaż 
starej widokówki z okresu, kiedy Zielona Góra 
nazywała się Grünberg; widać tam w tle 
wiatrak, który stał w miejscu, gdzie dziś na 
zachowanych jego fundamentach powstała bu-
dowla w kształcie wiatraka na ul. Chopina. Jak 
zapewniał mnie właściciel obiektu, z czasem 
zostaną zainstalowane prawdziwe skrzydła do 
wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby 
budynku. fo
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danuta Filipowska

Epitafia
W dniu Święta Zmarłych odwiedzamy cmen-
tarze, porządkujemy groby, zapalamy znicze, 
których zapach towarzyszy nam nieodłącznie 
tego dnia, tak jak widok białych i złotych chry-
zantem. To dzień refleksji i zadumy nad frag-
mentami życia tych, których już nie ma wśród 
nas, ale też rozmyślań nad własnym życiem, 
nad przemijaniem. Patrząc na płonące delikatne 
płomienie świec mamy świadomość przemijania 
i ulotności życia. Od wieków w różny sposób 
staramy się zachować pamięć o zmarłych. Służy 
do tego między innymi epitafium.

Epitaf ium – słowo greckie epi-taphios, 
„nad grobem”, „na kamieniu nagrobnym” – 
oznacza w zasadzie uroczystą mowę żałobną 
lub pogrzebową ku czci wojownika poległego za 
ojczyznę. Dzisiaj słowo to oznacza dla nas napis 
na nagrobku lub pomniku, upamiętniają-
cy zmarłego. Epitafium jako takie pojawia się 
około 1350 roku, lecz dopiero w wieku piętna-
stym zyskuje odpowiednie znaczenie.

Epitafium – to także utwór literacki, po-
święcony pamięci zmarłego, ale równie często 
pisywano je dla żyjących. Epitafium to tak-
że – od wieków – jeden z najpopularniejszych 
gatunków humorystycznych. Jest to krótki 
wierszyk na cześć zmarłego, który – żeby było 
śmieszniej – zazwyczaj żyje. Żartobliwe, 
złośliwe, prześmiewcze epitafia wszyst-
kich epok łączy jedno: przekonanie, że 
o śmierci niekoniecznie mówić należy ze 
śmiertelną powagą.

Niektóre epitafia są arcydziełami aforystycz-
nej lapidarności, inne prezentują wyrafinowane 
gry słowne, jeszcze inne bywają rubaszne.

– Dołączył do większości – (Petroniusz)
– Naturę i jej prawa ciemność spowijała; 

Bóg rzekł: „Niech będzie Newton” I światłość 

się stała – (na grobie I. Newtona w opactwie 
westminsterskim)

– Niech Ci ziemia lekką będzie (na nagrob-
kach rzymskich)

– Przechodniu, powiedz Sparcie, iż wierni jej 
prawom tutaj spoczywamy – (na kamiennej tabli-
cy w miejscu śmierci Leonidasa i jego oddziału)

– Oddał swe życie gdzieś tam wysoko, tam, 
gdzie sprawy ziemi są tak odległe, blask słoń-
ca tak czysty, a Bóg tak blisko – (autor: Jan 
Zumbach – napisany po zestrzeleniu jego kolegi 
z Dywizjonu 303 – L. Paskiewicza)

Ciekawsze epitafia na polskich cmenta-
rzach

 ● W życiu piękne są tylko chwile... ( cytat 
z tekstu piosenki zespołu Dżem autorstwa 
Ryszarda Riedla. Tekst ten znajduje się także 
na jego grobie).

 ● Zaszumiały cię powietrza/I ruszyłeś sam na 
szlak./Ten ostatni, ten najlepszy./Przyszedł 
czas, Pan dał ci znak – (Autor: Aleksandra 
Kiełb-Szawuła – Piosenka dla Wojtka Bellona) 

 ● Zbyt szybko wyszedł do tej bramy, za którą 
nie ma innych dróg. Nawet nie zdążył wziąć 
gitary – pewnie by zabrał, gdyby mógł –(epi-
tafium dla Krzysztofa Klenczona, autorstwa 
B. Malacha)

 ● Żyła, ile chciałeś; umarła, bo kazałeś; zbaw, 
bo obiecałeś – (cmentarz w Biadolinach Szla-
checkich, 1981r.)

 ● Już? Tak prędko? Co to było? Coś strwonio-
ne? Pierzchło skrycie? Czy się młodość swą 
przeżyło? Ach, więc to już było życie? – (tekst 
L. Staffa na cmentarzu Osobowickim we 
Wrocławiu – 1896r.)

 ● On już nie wróci, ale my do niego idziemy – 
(na grobie hr. W. Ronikiera, zm. W 1899r.)

Prawdziwe napisy z nagrobków za granicą: 
 ● Aby upamiętnić wypadek w Pensylwanii: „Tu 
leży ciało Jonathana Krogulca, który wcisnął 
gaz zamiast hamulca”.

 ● Epitafium od żony (cmentarz w Vermont): „Tu 
leży świętej pamięci mój mąż John Barnes, 
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który zmarł 3 stycznia 1803. Jego młoda 
żona – 23 lata – wciąż może być dobrą go-
spodynią i bardzo potrzebuje pocieszenia”.

 ● Cmentarz w Georgii: „Mówiłam Ci, że jestem 
chora!” 

 ● W Thurmont, Maryland: „Tu leży ateista. 
Ślicznie ubrany. Ale i tak nie ma dokąd iść”.
Pisarka Wanda Chotomska, opowiadała, 

że tak jak były sezony na limeryki, tak był se-
zon i na epitafi a. W jej redakcji pewnej wiosny, 
a może lata, nastał prawdziwy szał układania 
napisów nagrobnych: 

„Krystyna Garwolińska, Miron Białoszewski 
i ja, wszyscy z działu literackiego, stworzyliśmy, 

na wzór i podobieństwo trójek murarskich, coś 
na kształt trójki rymarskiej. I w ciągu kilku 
miesięcy zrymowaliśmy nagrobki dla kilku-
dziesięciu osób: koleżanek i kolegów z pracy, 
a też dla dziennikarzy z redakcji „Pokolenia” 
i „Nowej Wsi”, mieszczących się po sąsiedzku”. 
Epitafi a pisano głównie w redakcji oraz pobli-
skim barze Nektar, gdzie chodzono na kawę.

Wiele z tych epitafi ów przechowanych na 
przebitkowym papierze przez Wandę Chotom-
ską posługuje się żargonem dziennikarskim, 
odwołuje do redakcyjnych realiów. Niektóre 

jednak zachowały walor uniwersalności i po-
nadczasowość. Wiele stworzonych wówczas epi-
tafi ów wymaga dziś przypisów, ale za to kiedy 
już wiadomo, o co chodzi, pełnym blaskiem lśni 
ich uroda. Prawda, że przyda się informacja, 
iż do bohaterki tego nagrobka chodziło się po 
pieczątki na dokumentach?

Tutaj spoczywa Maria Rempel,
Bóg jej przyłożył wieczny stempel.
A oto nagrobek koleżanki, która ratowała 

wszystkich przed pierwszym nieoficjalnymi 
pożyczkami z redakcyjnej kasy. 

Tu leży Eda,
forsy już nie da.

Nie ma wątpliwości, że epitafi a powyższe ni-
gdy nie były przeznaczone na kamień nagrobny, 
a napisane zostały ku uciesze i zabawie.

Do zbierania na polskich cmentarzach daw-
nych napisów nagrobkowych zachęcał „Prze-
krój”. Epitafi a – jak relacjonowano w kolejnych 
numerach „Przekroju” – napływały do redakcji 
całymi stosami. 
Cmentarz w Poznaniu:

Tu wdowa po trzech mężach leży pod ka-
mieniem.
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Przechodniu odmów pacierz z głębokim 
westchnieniem
I klęknąwszy na grobie niedawno zawartym
Podziękuj Panu Bogu, że nie byłeś czwartym.

Łańcut: 
Przechodniu, nie myśl sobie
Że tak dobrze leżeć w grobie.

Strzegom:
Tu leży dama,
Po raz pierwszy sama.

Kraków:
Tutaj spoczywa moja wierna żona
Spokój doczesny mam ja, a wieczny ona.

Nagrobek aktorki:
Spoczywaj w spokoju – i niech
Ta wierzba mogiłę ocienia
I niech miłosierny ten mech
Przysłoni twój rok urodzenia.

Cmentarz w Cieplicach: 
Tu leży Jan – Horacy
Ojciec sześciu synów,
Zmarł po ciężkiej pracy.

Kiedy jednak profesor Jan Kolbuszewski, 
zabierał się do ich sprawdzania – za każdym 
razem nagrobek okazywał się mistyfi kacją. 
Wygląda na to, że znajdowali je nie na cmenta-
rzach, ale spisywali krążące w tradycji ustnej 
przykłady. Prawdziwe, czy też od początku 
pomyślane jako literacka zabawa? Nieważne, 
ważne, że śmieszą. 

W pisanie epitafi ów bawili się amatorzy, 
ale i zawodowi satyrycy. Antoni Marianowicz 
opowiedział kiedyś, że w ponury czas okupacji 
nawiedziła go frywolna muza: 

Tu leży Marynia. Nikogo nie wini.
I prosi: wspomnijcie o dupie Maryni.
Ludwik Jerzy Kern: 
Tu leży mój mąż nieboszczyk,
Płaczę od chwili owej.
Niech się ktoś o mnie zatroszczy,
Mieszkam na Ogrodowej.

Przebywający od roku 1968 na emigracji 
w Szwecji Leonard Neuger, profesor Uniwer-
sytetu w Sztokholmie, słał do polskiej redakcji 
epitafi um za epitafi um, a wszystkie osadzone 
w realiach polskich ostatnich kilkunastu lat: 
Nagrobek Wałęsy 

Ocaliłem Ojczyznę, przechodząc przez płotek. 
Przechodniu, zmów „Wlazł Kotek”. 

Pewne krakowskie zgromadzenie wydało to-
mik pt.: EPITAFIA. W czym ich siła? A choćby 
w tym, że na przewodnika i przywódcę obrali 
sobie autorkę pierwszego w literaturze powo-
jennej epitafi um dla osoby żyjącej – Wisławę 
Szymborską, która już w 1962 roku obwieściła:

Tu leży staroświecka jak przecinek
autorka paru wierszy. Wieczny odpoczynek
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raczyła dać jej ziemia, pomimo że trup
nie należał do żadnej z literackich grup.
Ale też nic lepszego nie ma na mogile
oprócz tej rymowanki, łopianu i sowy,
Przechodniu, wyjmij z teczki mózg elektronowy
i nad losem Szymborskiej podumaj przez 
chwilę.

Przewodząca niesformalizowanej krakow-
skiej grupie Wisława Szymborska najcelniejsze 
epitafi a wymyśliła na schodach, w drodze na 
promocję. Oto przykład: 

Tutaj przykryty płytą nagrobną śpi Jan Ro-
kita. Maria osobno.
Epitafi a mogą być wesołe, kąśliwe. Na po-

mysł stworzenia kilkunastu takowych wpadli 
nieocenieni bojownicy Joe Monstera! 
Epitafi um lenia:
Przez całe życie patrzył na chmury.
Dziś nadal leży brzuchem do góry...

Epitafi um motocyklisty:
Śmiało motorową uprawiał woltyżerkę ..
A teraz ktoś inny nosi jego nerkę…
Na pewnej urnie z prochami:
Pokój prochom moim – proszę nie odkurzać.
Na grobie znanego dentysty:
Tutaj jest ostatnia dziura, którą osobiście 
wypełniłem.

W Rumunii jest Nekropolia w Sapanta, 
wpisana na listę światowego dziedzictwa kul-
turalnego i przyrodniczego UNESCO. Jest to 
największa miejscowa atrakcja turystyczna. 
Dlaczego jest nazywana Wesołym Cmentarzem 
(Cimitirul Vesel)? Las krzyży (ponad osiemset) 
w różnych odcieniach koloru niebieskiego nie 
przypomina smutnych cmentarzy, które znamy 
choćby z naszego kraju. Na nagrobkach dosyć 
zabawne, pokolorowane płaskorzeźby, pokazu-
jące wady i zalety, a także zawód i styl życia 
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spoczywających tu mieszkańców wioski. Obok 
napisy – epitafi a, zawierające prawdy o życiu 
oraz pouczenia dla osób żyjących. Zasada, że 
o zmarłych nie mówi się źle – tutaj raczej nie 
obowiązuje. Kto za życia nadużywał alkoho-
lu – ma na nagrobku stosowną, żartobliwą 
pamiątkę.

A oto autentyczne epitafi a z grobów Weso-
łego Cmentarza: 

 ● Pracowałem i bawiłem się bez przerwy, cie-
szyłem się młodością, pustymi butelkami 
i tańcem dookoła nich. Dopóki byłem krzepki, 
robiłem duże pieniądze. Teraz odpoczywam 
tutaj i nie potrzebuję żadnej fortuny.

 ● Na świecie dwie rzeczy były mi drogie: lubi-
łem mówić i odpoczywać cały rok. Teraz nie 
żyję i odpoczywam tu. 
Znany fraszkopisarz, Jan Sztaudynger, 

stworzył wiele fraszek na temat przejścia do 
wieczności:
Żywot nam wieczny obiecałeś Panie,
A my prosimy o odpoczywanie.

Nie obudzę się pewnego ranka – 
Ot, spodziewana niespodzianka.

Nie boję się niebytu.
Boję się chwili tranzytu.

Wieczność przed nami i wieczność za nami,
A dla nas chwila między wiecznościami.

Nietrudno umrzeć moi mili.
Wszyscy to jakoś potrafi li.

Żyłem z wami, kochałem i cierpiałem z wami.
Teraz żyjcie, kochajcie, cierpcie sobie sami.

Duszy już spieszno do fi nału.
Ale wytłumacz to ciału.

A jakie wybrałabym epitafi um dla siebie? 
Może takie:

Dzisiaj gdy mi tak smutno
Samotnie i ciemno
Uśmiechnij się nade mną

Tekst opracowałam w oparciu o:
– informacje z Internetu pod hasłem „Epitafi a”,
– książkę Anny Bikont i Joanny Szczęsnej 

–„Epitafi a, czyli uroki roztaczane przez nie-
które zwłoki”,

– tomik Jana Izydora Sztaundyngera „Krople 
liryczne”.

foT. W ARTykUlE 
RySzARd ANACkI



67Dzielimy się wiedząINSPIRACJE  /

maria Murawicka

Gdzie szukać muzeów kamieni?

Nosimy różną biżuterię, ale czy ktokolwiek 
zastanawiał się nad jej właściwościami? Kiedyś 
mówiono, że złoto chroni oczy, a srebro leczy 
gardło. Naukowcy do tej pory tego nie zdemento-
wali. Metale szlachetne stanowią tylko oprawę. 
Prawdziwą esencją biżuterii są kamienie szla-
chetne, którymi dokładniej zainteresowałam się 
na zajęciach „Kamienie i minerały szlachetne 
inaczej”, prowadzonych przez Marię Siatecką.

Na świecie jest wiele muzeów, w których 
można podziwiać magiczny świat zaklęty 
w kamieniach, lecz ja uważam, że i w Polsce są 
takie miejsca, obok których nie można przejść 
obojętnie, nie można ich zapomnieć, chce się 
oglądać jeszcze i jeszcze… Gorąco polecam 
odwiedzenie Świętej Katarzyny, małej miejsco-
wości leżącej u stóp najwyższego wzniesienia 
Gór Świętokrzyskich, Łysicy. Tutaj znajduje się 
prywatne muzeum, założone przez Ewę i Dariu-
sza Siemońskich. Jest to jedna z największych 
w kraju, a nawet na świecie, kolekcja krzemieni 
pasiastych, wielokrotnie nagradzana. Krzemień 
pasiasty to jedyny kamień ozdobny prawdziwie 
polski i dlatego każda Polka powinna go nosić, 
jeśli nie w postaci biżuterii, to w torebce jako 
kamień na szczęście. W swoim pamiętniku po 
powrocie napisałam: „Na tle różnorodnych mi-
nerałów dostrzegam w ostatniej sali krzemień 
pasiasty. Ten świętokrzyski unikat (pochodzą-
cy z miejscowości Śródborze koło Ożarowa) 
w pierwszej chwili nie zwraca mojej uwagi, 
lecz im dłużej na niego patrzę, odkrywam całą 
mnogość deseni i obrazów w nim zaklętych”.

Jeśli chcę po prostu odpocząć od zgiełku 
świata, kiedy życie mnie przerasta i chcę 
naładować akumulatory, jadę do Szklarskiej 
Poręby. Tam, w Muzeum Mineralogicznym, 
prowadzonym od 1993 roku przez rodzinę 

Sokołowskich, podziwiam kamienie ozdobne 
i szlachetne, prawdziwie polskie, bo wydobyte 
w Polsce. Oglądam kilkukilogramowe szczotki 
kwarcu z Gór Izerskich, jeden z największych 
wydobytych agatów z Nowego Kościoła na Dol-
nym Śląsku, kryształy kwarcu dymnego z Prze-
łęczy Kowarskiej, bryły krzemienia pasiastego 
z Gór Świętokrzyskich. Gdy oglądam te prze-
piękne okazy, przypominam sobie słowa Marii 
Siateckiej: „Agat uczy delikatności i mądrości 
w kontaktach z ludźmi, likwiduje depresje, po-
maga w trudnych sytuacjach, a kwarc dymny 
daje siłę i moc do realizacji marzeń i planów”. 

Pasję rodziców, którzy prowadzą muzeum 
w Szklarskiej Porębie, podzieliły dwie córki, 
które od 2001 roku opiekują się Muzeum Ka-
mieni w Kamieniu Pomorskim. Moją uwagę 
zwracają tutaj ogromne geody ametystów.

Nie można pominąć najstarszego tego ro-
dzaju muzeum w Polsce, którym jest Muzeum 
Mineralogiczne we Wrocławiu im. Kazimierza 
Maślankiewicza, założone w 1812 roku. Cie-
szy, że głównym kierunkiem specjalizacji tej 
placówki jest gromadzenie minerałów z Polski, 
a szczególnie z Dolnego Śląska. Obecnie mu-
zeum posiada 30 tysięcy okazów minerałów, 
ponadto ma 160 meteorytów 1000 skał i 349 
kamieni szlachetnych. Turkusy, topazy, korale 
iskrzą się i płoną oślepiającym blaskiem. Wid-
no tam jest i tęczowo, i srebrzyście, i złociście, 

foT. EWA kWAśNIEWICz
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i cudownie. Gdy oglądałam te wszystkie cudeń-
ka, nie mogłam uwierzyć, że regularne formy 
kryształów są dziełem natury.

Warto odwiedzić jeszcze inne miejsca w Pol-
sce, bo może właśnie w jednym z nich znajdzie-
my kamień-talizman, który przyniesie szczęście, 
spełni marzenia, uzdrowi. Zachęcam do zwie-
dzenia następujących muzeów:
 y Kowary – Mineralogiczne Muzeum Ziemi, 

nowa placówka założona w dawnej hali Fa-
bryki Dywanów;

 y Wieliczka – Muzeum Kryształów i Kamieni 
Szlachetnych;

 y Nowa Ruda – Muzeum Minerałów;
 y Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój – niewielkie 

prywatne muzea kamieni szlachetnych,;
 y Ustka – Muzeum Mineralogiczne, godny uwa-

gi jest największy okaz kryształu górskiego 
(obok tego w Świętej Katarzynie);

 y Kołobrzeg – w podziemiach latarni morskiej 
znajduje się Muzeum Minerałów. 
Okazy w muzeach są dokładnie opisane, 

zazwyczaj prezentowane w naturalnych swych 
formach, a wiele ciekawych wyrobów można 
kupić w sklepach znajdujących się obok wy-
staw. Proszę pamiętać, że kamienie zbierane 
w naszych polskich górach wspierają nas swoją 
subtelną energią. 

Bogumiła Hyla-Dąbek

Jedna z najznamienitszych,  
zabytkowych nekropolii w Europie: 
Stare Powązki

Spacer po Starych Powązkach w Warszawie jest 
jednym z przyjemniejszych przeżyć, jakich nam 
stolica dostarcza. Tutejsze pomniki to dzieła 
sztuki, piękne rzeźby, które można oglądać 
i podziwiać godzinami. Dlatego, będąc w stoli-
cy, zawsze kieruję tam swoje kroki. Katakumby 
na Starych Powązkach odwiedzam głównie dla 
Czesława Niemena, któremu zapalam znicz, 
dziękując m.in. za Dziwny jest ten świat.

Nie ma wielu takich miejsc, gdzie obok siebie 
spoczywa tak dużo sław polskiej kultury, nauki 
XX wieku. Wybitni pisarze, poeci, artyści, ucze-
ni, lekarze, prawnicy, duchowni pochowani są 
w Alei Zasłużonych – najważniejszym polskim 
panteonie narodowym – założonej w roku 1925. 
Ale historia tej nekropolii sięga roku 1790. Tu-
taj swoje dzieła w postaci pięknych grobowców 
pozostawili m.in. tak znakomici rzeźbiarze jak: 
Wacław Szymanowski, Edward Wittig, Józef 
Weloński... Mijając skromne groby Bolesława 
Leśmiana, rodziny Kisielewskich, Henryka 
Machalicy, Zbigniewa Herberta, Stanisława Dy-
gata i Kaliny Jędrusik, Marii Rodziewiczówny, 
Jana Kiepury, Pawła Jasienicy i wielu, wielu 
innych, mijamy też bardzo piękne i okazałe 
ponadstuletnie mauzolea warszawskich prze-
mysłowców, handlowców i finansistów. Bardzo 
wzruszające i równie piękne są stare pomniki 
postawione zmarłym dzieciom, najczęściej 
z rzeźbami tych dzieci. Piękno architektury 
grobowców jest niesamowite, tutaj czuje się hi-
storię tego miejsca i pochowanych ludzi, chociaż 
za murem tętni warszawskie, codzienne życie. 

Wśród wielu zwracających na siebie uwagę 
grobowców rzuca się w oczy grób rodziny Lil-
popów – w stylu gotyckim, ze strzelistą wieżą. 
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Zainteresowałam się historią tej warszawskiej, 
mieszczańskiej rodziny. Ich najbardziej znaną 
fi rmą była fabryka przemysłu maszynowego 
„Lilpop, Rau i Loewenstein”, jeden z najwięk-
szych zakładów przemysłowych Królestwa 
Polskiego i międzywojennej Warszawy. W 1944 
roku majątek przedsiębiorstwa został zniszczo-
ny. Nie sposób nie odwiedzić grobowca drugiej 
słynnej rodziny warszawskiej, wywodzącej się 

z augsburskich bankierów, osiadłej w Polsce 
w XVI w. – rodziny Fukierów. Piwnice Fukiera 
przed II wojną światową kryły pokaźne zapasy 
wina w beczkach... 

Zachęcam wszystkich do odwiedzenia tego 
magicznego miejsca. Artykuł kończę słowami 
Jana Kiepury, wyrytymi na jego nagrobku: Kie-
dy człowiek umiera, nie pozostaje po nim na tej 
ziemi nic oprócz dobra, które uczynił innym.

foT. BogUmIłA hylA-dąBEk
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krystyna Bałunda

Jasne myśli

Pełna wiary poddaję się dobrym siłom
spodziewam się najlepszego
i wierzę.
Kondycja moja to jasne myśli,
mądrość, twórcza siła.
Ufam im,
układają mi życie.
Spotykam rzeczy niezwykłe
i w przyszłości dobrodziejstwo czeka.
Odczytuję te myśli, 
szczęśliwa.

Anna Blacha

Śnieżynka

Samotna śnieżynka 
Szuka miłości,
Ciepło mych dłoni
Parzy boleśnie,
Zmienia jej obraz
Rozmywa we mgle – 
Pozostań na wieki…
Nie!
Serce spłonęło 
Nim zakochać się 
Zdążyło…

Izolda

Nie wiem 
Cóż mogę ci dać – 
Ku przeznaczeniu
Płyną moje myśli i ja
Przepowiedni wieje wiatr
Zapatrzyłam się w dal 
Są gwiazdy na niebie
Na wodnych grzywach fal
Księżyc kreśli srebrny ślad
Morze nuci dziwną pieśń
Nie wiem, czy rozwikłam treść 
Płoną świece, melodii czas,
Lecz 
Lampka napoju spełnia czar.
Len twoich włosów…
Błysk złotych oczu…
Nie zgubię dotyku rąk
Nikt nie wie, że…
Komu innemu przeznaczona
Ukoiły cię moje ramiona
Miłość pozostała niespełniona
Przez ostry miecz rozdzielona…

Pełna wiary poddaję się dobrym siłom

i w przyszłości dobrodziejstwo czeka.
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henryk Chmielewski

Ziemia Lubuska

Nad Odrą środkową i nad dolną Nysą
Od ujścia Warty aż do ujścia Kwisy
Wśród zielonych lasów z sosną i z brzózką
Nazwana została Ziemią Lubuską.

Po wojnie światowej w wędrówce narodów
Przybyli tu ludzie z polskiego wschodu
Rzucić oni musieli swe chaty i mienie
Na Ziemi Lubuskiej znaleźli schronienie

Przybyli także bezdomni z Podlasia
Również wygnańcy z bieszczadzkiej krainy
Znaleźli tu spokój górale czadeccy
I z Wielkopolski bezdomne syny

Dziś ci tułacze i ich potomkowie
Na Ziemi Lubuskiej już urodzeni
Stworzyli społeczność inną choć polską 
Inną niż śląska i wielkopolska

Ponad pół wieku oni harowali
Zieloną Górę stolicą wybrali
Zmienili jej oblicze, jej wielkość i postać
Dwie wyższe uczelnie zbudowali od podstaw

Ja także tutaj w Zielonej Górze
Po latach niedoli w młodości
Znalazłem przystań po latach tułaczki
I obiekt mej wielkiej miłości

foT. mARIA gRECkA
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Romualda Dobrzyńska

Są takie chwile

Są takie chwile w życiu – 
pragniesz by trwały wiecznie –
i takie, które zapomnieć trzeba
bezsprzecznie.
Są chwile, jak błękit nieba – 
z miłością topisz w nich oczy.
I ciemne, jak chmury burzowe,
tętniące grzmotu warkoczem. 
Są takie chwile w życiu… 

1996 r.

Ze skrzydła anioła

Ze skrzydła anioła
wyrwę pióro
i będę pisać psalmy
na chwałę Pana.
Ze skrzydła anioła
wyrwę pióro
i będę pisać poezję-
na chwałę dobroci.
A miłość
zamkniętą w słowach
zostawię na rozstajach dróg.
Niech będzie drogowskazem –
do Nieba!

1997 r.

foT. EWA kWAśNIEWCz
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Jadwiga Lidka Engel

Adwentowy wieniec

Na strojnym w kolory
Wieńcu adwentowym
Zapalam kolejne świece
Pierwszą –białą
Rozjaśniam wspomnienia
Bezkresność pól śniegowych
W białe Boże Narodzenia
I pierwsze narty –biegowe
Pod choinką
Druga świeca ma kolor żałoby
Spotykam przy niej tych co odeszli
Wszystkie bliskie sercu osoby
Trzecią świecę – zieloną
Zapalam nadzieją
Przy zielonej myśli jaśnieją
Ostatnia świeca – czerwona
Chybocze płomieniem radości
Bliskiej chwili
Zgasną świece roratnie
W ostatni dzień adwentu
Pierwsza gwiazda rozświetli
Wigilijnej nocy mrok
Na stole zagości
wszechobecnej miłości znak 
Biały opłatek

Światełko

Tym, którzy wspierali mnie 
dobrą myślą i słowem

W ciemnościach, pomiędzy byciem a nie byciem
z niepewnością z przeciwka
ujrzałam życie.
Rzadko zdarza się coś
wbrew wszelkim prawidłowościom,
o mnie zdecydował KTOŚ,
bo moje nadzieje
na dalej, na później, na jeszcze
rozmyły się w zwątpienia powietrzu.
I weszłam w środek nocy
pełna obaw, niewiary, rezygnacji wreszcie,
a gdy środkiem nocy szłam
anioły w bieli zawiodły mnie do świtu bram.
I jestem

foT. BogUmIłA hylA-dąBEk
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katarzyna Jarosz-Rabiej

Złudzenie

śp. Zbyszkowi – bratu

Nie wiem czy to twoje kroki na schodach
Czy tylko wiatru szum w kominie
Braciszku
Kawa bez ciebie którą uwielbiałeś nie smakuje
Gorzka jak wyrzut sumienia
Uśmiecha się na fotografi i
Twoja twarz romantyczna
Niczym ze starych fi lmów
Blond fale rozpływają się nad czołem
Tyle za nami rozmów niedokończonych
Spotkań w rodzinnym domu
Gdzie siódemka nas i matka
Wielka bajka
O Marysi i siedmiu krasnoludkach
Z dzieciństwa
Byliśmy dla siebie wiarą nadzieją i miłością
Teraz stojąc nad twoim grobem
Mogę ci dać tylko łzę

12 lutego 2003
foT. mARIA gRECkA



75WierszeINSPIRACJE  /

Barbara Konarska

hora fugit

odmierzasz dni
opadającymi płatkami magnolii
skoszoną trawą o mocnym zapachu ziół
liśćmi brzóz ścielącymi się złotym dywanem
szadzią srebrzącą drzewa 
zalęknionym umysłem 
rozpoznać nie umiesz myśli 
o końcu świata

czemu to przyszło nie wiesz
mówią ktoś źle żył 
a on płakał ze szczęścia i śmiał się 
z przestrachu
mylił tropy za sobą by go nie dopadło
w nadziei że się uchroni 
tańczył w słońcu i słocie
na trawie i w śniegu
przecież w tańcu się nie umiera

twoje dziś jest niczym cela skazańca
ziarnka bólu uwierają ciało
jak pytania bez odpowiedzi
czy czas się wieczności pokłoni?
czy boski wiatr przeniknie cię na wskroś?

Fotografi e 

rozpychają albumy
wypełzają na pulpity komputerów
na meble i ściany
a my nienasyceni
po raz kolejny utrwalamy kota przyjaciół
i smutnego psa kloszarda
pełzamy w leśnym poszyciu
szukając dobrego kadru dla prawdziwka
wspinamy się na szczyty by znaleźć ujęcie 
wschodu słońca nad granią

ciepłe spojrzenie pana w surducie
mój dziadek
ocalony dla wnuczki

nie usiadłam na kolanach
nie dotknęłam sumiastych wąsów
śmierć w obozie zabrała szansę

mam zdjęcie

Fotografi e 

na trawie i w śniegu
przecież w tańcu się nie umiera

twoje dziś jest niczym cela skazańca
ziarnka bólu uwierają ciało
jak pytania bez odpowiedzi
czy czas się wieczności pokłoni?
czy boski wiatr przeniknie cię na wskroś?

nie usiadłam na kolanach
nie dotknęłam sumiastych wąsów
śmierć w obozie zabrała szansę

mam zdjęcie

foT. RySzARd ANACkI
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maria Kuleszyńska-Kozak

Wiem

nie mówiłeś że zostaniesz
po prostu zatrzymałeś się tylko na chwilę
by ugasić pragnienie

Odszedłeś ulicą 
bez prawa pierwszeństwa
na końcu drogi
resztkami światła
mrugała jeszcze lampa
trzymając w objęciach ciemność
metalowa konstrukcja
była zimna jak twoje oczy

tamtego wieczora

Pustostan

Rozgarniam myśli
Pustka
Serce nie drży
na dźwięk twojego głosu
Nie ma żalu ani łez
Nikt nie puka do drzwi
nie dzwoni

Gdy gasną światła
zamykam dzień na klucz
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Ewa Kwaśniewicz

Otulona

Jestem otulona wspomnieniami jak 
ciepłym pledem
Spowijają mnie całą
Wchodzą do mojego mózgu
Głaszczą moje włosy
Przytulają się do moich piersi
Wspomnienia smaku ust
Ciepła i czułości rąk
I róży, którą dawno temu mi ktoś podarował
Widzę Wenecję o świcie
Nas na promie do Lutrami
Ciepłe morze pieści moje ciało
A za oknem wieczór grudniowy 

Spóźniona

Kiedy nadejdzie pora pożegnania
Wiem, że nie będę na nie przygotowana
Zostawię rozrzucone myśli
Nie posprzątane łaszki
Nie zaspokojone pragnienia
I nie spełnione marzenia
Będzie na nie za wcześnie
Wiersze będą nie napisane
I plany nieuporządkowane
A ja, po prostu, jak zwykle
Spóźnię się na nie
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foT. BolESłAW PolARCzyk
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helena Majorczyk

Słuchacze UTW

Polacy zamieszkali
na lubuskiej ziemi,
w biblijnej wieży
żyją zgodnie.

Spotykają się na UTW,
wykładów słuchają,
malują, śpiewają,
poezje i listy piszą.

Na jodze medytują,
nie narzekają na trudy,
zdrowie szanują,
marzeniami żyją.

foT. BEATA WołyNIEC
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krystyna Nawrocka

Zdarzało się poecie 

Próbuję policzyć wszystkie literki tutaj wpisane, ale one uciekają 
i nie chcą się poddać weryfi kacji.
Więc może wystarczy tylko wspomnieć o tym, iż:
Zdarzyło się napisać zbyt wiele. O jedno zdanie za dużo.
Zdarzało się zastanawiać, ile jeszcze myśli na sprzedaż.
Zdarzało się uśmiechać, całymi dniami, do innych słów.
Zdarzało się naszkicować tęsknoty ukryte w źrenicach.
Zdarzało się rozważać, komu potrzebne takie ktosiowe piśmien-
nictwo w przestrzeń.
Zdarzało się cieszyć i martwić, zbierać na klawiaturę uczucia 
w najlepszym gatunku.
Zdarzało się poznawać najfajniej, poza pikselowym okienkiem.
A może po prostu wystarczy wspomnieć o tym, iż to już rok tu-
taj, po przeprowadzce 
i tak w ogóle cieszę się, że właśnie tak a nie inaczej
i zobaczymy, jak będzie dalej…

STOJĄC W OKNIE na dobranoc
na gwiazdy patrzę
a księżyc zagląda w duszę
otulona mrokiem
nad snem miasta
uśmiecham się do anioła
który dotyka ziemi
bo w tym domu
niebo pochyla się nade mną
jedną ręką dotykam wiatr
drugą zatykam uszy
nie chcę słyszeć nie pytanej kukułki

uśmiecham się do anioła
który przysiadł na parapecie
i patrzy z czarnym kotem
na pełną lunę
obaj widzą mleczną drogę 

foT. STANISłAW mATUSzEWSkI
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maria Orlicka

Starość drzew

Drzewa siwieją po swojemu.
Każdy liść żółty to włos siwy. 
A potem drugi, trzeci, piąty,
aż cała głowa żółta – siwa.
Drzewo pochyla się w milczeniu,
poddaje wiatrom, deszczom, mrozom,
usypia w ciszy czy też burzy,
by w swoim czasie zazielenieć,
młodym listowiem się otulić.
Nawet gdy padnie wypróchniałe,
młode gałązki z siebie zrodzi,
a korzeń żywy śmierć przekreśli.a korzeń żywy śmierć przekreśli.

Oda do grafomanii

Napisałeś, przyjacielu, że kochasz,
napisałeś, że tęsknisz i śmierci się boisz,
że podziwiasz chmury
i toniesz w przestrzeni.
– Twe rymy częstochowskie
i ograne metafory
mówią jednak o tobie,
o twoich marzeniach, trudach, zachwytach.
Nie każdy otrzymał dar słowa,
nie dźwięczy w twoich wierszach 
pradawna melodia,
a jednak jesteś prawdziwy
w swoich biednych rymowankach,
bo w nich przemawia twoje człowieczeństwo.

Oda do grafomanii

foT. kRySTyNA NAWRoCkA
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Barbara Pietraszkiewicz

Czas

Gdy
Jutro to Dzisiaj
Pojutrze to Jutro
zrobiło się smutno.

zbigniew Rajche

Pędź czasie

Pędź czasie
Nieokiełznany rumaku epok
Tratuj pokolenia
Pław się we krwi osesków
Dorzynaj starców
Spal tysiąc globów
Rozprosz w nicość Kosmos
Ale daj mi
Sekundę 
Okruch sekundy
Zapomnienia

Nie chcę!!!

Nie chcę!
Nie chcę buńczucznie powiewać
Sztandarem bólu
Nie chcę upaść pod jego znakami
Chcę
Złożyć szpadę i odejść
Nie mogę…

foT. RySzARd ANACkI
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Bronisława Raszkiewicz

Na długi sen

Słoneczny blask
Rozchyla pąki czarnych róż
Miesza zapach bzów z piołunem
Dojrzałe jabłka spadają z drzew
Jak żałoba ze słów
„W ostatnią drogę”
Głód chleba ściele poduszki
Na śmietniku świata
Kładzie nadzieje
Na długi sen

światło pamięci

jak te brzozy dokoła 
bieleję 

wiatr kołysze 
moim losem
nie mogę uciec
przed dziejów wyrokiem
ptasi śpiew 
wlewam jak żar w serce 
skute mrozem

obsypaną liśćmi ziemię
czczę jak cmentarz
przykryty wiekowymi krzyżami
i niegasnącym światłem pamięci
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halina Sawa

Inicjały miłości

Odległe lata, a bliskie jak wczoraj – 
tęsknota, radość, zamyślenie
i miłość – zaczarowany pałac – 
piękna, bogata, strojna, 
 jednak zakazana, niedostępna,
niespełniona.

Zrodziła się nagle, niezapowiedzianie,
niosąc z sobą tak wiele namiętności,
przeżyć , oczarowania, nieprzespanych nocy
i lawinę strachu o odrobinę zuchwałości,
o chwile tajemniczości przed słowem ludzkim 
i zemstą teraźniejszości.

Przyszła w rozkoszy wyobraźni, marzeń,
wylanych łez nadziei na spełnienie,
omdlałych westchnień, 
wyczekiwanych spojrzeń, muśnięcia rąk,
ciepła ciała owianego zapachem
rumianków, stokrotek i trawy z łąk.

Czystej, aksamitnej miłości
kwitnące łąki wierności dochowały,
kasztany w alei kwieciem smętnie grały,
patrzyły mglisto na zaczarowany pałac,
zaś echo pałacu odpowiadało:

Nie dałem tej miłości bogactwa, strojności – 
brakło im wiary, wytrwałości.
Nie dodałem siły w walce o spełnienie,
pozwoliłem by rodziło się zwątpienie.
Złe słowo bliźnich i znienawidzenie to…
Inicjały Miłości.

Spowolnienie

gdzie mi się śpieszy do czego ?
dzisiejszy dzień
tak mnie jakoś przygniótł
koniecznie mi trzeba
rozprostować myśli

dziś nie wezmę się już
do żadnej roboty 
choćby pioruny trzaskały
świat mi kołuje w oczach
lenistwo wlazło do rąk
strajkuję!

odczuwam żal do siebie
że zmarnowałam czas
żal że coś ucieka
ginie bez śladu
nie zdążyłam

cóż ty wyprawiasz
obudził mnie nagły blask
jasny jak świt budzący 
ptaki i moje myśli
więc nie nalegam nie mogę inaczej
po co mówić więcej...

foT. BolESłAW PolARCzyk
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halina Sędzińska

***

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

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

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

Poranek śpiewny witam,
pytań do dnia mam tyle,
że mi wieczór
w zastępstwo przysyła.
Przeszłe dni bezpowrotne
próżnią biją w oczy.
Dziś zaskoczył mnie
spóźnialski zegar,
w marszobiegu dotrzymał kroku.

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

Dojrzałość 

Dojrzałam
barwą jesieni.
– Gruszka pękata!
Dojrzałam,
nie stawiać oporu
grawitacji.
Dojrzałam nie mówić nie,
gdy do ostatniej nitki,
kłębowisko dni
wypruwa czas.

Sekundy

Stokrotki czasu,
wiązane w bukiety
godzin,
miesięcy,
lat.

Przynoszą z wyroków nieba
śniegowe płatki,
bujność traw.

Zmieniają moje życie
w dojrzały sad.

W zegarach
ich szept srebrzysty
tik tak,
tik tak,
tik tak.

foT. mARIA gRECkA
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Elżbieta Stalec

Rozstanie

Był taki ktoś...
Kto pozwolił mi wyjść z mroku
Dziękuję za spacery, kwiaty i powroty
Nie wiem dlaczego
Nie wiem z jakiego powodu
Wiem, że znowu jestem w mroku

Mój przyjaciel

Mój przyjaciel to kartka papieru
Moja podpora to ołówek
Łatwo się papier pali
A ołówek często się łamie 

Wiele było tych kartek
A na nich to co czułam
Wiele było ołówków
A nimi czasem duszę kłułam

Każda kartka to wspomnienie
Smutnych i ciekawych dni
Przeglądałam, wzdrygałam się i spalałam
Drugiego dnia znowu pisałam bo trudno bez 
przyjaciela

Dziś pogodzona z losem i jego 
przeciwnościami
Korzystam tylko z ołówka kolorowego
Czasem coś podkreślę, przekreślę
Jednak nie spalam – już szanuję 
wspomnienia

Sekundy

Stokrotki czasu,
wiązane w bukiety
godzin,
miesięcy,
lat.

Przynoszą z wyroków nieba
śniegowe płatki,
bujność traw.

Zmieniają moje życie
w dojrzały sad.

W zegarach
ich szept srebrzysty
tik tak,
tik tak,
tik tak.

foT. STANISłAW mATUSzEWSkI
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zofi a Tumielewicz

haiku

*
jogę uprawiaj 
jedz tyle ile trzeba
zdrów pójdziesz do nieba
*
kukułka kuka
dwa razy po trzydzieści
krótka kabała
*
ławeczka pusta
miejsce przygotowane
oczekiwanie

Piosenka

Kiedy będziesz na dnie,
bo los brzydki fi giel spłata,
odbij od głębin, nie daj się,
spójrz na przyjazną rękę brata!
Nie bój się ludzi, bo w każdym jest
dobro głęboko ukryte,
daj szansę mu – wyzwolić się,
przyjaźnie uśmiechnij się przy tym.
Odtąd już gorzej nie będzie,
żadna cię burza nie złamie.
W przyjaźni moc, potęga,
silne człowiecze ramię.

foT. BolESłAW PolARCzyk
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danuta Wesołowska

NIEOBECNI@Zielone pastwiska.pl

Brak mi Was
Fryderyku i Adamie,
i Ciebie też, Cyprianie.
Brak Jarosława i dwóch Bolesławów
I Stefana od sosny rozdartej.

Nikt tak nie krzepił serc, 
jak Ty, drogi Henryku,
że nie wspomnę o Asnyku.

Brak mi Francuzki Piaff.
Dlaczego zamilkł Staff?

W polnych kwiatach szukam Tuwima…
Ale tam go ni ma!

Gałczyński z gęsią zieloną 
wolał Abrahama łono…
tudzież ksiądz Twardowski i Wisława.

Nad Niemnem, w dolinie Issy
Czesławów szukam… Cisza…

Przestrzeń boleśnie skurczona, mała…
Zaczynam się dusić. Nie jest lekko!

Tęsknię za Tobą Wioletto, 
rajski ptaku peerelowskich lat.
A Irena? Gdzie Irena?
Ten motyl także zgasł.

Którędy błądzi Cogito?
WYSTARCZY!!!
Już nie pytaj, kobito…
Żywi są. W arcydziełach, 
lecz nie przyślą ci e-maila.

foT. REgINA ChoChA
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Adriana Witkowska

Jesień

Dostojna
Piękna
Dojrzałością drzew
Kusząca plackiem 
Ze śliwkami
Uciekająca z Zapachami
Polnych kwiatów
Smutna szelestem
Liści o przemijaniu
Tylko na dachu świata
Maleńkie słońce
Które świeci
Nadzieją na jutro...

Szukaj szczęścia

Nie błądź po
Wykopaliskach
Złych myśli
Wrzuć je do Styksu
Myśl o zielonych
Łąkach w górach
Które po przejściu
Ostatniej lawiny
Odsłaniają piękno ziemi
Rozglądnij się
A znajdziesz je
Jeśli tylko zechcesz
Nawet w źdźble trawy...

foT. mARIA gRECkA
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katarzyna Jarosz-Rabiej

lumpciuch
– Poczekaj, za chwilę nikogo już tam nie bę-

dzie i wejdziemy – mówi cicho Mańka i uśmie-
cha się z lekka do Baśki ściskającej w rękach 
plastikową torbę z napisem „biedronka”. 

– Dochodzi osiemnasta, zaraz zamkną i nic 
nie kupimy – niecierpliwi się Baśka. 

Drzwi sklepu z odzieżą używaną otwierają 
się w tym momencie i wychodzi z nich, niosąc 
dwie wielkie torby, jakaś kobieta. Wsiada do 
stojącego opodal samochodu i odjeżdża.

Mańka z Baśką wchodzą do sklepu i wita je 
uśmiech sprzedawczyni. 

– Proszę, niech panie wybierają, zawsze coś 
ciekawego się znajdzie. 

– Trochę nam głupio, ale chcemy zobaczyć, 
co można kupić. 

– Można, można – zachęca sprzedawczyni. 
Nie ma się co czaić. Nie wiem, czy widziały 
panie tę panią, która przed chwilą wyszła? 
Samochodami podjeżdżają i całymi torbami 
wynoszą. Czy ta pani przed chwilą, to jakaś 
biedna? Ależ skąd.

Mańka wyciąga gruby sweter z błyszczą-
cymi guzikami. Sweter jest zielony, robiony 
szydełkiem, ma ciekawy wzór. Baśka znajduje 
sukienkę z modnej tkaniny. Wszystko na wagę. 
Jutro nowy towar.

– Niech panie przyjdą od rana, od dziesiątej. 
Nie ma co się wstydzić.

Zachęcone zapewniają, że przyjdą. Towar 
zważony. Razem siedem złotych. Płacą i wy-
chodzą pospiesznie. Na dworze jest już mrok 
i choćby kto znajomy się po drodze trafi ł, to nikt 
nie domyśli się nawet, że wracają z lumpeksu.

– Cieszą się, jakby im kto w kieszeń nasrał, 
co tam macie? – to Kryśka wyłania się z ciem-
ności. 

– A ty co? 

– Nic, autobus mi uciekł i nie zdążyłam. Już 
pewnie zamknięte. 

– My przychodzimy jutro, a może umówimy 
się w trójkę?

– No, koniecznie. 
– Żebyś widziała, jaka baba tam kupowała. 

Ta z Podgórnej, wielka dama. Nie wstydziła się, 
pewnie co fajniejsze ciuchy wykupiła.

Jutro jest piękna, złota, polska jesień. Siostry 
umawiają się telefonicznie i wszystkie trzy spo-
tykają się kilka domów przed sklepem z odzieżą 
używaną. – Wchodzimy, kupujemy i już nas nie 
ma – taki mają plan. Tymczasem przed sklepem 
spory tłumek. 

– Cholera, zobacz, ten facet co mi się tak 
podoba. No nie, nie wejdę. 

– Głupia, przecież on też czeka, aby tam wejść 
i nie wstydzi się. Dlaczego mamy się wstydzić, 
przecież to nie za darmo. Może coś fajnego sobie 
kupimy.

Mańka w pamięci lustruje swoją szafę. Same 
nędzne łachy, a właściwie, to nie ma w czym 
chodzić. Za jedną rzecz w „pedeciaku” trzeba 
wybulić, tymczasem tutaj za grosze – i modne, 
i gatunkowo dobre. 

– Cześć dziewczyny!!!
Odwracają się, za nimi znana redaktorka 

otwiera wielką torbę i pokazuje niezliczone 
metry fi ran z tiulu. Dziewczyny z wrażenia 
zaniemówiły. 

– A co, jadę nawet kawał drogi na jakąś 
wiochę, gdzie sprzedają na kilogramy fi ranki 
i kupuję. Firanki są cudnej urody. Niektóre 
nawet to ręczna robota, niciane w kolorze écru . 

Mańka marzy natychmiast o tych fi rankach, 
bo zna się na nich, jak mało kto. No, ale na 
wiochę oddaloną o kilkadziesiąt kilometrów 
od domu nie pojedzie przecież. Może się trafi ą 
w naszym mieście, pociesza się i żwawo rusza 
wraz z tłumem do sklepu.

W sklepie pośrodku stoją wielkie pojemniki, 
zapełnione rzeczami. Ktoś wyciąga bluzeczkę, 
rozpościera przed sobą, Mańka w wyobraźni 
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dopasowuje ją do swojej fi gury. – Szkoda, że nie 
ja ją znalazłam – myśli z żalem. Nagle bluzka 
ląduje z powrotem w pojemniku. – Och, dopaść 
ją, aby mnie nikt nie uprzedził – kłębi się w gło-
wie Mani. Jak pantera chapie odrzucony ciuch 
i kładzie w koszyku. Już zadowolona dotyka wi-
szących na długich wieszakach rzeczy. Trafi ają 
się suknie z jedwabiu. Mańka się na tym zna. 
Suknia za mała, ale można z niej zrobić ciekawą 

apaszkę. Mania zawsze ma pomysły. Jak ktoś 
nie ma pieniędzy, musi mieć pomysły. To hasło 
na dzień dobry, które często głosi , a wszyscy 
przyznają jej rację. Teraz zdejmuje dwie przy-
ciasne sukienki z jedwabiu. – Ważą tyle, co 
piórko ptasie – cieszy się. Jakaś kobieta ubrała 
szeroką spódnicę, szarpie za rękaw Mańkę. 

– Pani, jak pani myśli, mogę kupić tę spódnicę?
– Ojej, jak na panią szyta, a jaka ładna, to 

wełna setka. Wie pani, ile by pani zapłaciła za 
to cudo? 

Kobieta kiwa głową, oczy jej błyszczą ze 
szczęścia. Mania nigdy tej spódnicy by nie ku-
piła, ale na sprzedawczynię w lumpeksie to by 
się nadawała. Umie handlować, niczym stara 
przekupka. 

– A ja mogę to kupić? 
Inna pani, chce porady w sprawie kurtki. 
– Zaraz zima i jak znalazł. A jaki kolor. 

Mucha nie siada. – Mańka kłamie jak z nut. 
– O Jezu, dawno tyle nie zhandlowałam – 

cieszy się sprzedawczyni. – To dzięki pani. 
– Niech kupują – mówi Mania. – Jak nie dla 

siebie, to komuś dadzą. Mówiąc prawdę – dobry 
gatunek i za jaką cenę! 

– Jutro coś dla pani zostawię ładnego – obie-
cuje sprzedawczyni i uśmiecha się szeroko na 
do widzenia.

No i fajnie. Może to być nawet sweterek 
z cieniutkiej angorki, taki, jak kiedyś miała 
nasza nauczycielka w zawodówce. Mania już 
jest w zupełnie innym świecie. Dwadzieścia 
lat wstecz. W klasie prawie same dziewczyny, 
może trzech chłopaków. E, nie ma na kim oka 
zawiesić. Chłopcy, to gówniarze w porównaniu 
do dziewczyn, chociaż z tego samego rocznika. 
Za to pod koniec tygodnia, w zawodówce na 
Bema, zabawa. W „mechaniku”, najfajniejsi 
chłopcy z miasta. W „nitkach”, najfajniejsze 
dziewczyny. Moje buty, kupione za stypendium, 
wypożyczone. Muszę je odebrać. Co prawda, już 
mają dziury i włożona w nie wkładka z tektury 
długo nie wytrzyma, ale jeszcze będą służyły 
nie tylko Mani. 

– Co za moda, aby pożyczać łachy po całej 
szkole – złości się matka. – Na te buty, wyda-
łaś połowę stypendium. Ja z tym muszę zrobić 
porządek! – zarzeka się. 

Mania robi skruszoną minę. Właściwie, 
przez to jej miękkie serce, wyląduje jak święty 
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turecki, który był podobno goły i wesoły. Kupuje 
i od razu rozpożycza. Takie czasy. Ciągle bieda. 
Przez to poszła do „nitek”, bo po ich ukończeniu 
ma pracę w Polskiej Wełnie. Trzy zmiany w naj-
większej włókienniczej fabryce w Zielonej Gó-
rze. Jest jedną z najlepszych uczennic w szkole. 
Ciągle w jakimś kółku teatralnym. Wygrała 
nawet w konkursie na dziewczynę do filmu 
polskiego. Wysłała do Łodzi zdjęcie na Piotrkow-
ską, do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
i Filmowej imienia Leona Schillera. Miała się 
zgłosić, ale matka stanowczo zabroniła. Tak się 
skończyła aktorska kariera Mani. Przez długie 
lata przechowywała list z PWST i F. W końcu 
przepadł na zawsze. Pewnie to sprawka jej chło-
paka. Miał dosyć wysłuchiwania żalu.

– Pani, niech pani podejdzie. 
To sprzedawczyni, pochyla się i spod lady 

wydobywa cudowny zestaw, spodnie i wdzianko 
z beżowego lnu. Wszystkich zatkało z wrażenia. 

– O ja cię kręcę, to dla mnie? Superanckie 
cacuszko. 

Lniany komplet, marzenie wszystkich, bo len 
zawsze modny, a tego roku szczególnie. Mania 
promienieje i płonie ze szczęścia. Wszystkie 
baby zazdrośnie patrzą. Trochę głupio wyszło.

Mania szczęśliwa wynajduje różne ciuchy. 
– To pani będzie pasowało – podsuwa pod 

oczy nieznajomej ładny sweterek. 
– Jaki piękny – wykrzykuje nieznajoma. 
Bierze sweter i cieszy się, jak dziecko. Na-

tychmiast zapomina, że Mania dostała spod 
lady lniany komplecik i jest znowu fajnie. Po 
chwili inna kobieta, chce zasięgnąć rady, co do 
sukni. 

– Ta nie, ale niech pani patrzy na tę. 
Na wieszaku kaszmirowa suknia, pyszni się 

kolorami. – Proszę dotknąć, to jest to. W tej 
będzie pani wyglądać elegancko. 

Kobieta omal nie całuje Mańki w rękę. 
– Może dla mnie coś pani znajdzie? 
Jezu, to ten facet, który się Mańce podoba. 
– Widzę, że ma pani dobry gust. 

Pewnie, że mam – myśli cicho i zalewa się 
rumieńcem. 

– Czy w tym będę dobrze wyglądał? 
– Szary pulower pasuje do wszystkiego, fajny. 

Pan też ma dobry gust.
Mania toczy rozmowę, a język staje jej koł-

kiem w gardle. Widać, że gość „kumaty”, mówi 
do rzeczy. Mania nie potrafi tak konwersować, 
coś bąka pod nosem, obraca w żart i marzy, aby 
jak najszybciej wyjść ze sklepu.

Sklepy z tanią odzieżą wyrastają, jak grzyby 
po deszczu. Mania i jej siostry, Baśka, Danusia 
i Kryśka, odkryły inny punkt. Chodzą tam co-
dziennie, bo ciągnie je do tego sklepu, jak wilka 
do lasu. Co za pasja? To wszystko przez to, że 
w dzieciństwie i młodości, tkwiły w biedzie. Nie 
było je stać na takie ciuchy. Mania kupowała 
wszystko na raty w różnych sklepach. No, ale na 
ile wystarczy taki łaszek? Raty ciągle się płaci, 
a łach znoszony dawno, przypomina matka. Te-
raz i matka zadowolona, a koleżanki spoglądają 
kącikiem oka, z zazdrością, że Mania do pracy 
co dnia w innym ciuchu. Od rana, zaczyna się 
dyskusja o tym, że z Niemiec, Holandii, Irlan-
dii, Anglii przywożą, a nasi kupują.

– Ja tam nigdy bym w takim sklepie nie 
kupiła – odzywa się Grażyna. 

– Nikt ci nie każe – odcina się Mania i po-
prawia przy szyi kołnierzyk pięknej bluzeczki, 
kupionej dwa dni temu za trzy złote.

Nazajutrz inna kreacja, a Grażynę powolut-
ku szlag zaczyna trafiać. Gapi się już oficjalnie 
i lustruje Mańkę od stóp do głów. Kolejny dzień 
jest taki sam. Tym razem wszystko w zieleni, 
tak modnej tego roku. 

– Gdzie ty to kupujesz? – wydusza z siebie 
Grażyna. 

– Jak to gdzie, w lumpeksie. W l u m p e k- 
s i e... Chodź ze mną, to też sobie kupisz coś 
fajnego. 

– O nie, nigdy w życiu. 
– Nie, to nie, przecież na siłę nikt nikogo 

tam nie ciągnie. Też i za darmo nikt niczego 
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nie daje. A do tego każdy ciuszek gatunkowo 
świetny i na czasie.

Grażyna powoli topnieje, gdyż znowu Mania 
w eleganckiej garsonce z kaszmiru, obszytej je-
dwabnym wykończeniem przy szyi i rękawkach. 
Tym razem, rozglądając się dookoła, stłumio-
nym głosem prosi Manię o kupno jakiejś rzeczy 
w lumpciuchu. Ta o mało nie pada z wrażenia, 

zachowuje jednak zimną krew. – Tu cię mam – 
myśli. Po pracy, jak już w planie codziennym, 
idzie do lumpeksu. Przewraca w ogromnym 
pudle i wyjmuje z niego sweterek w czarnym 
kolorze z dużą, różową czaplą na przedzie. O, 
tego szukała. Na drugi dzień rozkłada towar 
przed Grażyną. Grażyna robi się purpurowa, bo 
sprawa się zaraz „rypnie” i wszyscy zobaczą, że 
ma ciuch z lumpeksu. Jednak uroda sweterka 
powala ją na kolana. Tylko dycha. Szybko płaci 
Mańce i chowa sweterek do torby, aby już na-
zajutrz przyjść weń ubrana.

Wszyscy w pracy podziwiają sweterek Graży-
ny, nie mając pojęcia, że to lumpeksowy. Mania 
trzyma tajemnicę. Grażyna chodzi wystrojona 
i dumna, uśmiecha się do Mańki wdzięcznie, 
a pod koniec pracy woła ją na słówko. 

– Słuchaj, będziesz w tym sklepie dzisiaj? 
– Oczywiście, chodzę tam prawie codziennie. 
– Mam do ciebie prośbę, czy możesz mi coś 

jeszcze wypatrzyć? 
– Słuchaj, Grażyna, ubieraj się i wychodzimy 

razem. Sama sobie poszukasz.
– Nie, nie. Ja tam nie pójdę. 
– A ja nie będę tobie kupować, gdyż sama 

sobie chcę coś kupić. Takie kupowanie komuś 
jest niezręczne i uciążliwe.

Przed sklepem już czekały na nią siostry. We 
cztery – tym razem – ruszyły radośnie przed 
siebie. W sklepiku był spory o tej porze ruch, 
a i towaru było co niemiara. Mańka z dale-
ka dojrzała ogromne ponczo z czarnej wełny, 
o ciekawych splotach, zakończone frędzlami. 
Widniała na nim cena, może zbyt wygórowana, 
jak na lumpciuch, ale po zastanowieniu się, 
warta towaru. W żadnym sklepie państwowym 
takiego „rarytasika” nie kupisz. – Przecież 
nie muszę kupować dzisiaj tej spódnicy – my-
śli Mańka. – Ach! Jutro tej spódnicy tutaj 
nie będzie, a pasuje ona do ponczo, jak ulał. 
Biorę. 

– Tak drogo? O nie, to nie na moją kieszeń – 
mówi przypatrująca się przymiarce jakaś 
kobieta. 

– Może drogo, no, ale niech pani powie. Ja-
koś przeboleję ten wydatek. Czy mi się, już od 
życia nic nie należy? Mój chłop wydaje więcej 
na codzienne piwo, a ja mam sobie żałować 
i odmawiać wszystkiego? Chwała temu, kto 
te lumpciuchy wymyślił, bo chociaż wszyscy 
chodzą ubrani, jak ludzie, nie rujnując budżetu 
domowego. A i staremu wiele rzeczy kupiłam 
Kłamałam mówiąc, że ze sklepu. Nawet z met-
ką się trafi ały. Takich sweterków i tyle par 
spodni, mój chłop jak żyje, nie miał.
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Na ulicach pojawiali się ludzie ładnie ubrani. 
Zrobiło się jakby bardziej kolorowo. Można było 
spotkać osoby o świetnym guście. Także i ci, 
którzy o dobrym stylu w ubieraniu nie mieli po-
jęcia, pokazywali się w doskonałej jakościowo, 
chociaż absolutnie do siebie niedobranej krea-
cji. Wiele starszych pań ubierało na przykład 
bluzeczki w kwiatki do spódniczki w kratę, co 
świadczyło o kompletnym braku dobrego sma-
ku. Może to zaczątki przyszłej mody, o której 
jeszcze w tej chwili, nikomu się nie śni? Jak by 
tego nie nazwał, sporządniało społeczeństwo 
w dziedzinie swojej powierzchowności. Kto miał 
smykałkę, do wynajdowania rzeczy markowych, 
miał szerokie pole do popisu, gdyż trafi ały się 
prawdziwe „perełki” od znanych projektantów 
i fi rm mody na świecie, takich jak Armani, Cha-
nel, Versacce. W lumpciuchach widywano osoby 
z kręgu tych „na świeczniku”, także artystów, 
czyli ludzi powszechnie znanych i szanowanych.

I chwała Bogu, bo nie chodziło tu nawet 
o to, że za niską cenę. Wszystko rozbijało się 
o markę. Także obecność w lumpeksie osób 
z kręgów niebiednych przecież, zachęcała do 
przebywania tam osoby biedniejsze, wstydzące 
się swojej biedy, zupełnie zresztą niepotrzebnie. 

Mania dzięki doskonałemu smakowi była 
obiektem zazdrości i uchodziła za jedną z najbo-
gatszych, młodych dam na osiedlu. Jej ubrania 
były doskonale z sobą dopasowywane i łączone, 
uszyte z wysokogatunkowego materiału. W ich 
skład wchodziły nie tylko suknie, garsonki, 
bluzki, spodnie i spódnice, lecz także buty , to-
rebki, mufki, etole, szale, chusty oraz nakrycia 
głowy w postaci toczków, beretów, czapek i ka-
peluszy. Trafi ała się od czasu do czasu nawet 
biżuteria. Któregoś przedpołudnia kupiła niepo-
zorny kolczyk za symboliczną złotówkę. Szkoda, 
że nie było drugiego takiego samego. Okazało 
się, że kolczyk ma wybitą próbę i jest cały ze 
szczerego złota. Złoty pierścionek, pomyślała od 
razu Mania i wcisnęła w zapięcie mały koral. 
Zamiast kolczyka, powstał ciekawy pierścionek 
z koralowym oczkiem. Wyglądało to cudnie.

W stylowej kuchence Mani, w towarzystwie 
różnorakich ziół, wisiały robione na szydełku 
fi ranki. Na stole sadowiła się pomarańczowa, 
ogromna dynia. Na parapecie, w wiklinowym 
koszu, żółte, dzikie słoneczniki, o drobnych 
kwiatach – choć uschnięte, wyglądały, jakby 
świeżo zerwane ze wzgórza za domem. Nato-
miast półki na starodawne naczyńka, porcela-
nowe, wyszukane fi liżanki, także na zimowe 
konfi tury, ozdabiała ręcznie robiona, szeroka 

koronka, co nadawało szyku i specyfi cznego wy-
glądu całemu wnętrzu. Koronka za grosz. Ktoś 
inny przeszedłby obok tej koronki obojętnie, ale 
nie Mania. Potrafi ła wyczarować cudeńka, nie-
powtarzalne, a jednocześnie będące obiektem 
niemalże zachwytu. – Zrobić z niczego coś, to 
dopiero sztuka – cieszyła się Mania. U sufi tu 
wisiała stara lampa, kupiona na starociach „za 
psi grosz”. 

Pokój Mani ozdabiały pierzaste bukiety wy-
schniętych traw i kwiatów, które usadowione 
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lidka Jadwiga Engel

Fraszka o elegantce – ciucharce

Opróżnia magazyny fi rmowe
Penetruje de mode butiki
Z ciuchlandii wynosi nienowe
Ze sklepów przynosi buciki.
Szafa się nie domyka
I trudno ją otworzyć
Elegantka na punkcie ciuchów ma bzika
I stale nie ma co na siebie włożyć.

w samowarach, lub wysokich, miedzianych 
misach, wyglądały jakby nie z tego świata. 
Wszystko ustawione na starych, rzeźbionych, 
zdobytych lub kupionych w sklepie ze staro-
ciami, meblach. Kupionych oczywiście, jak 
i wszystko inne, za przysłowiowe grosze. Nikt 
na to nie chciał nawet patrzeć w sklepie, lecz 
w mieszkaniu Mani, wszystko robiło wrażenie 
i wprawiało w zdziwienie.

– Teraz Mania dostała „hopla” na tle szmat – 
przygadywała matka, chociaż i jej coś się dosta-
wało ładnego, bo córki pamiętały o matce zawsze.

Dzięki temu, że ktoś wymyślił „ciucholan-
dy” – ktoś, komu warto by przyznać specjalną 
nagrodę – nasze ulice stały się bardziej kolo-
rowe, wesołe. Chodzący po nich ludzie w ubra-
niach z lumpeksu wyglądają, jakby wydali na 
nie nie pięć, a pięćset złotych. Lumpeksy są dla 
ludzi, o znakomitym smaku, wcale nie tylko dla 
biednych, gdyż nie gdzie indziej, jak właśnie 
tam, można trafi ć na prawdziwą perełkę. O tym 
doskonale wie Mania i jej siostry, które mają 
dobrego czuja i za każdym razem coś wytropią. 
Pewnego dnia, nagle i nieoczekiwanie, na głów-
nej ulicy Zielonej Góry, rozległ się huk, jakby 
ktoś łamał suche drewno na podpałkę. Na nie-
bie ukazał się zygzak i nagle, na zaskoczonych 
przechodniów lunęła „pompa”. Kto żyw chronił 
się, gdzie mógł, więc i Mania, z torbą pełną 
zakupów, wpadła w drzwi ogromnego sklepu. 
Ale była radocha, kiedy sklep okazał się nowo 
otwartym lumpciuchem. Jeszcze większym za-
skoczeniem był fakt, że za ladą sklepową stoi 
kto? Otóż nie kto inny, jak sama Grażyna. 

– No wiecie co? Co to za tajemnicę nosiłaś 
w sobie? Ty, taki wróg lumpeksów, masz włas-
ny sklep z ciuchami. Tak się wzdragałaś na 
samą myśl. A tu, dosłownie w pierwszy dzień 
na emeryturze, pracujesz we własnym sklepie.

Grażyna stała jak zamurowana. Zrobiła się 
lekko purpurowa, ale uniosła głowę do góry 
i powiedziała: – Czy my się skądś znamy?

– Grażyna, padło ci na głowę? To nie ja jestem 
dla ciebie, tylko ty jesteś z całym tym majdanem 
dla mnie. Zapamiętaj to sobie. Klient nasz pan. 
A jak ja, wytrawna klientka nie takich, jak ten 
twój, lumpeksów, przestanę tu przychodzić, to 
będzie krucho w interesie. Daję ci zatem czas 
do namysłu, nim coś fajnego wynajdę dla siebie 
w tym rozgardiaszu.

Grażyna spuściła nos na kwintę i w chwilę 
potem doszła do Mani, mrucząc pod nosem, że 
to były żarty. Proponowała przymilnie bezna-
dziejną spódnicę. 

– Nie, nie. Nikt mi nie jest w stanie dogo-
dzić – odrzekła Mania. – Mam swój styl i gust. 
(Grażyna cierpiała na chroniczny brak takich) .

– To ci suka, wyparła się znajomości ze 
mną – myślała Mania. – A jeszcze tak niedawno 
żebrała, aby kupić jej jakiś ciuch w lumpeksie. 
Skaranie boskie, że też takie baby są na świe-
cie. Więcej tu nie przyjdę, postanowiła w duchu 
i wyszła bez niczego na podeszczową ulicę, 
zaciągając się rześkim powietrzem.
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Adriana Witkowska

Bajeczka o bucikach,  
które ruszają w świat

To był zwyczajny dzień w sklepie z obuwiem. 
Nuda wyzierała ze wszystkich kątów i półek. 
Klienci przychodzili, wybrzydzali, przymierzali, 
ale mało kupowali. Gdy przychodził wieczór 
a sprzedawcy wychodzili do domów, buty zaczy-
nały głośne lamenty nad swoim losem. Bardzo 
chciały zniknąć z półek, znaleźć swoich właś-
cicieli i wyruszyć w świat.

Klapki stękały: 
– Chcemy do wody, nad morze, kąpać się.
Kalosze płakały: 
– A my chcemy na deszcz, na wieś, potaplać 

się w błocie.
Pantofle domowe krzyczały: 
– Chcemy utulić zmęczone nogi ludzi.
Najwięcej na swój los narzekały te buciki, 

które stały na najwyższych półkach: kiedy wresz-
cie ktoś zerknie na nas, przymierzy, kupi i wyru-
szy na ulicę. Przecież dlatego maltretowała nas 
maszyna w trakcie produkcji, aby nas używano.

Sandałki płakały: 
– Cały rok będziemy sterczeć na półce, tęsk-

nimy za latem.
Kozaczki i trampki były w nieco lepszej sytu-

acji. Właśnie zaczynał się rok szkolny, zbliżała 
się zima, Chwaliły się:

– Teraz my będziemy na topie.
Nagle, w smudze światła, ukazała się prze-

pięknej urody czarodziejka, która tak rzekła: 
– Proponuję trampkom, sandałkom i kozacz-

kom podróż w nieznane. Myślę, że po powrocie 
opowiecie wszystkim butom, iż muszą pogodzić 
się z losem i poczekać na swoją kolej. Każdy 
rodzaj butów ma swoją porę. 

Za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
trampki, sandałki i kozaczki odleciały w nie-
znane. 

Para trampek trafiła prosto do woreczka 
Jasia w Polsce, który właśnie szedł na lekcje 
do szkoły. Jaś zawsze miał kłopoty z bieganiem 
na lekcjach gimnastyki, poruszał się z wielką 
trudnością. Ale gdy tym razem założył czaro-
dziejskie trampki, usłyszał głos: 

– Nie szuraj nogami, nie biegaj na palcach, 
a teraz szybciej, wyprzedź kolegę. Nóżki Jasia 
słuchały podszeptów trampek, aż pani powie-
działa: 

– Jasiu, jak ty świetnie dzisiaj biegasz. 
Trampki dodały Jasiowi pewności siebie, 

uwierzył, że potrafi biegać.
Sandałki trafiły do Egiptu. W Kairze dzieci 

z biednych rodzin dorabiały na chleb żebraniem 
i sprzedażą gazet. Nazywają je tam gazeciarza-
mi. Wróżka postawiła sandałki na progu domu, 
gdzie mieszkał Orys. Tego ranka, jak co dzień, 
ojciec wysłał go na ulicę, aby sprzedawał gazety. 
Z tego powodu chłopiec często spóźniał się na 
lekcje. Dziś zobaczył przed drzwiami bajecznie 
kolorowe buciki. Zachwycił się nimi, a popękane 
od biegania boso stopy Orysa poczuły się znako-
micie w czarodziejskich sandałkach. Przebiegł 
w nich z szybkością błyskawicy wszystkie ulicz-
ki i zaułki miasta i sprzedał gazety w pół godzi-
ny. Zarobione pieniądze oddał ojcu. Zadowolony 
tato zabrał syna na przejażdżkę wielbłądem po 
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pustyni, gdzie Orys 
zobaczył wielkie pi-
ramidy. Tak więc san-
dałki dały dużo rado-
ści biednemu dziecku.

Kozaczki czaro-
dziejka wysłała do 
Norwegii, gdzie zna-
lazły się na półce 
z butami u Olafa 
w Oslo. Olaf szybko 
założył je na nogi, bo 
zima wcześnie tutaj 
zawitała, przysypując 
ziemię warstwą śnie-
gu. Właśnie tego dnia 
pani w szkole zapo-

wiedziała wycieczkę nad morze, by zobaczyć 
fi ordy. Norweskie dzieci wiedzą, że są to głębo-
kie zatoki, wciskające się między wysokie, skali-
ste wybrzeża, z których rozciąga się wspaniały 

Barbara Konarska

Bajki na dobranoc – 
opowieść o księżycu

Dziewczynka wygląda przez okno.
– Mamo, mamo, dynia uciekła z grządki 

i przysiadła na gałęzi. Boi się zimy?
– Dynia? 
– Tak. Duża, okrągła, żółta… O nie! Już 

odlatuje dalej, do nieba. Jak ona leci, mamo? 
Przecież nie ma skrzydeł.

Mama podchodzi do okna, uśmiecha się 
ciepło.

– To księżyc w pełni, córeczko, dlatego taki 
okrągły. A teraz już śpij!

– Opowiedz mi bajkę! Może o księżycu? Pro-
szę, opowiedz…

– Dobrze, ale to będzie krótka opowieść. Już 
późno.

Oczy córeczki błyszczą zaciekawieniem, jak-
by wcale nie chciało jej się spać, ale na prośbę 
matki otula się posłusznie kołderką. Mama 
siada blisko dziecka, spogląda w okno i jakby 
w zamyśleniu zaczyna opowieść:

Dawno, dawno temu, może w tym świecie, 
a może w innym, w małym domu na skraju 
puszczy mieszkała piękna kobieta z małą có-
reczką. Męża kobiety przed laty spotkało nie-
szczęście – zły czarnoksiężnik rzucił na niego 
zaklęcie, które uczyniło go niewidzialnym. 
Czarnoksiężnik zniknął, a wraz z nim – mąż 
kobiety. Dziecko, którego oboje oczekiwali, przy-
szło na świat, ale nie zobaczyło już ojca. 

Którejś nocy mądra sowa przyniosła kobiecie 
złotą kulę. Powiedziała, że kula ma magiczną 
moc – jeżeli pragnie, by mąż wrócił kiedyś do 

widok na morze. Trzeba było bardzo uważać, 
żeby nie przewrócić się na śniegu i nie spaść ze 
skały. W pewnym momencie kolega, z którym 
szedł Olaf, upadł i potoczył się w kierunku 
groźnie sterczących skał. Olaf natychmiast 
pochwycił go za rękę i przytrzymał, chroniąc 
przed niebezpiecznym upadkiem. Dzięki prze-
ciwślizgowym kozaczkom uratował przyjaciela. 
Wszyscy gratulowali chłopcu szybkiej decyzji 
i odwagi, a Olaf poczuł się bardzo szczęśliwy. 
Gdy Olaf powrócił do domu, kozaczki zniknęły 
tak tajemniczo, jak się pojawiły.

Nazajutrz w sklepie wszystko toczyło się po 
staremu. Buty stały na półkach, narzekając na 
swój los. Wczesnym rankiem zaczarowane bu-
ciki wróciły z podróży i opowiedziały o swoich 
fascynujących przeżyciach. Wszystkie buty zro-
zumiały, że muszą poczekać na swoją kolej i na 
swoje przygody. W sklepie zapanował ogólny 
spokój i porządek. Buty czekają na przyszłych 
właścicieli…
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domu w swojej postaci, musi do kuli wszeptać 
wszystkie słowa miłości, jakimi się do niego 
zwracała, wśpiewać wszystkie piosenki, jakie 
dla niego śpiewała, wtopić w nią całą swoją 
miłość, by kula nabrała mocy i pomogła zwal-
czyć zaklęcie. Następnie musi rzucić ją wysoko 
w nocne niebo – tak wysoko, by już nie spadła 
na ziemię i stała się księżycem.

– Nam, nocnym ptakom, potrzebna jest do-
datkowa latarnia; światło gwiazd bywa zbyt 
słabe – dodała sowa. – Możesz pomóc i twojej 
rodzinie, i nam.

Kobieta nie wahała się ani chwili. Zrobiła 
tak, jak poradziła jej sowa. Długo szeptała, 
nuciła, tuliła i całowała kulę. Potem poprosiła 
wędrowne ptaki, by powiedziały jej, gdzie jest 
góra tak wysoka, by kula wyrzucona z jej szczy-
tu mogła dolecieć do nieba. Ptaki naradzały się 
długo. Pomyślały, że kobieta nie będzie miała 

tyle siły, by wyrzucić kulę z odpowiednią mocą, 
namówiły ją więc na wyprawę na szczyt wul-
kanu, który od pewnego czasu mocno dymił. 

– Siła wybuchu jest ogromna, na pewno 
pchnie kulę bardzo wysoko – mówiły ptaki. 

Kobieta wybrała się w drogę. Szła jasnym 
dniem i ciemną nocą, by jak najprędzej dotrzeć 
do celu. Strumyki chłodziły jej zmęczone stopy, 
mech miękko podkładał się pod głowę, kiedy 
potrzebowała snu. Przelatujące górą ptaki wo-
łały przyjaźnie: 

– Już niedaleko, bądź dzielna, dasz radę! 
Czasami jakiś jeleń, wzruszony siłą jej mi-

łości, proponował swój grzbiet, by nogi odpo-
częły, a droga stała się łatwiejsza do przebycia. 
Kiedy dotarła na brzeg morza, stado delfinów 
zaoferowało swoje grzbiety, by mogła dopłynąć 
do wulkanicznej wyspy. Minęło wiele dni wę-
drówki, zanim kobieta dostrzegła w oddali słup 
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dymu nad stożkiem góry. Mimo zmęczenia nie 
pozwoliła sobie na wypoczynek. Szybko ruszy-
ła w stronę krateru, a ptaki krążyły nad nią 
niespokojnie. Wołały:

– Rzuć szybko kulę, masz mało czasu! 
Kobieta zdecydowanym ruchem cisnęła kulę 

do wnętrza wulkanu i nie czekając na jego bul-
goczącą ogniem odpowiedź, zaczęła zbiegać po 
zboczu. Ptaki obniżyły lot, wołając:

– Złap nas za nogi, nie zdążysz inaczej uciec 
przed strumieniem lawy… 

Słyszała, jak wulkan jeszcze przez chwilę 
gotował się w swym wnętrzu, by nagle z potęż-
nym rykiem wyrzucić w górę wysoki słup ognia. 
Poczuła, że jej stopy odrywają się od ziemi, 
a ogromne skrzydła biją powietrze. Ognista 
rzeka dopływała już do miejsca, w którym była 
przed chwilą, ale ona – dzięki pomocy skrzyd-
latych przyjaciół – zdążyła uniknąć nieszczęś-
cia. Patrząc za siebie dostrzegła, że złota kula 
zalśniła na moment na szczycie erupcji, że siła, 

z jaką została wyrzucona, pozwala jej szybować 
wysoko, wysoko…

– Miłości moja, pozwól jej stać się księży-
cem – prosiła w duchu kobieta.

Już nie frunęła pod niebem – ptaki delikat-
nie opuściły ją na polanę obok domu. Była zbyt 
zmęczona, by wejść do środka, ułożyła się na 
trawie, zamknęła oczy. Obudził ją pocałunek. 
Nad sobą zobaczyła uszczęśliwioną twarz męża, 
z którego spadło zaklęcie. 

Mama kończyła opowieść. Widząc, że córecz-
ka zasnęła, półgłosem powiedziała do siebie:

– W tej samej chwili z domku wybiegła có-
reczka, wołając: – Mamo, mamo, dynia uciekła 
z grządki i przysiadła na gałęzi… 

Ucałowała czoło dziewczynki, dziecko spało 
spokojnie. W progu stanął mąż, przytulił żonę 
i z uśmiechem, nie ukrywając wzruszenia, 
poprosił:

– Zaśpiewaj mi jedną z tych piosenek, które 
wśpiewywałaś w kulę…
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Anna Blacha

Córka Bałtyku
Ojciec Bałtyk miał kilka córek – syrenek. 
Bardzo o nie dbał i kochał. Nie miały mamy, 
zginęła podczas straszliwej burzy. Ratowała 
swoją najmłodszą, kilkumiesięczną córecz-
kę. Fale wyrzuciły ją na przybrzeżne skały, 
zdążyła tylko płaczące maleństwo zawinąć 
w wodorosty i ukryć przed wyjącym Wichrem 
w zagłębieniu pieczary. Porwał mamę szaleją-
cy północny Wicher – pan krain arktycznych, 
władca rozległych, zimnych włości. Zapalczywy 
i pamiętliwy. Gdy tylko ją dojrzał wygrzewającą 
się na plaży, a szczególnie bawiącą się z dzieć-
mi w wodnej toni w blasku słońca, wzbierała 
w nim dumna zawiść za odrzucone zaloty. Wte-
dy burzyło się w nim wszystko, budził morskie 
fale i wznosił je niebezpiecznie wysoko, myśląc 
o swej dawnej miłości. Sztorm trwał długo 
i Bałtyk, zaniepokojony o los żony i najmłodszej 
córeczki, popłynął ich szukać. Bałwany wodne 
nie były już groźne, poprosił więc o pomoc 
swoje córki, które znały wszystkie zakamarki 
podwodnego królestwa. Syrenki nieraz bawiły 
się w chowanego, więc wkrótce znalazły śpiącą 
siostrzyczkę, ukrytą w pieczarze, ale mamy nie 
dostrzegły…

Bałtyk dojrzał swą żonę leżącą na skałach – 
jej długie włosy, z wplecionymi w nie zielonymi 
wodorostami i bezwładne ciało, od pasa do stóp 
pokryte srebrnymi łuskami, w których odbijały 
się wszystkie kolory tęczy. Życia w niej już nie 
było. Zabrał i pochował ukochaną syrenę w pod-
wodnej krainie. Od tej chwili troska o dzieci 
była najważniejsza. 

Mijały lata i syrenki swą pięknością zachwy-
cały wszystkich, którzy je dostrzegli w mor-
skich falach. Tak samo, jak i mama, miały 
wplecione we włosy zielone wodorosty i tęczowe 
odbicia w świetle słońca swych pokrytych łuską 

ciał od pasa do stóp. Nazywano je „zielenicami”. 
Opowieści o syrenkach Bałtyku trwale wpisały 
się w legendę nadmorskiej plaży w Trzęsaczu. 

Pewnego razu rybacy łowiący ryby znaleźli 
zaplątaną w sieciach piękną syrenkę, najmłod-
szą córkę Bałtyku. Chcąc pochwalić się niezwy-
kłą zdobyczą, zanieśli ją do kościoła, do księdza. 
Syrenka prosiła i błagała, by ją wypuścili, 
jednak tego nie zrobili… Ksiądz nie wiedząc, co 
zrobić z tak niezwykłym stworzeniem, kazał ją 
zamknąć w podziemiach kościoła. Syrenka nie 
przeżyła, nie mogła pozostawać długo na plaży, 
a co dopiero w zimnie i ciemnicy… Pochowano 
ją na przykościelnym cmentarzu. 

Bałtyk widział całe zdarzenie, ale był bez-
radny… Postanowił zabrać ciało córki do swojej 
podwodnej krainy i pochować ją obok matki, bo 
tam, a nie na cmentarzu obok kościoła, jest jej 
miejsce. Od lat ojciec Bałtyk zabiera po kawałku 
plażę i kościelne mury, by ciało córki znalazło 
swoje miejsce pochówku w jego krainie, przy 
boku matki…

Taka jest legenda o Trzęsaczu, walących się 
murach kościoła i osypującej się skarpie, któ-
rej nie pomaga żadne wzmocnienie. Ta erozja 
trwa już prawie 200 lat i nikt nie jest w stanie 
jej zatrzymać… do chwili, aż ojciec Bałtyk nie 
odbierze ciała swej córki.
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maria Kuleszyńska-Kozak

Ogródek Babci

Babcia Danka ogród miała,
w nim warzywa uprawiała.
Tu koperek, tam marchewka,
pomidory, kalarepka.

Dziś gotować zupę chciała,
po jarzyny się wybrała.
Wnuczka kurtkę założyła
i za babcią pogoniła.

Babciu, ja ci w tym pomogę
i warzywa zebrać mogę.
Postawiła kosz z wikliny
na jarzyny dla rodziny.

Wnuczka była bardzo rada,
więc do kosza zręcznie wkłada:
najpierw dużo kartofelków,
pęczek marchwi i koperku.

Potem obie niosły razem
zapełniony koszyk warzyw.
W kuchni wnuczka, chociaż mała,
na stół wszystko wykładała.

Dziewczę trochę się zmęczyło,
więc do snu się ułożyło.
Na obiadek, babciu moja,
wstanie rześka wnuczka twoja.

Myszka

W mysiej dziurze 
mała myszka
cicho popłakuje,
bo zgubiła pantofelki,
które przywiózł wujek.

Jedna para wyszywana
szlaczkiem krzyżykowym,
druga para srebrną nitką,
ściegiem wężykowym.

Niechaj zwróci biednej myszce,
kto znajdzie jej butki,
by nie marzły nigdy w zimie
jej nóżki malutkie!

Kot i róża

Użalał się rankiem krzew dzikiej róży
do kota co siedział za płotem,
że posadzony daleko od ludzi
nie może zaglądać do okien.

Nikt nie odwiedza mojej samotności
– tak do kota uskarża się róża – 
i nie zaprasza mnie do domu w gości,
gdy deszcz na dworze i burza.

Gdy sroga zima i wiatr silny wieje,
aż szron się kładzie na stawie,
kto moje gałązki przed zimnem ogrzeje
kto przed mrozem otuli nagie?

Cóż z tego – kot na to – że żyję wśród ludzi,
że karmią i głaszczą mnie czasem?
Gdy wreszcie zabawa z kotami ich znudzi,
wygonią cię z domu z hałasem.
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Elżbieta Muszyńska

Polowanie

Usiadł dziadek z wnuczkiem w pokoju na 
tapczanie.
Planowali wspólnie iść na polowanie.
Plany były duże, szybko się skończyły, 
bo obydwu myśliwym oczka się skleiły.
Ale ja wam powiem – nie minęła chwilka,
a już w ciemnym lesie ustrzelili wilka,
w dali na polanie widzieli zające,
a obok sarenki skakały po łące.
Kiedy szli przez lasek, to zbierali grzyby, 
gdy przyszli nad wodę, to łowili ryby. 
Teraz utrudzeni siedzą na polanie – 
tak się zakończyło wielkie polowanie.
Już się obudzili, na tapczanie siedzą, 
co się działo jeszcze, tylko oni wiedzą.

halina Sędzińska

Rozważanie nad kołyską 
śpiącej Michasi

Już mi życie życiorys prawie napisało,
kiedy los zesłał Ciebie,
wnuczkę-okruszynkę.
Los dla mnie łaskawy.
Tobie niesie skrzynkę,
pełną tajemnych schowków.
Będziesz je odkrywać, rok po roku,
wkładając w nie marzenia,
zapał, miłość, niepokój,
dostaniesz mnóstwo porad,
czasem ostrzeżenia.
Życie będzie Cię uczyć,
wciąż zmieniać i zmieniać,
aż poczujesz, że w Twój życiorys
wiele już wpisało.
Będziesz kochać swych bliskich,
jak ja teraz Ciebie-małą.
Będziesz wciąż na coś czekać,
witać dzieci swych dzieci,
zdumiewać się światem,
czasem co jak wiatr leci i leci
bez chwili wytchnienia,
a tu spraw jeszcze tyle jest do załatwienia,
tyle potrzeb w sobie nosisz,
tyle kochania...
Dzień każdy sens pozwala odkryć nowy,
uczy przemijania.



102 INSPIRACJE  /  październik – grudzień 2012  /  nr 3 (43)

Bogumiła Hyla-Dąbek

Smutne wspomnienia 
siedzą na niewygodnym zydlu.

Miłe – w głębokim miękkim fotelu
(Romualda Dobrzyńska)

Co dzisiaj, po latach,  
powiedziałabym mojej Babci?

21 stycznia obchodzony jest Dzień Babci. To 
miłe święto i dzień szczególny dla babć i wnu-
cząt. Chociaż sama jestem już babcią, nie 
sposób tego dnia, nie pomyśleć o własnej. Co 
powiedziałabym jej w tym dniu, gdyby było to 
możliwe? Babcię miałam jedną, jedyną; nie-
stety, tylko przez pierwsze 13 lat mojego życia. 
Były to najwspanialsze lata mojego dzieciństwa, 
a to, że takie były, w dużej mierze jej właśnie 
zawdzięczam. 

Wysoka, szczupła siwa pani, będąca matką 
i jednocześnie wielką przyjaciółką mojej mamy, 
poświęcała mi bardzo dużo czasu. Ponieważ 
mieszkała razem z nami, można powiedzieć, że 
prowadziła dom. Jednocześnie, bez wątpienia, 
była najważniejszą osobą w moim rodzinnym 
domu. Z babcią liczył się każdy, babcię całowało 
się w rękę, do babci nigdy nie powiedziało się 
w formie „weź”, „zrób”, „daj”, „masz”… tylko 
„babciu, proszę wziąć”, „babciu, proszę dać”… itp. 

Gdyby żyła dzisiaj, w dniu jej święta, na 
pewno podziękowałabym jej za tę miłość i tro-
skę, którą mnie otaczała. Powiedziałabym jej, 
jak bezpiecznie czułam się, gdy była ze mną. 

Babcia wieczorami zawsze mi czytała. Czy-
tała też, oprócz bajek, Elementarz Falskiego, 
z którego później uczyłam się w szkole. Nie 
przewidziała, że nauczę się go na pamięć 
i później z nauką czytania będę miała wielki 
kłopot. Nauczycielka szybko się zorientowała, że 
„klepię” z pamięci, a innych podręczników, jak 
dzisiaj, nie było. To nic, babciu, chciałaś dobrze – 
powiedziałabym jej dzisiaj. Czytać się w koń-
cu nauczyłam, pamięć wzrokowa pozostała, 

a bajkę o kogutku, którego lis porywał do lasu 
ciemnego, bardzo przeżywałam i, jak wiesz, 
płakałam zawsze jej słuchając. Dzisiaj, moje 
wnuki tak nie reagują, gdy ją im czytam. 

Babcia Stasia, bo tak miała na imię, go-
towała i ciągle piekła, różne pyszności. Moje 
koleżanki lubiły przychodzić do mnie, bo zawsze 
też były częstowane czymś słodkim i nie tylko. 
Dzisiaj za te smaki dziękowałabym mojej babci, 
chociaż powiedziałabym, że nie należało się ze 
mną tak cackać i ulegać temu, że to lubię, a tego 
nie. To pozostało i mam swoje dziwactwa, jeżeli 
o jedzenie chodzi. 

Babcia kompletowała księgozbiór od naj-
młodszych moich lat. Nie sposób byłoby nie 
podziękować jej za zaszczepienie we mnie mi-
łości do książek, do czytania. Przez lata byłam 
typowym „pożeraczem książek” i dobrze, bo to 
dzisiaj byłoby nie do nadrobienia. 

Zwracała uwagę na sposób wysławiania 
się. I chociaż często miałam tego dosyć, dzisiaj 
dziękuję mojej babci za to z całego serca, bo 
to wielki kapitał. A to, że teraz narażam się 
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czasami innym, zwracając uwagę, jak się po-
prawnie mówi czy pisze, to nieważne. Mądrzy 
mi podziękują, będą wdzięczni, jak ja jestem za 
to wdzięczna babci. 

Moje kontakty z rówieśnikami, wyjścia 
z domu, były przez babcię bardzo kontrolowane. 
Oj, jak mnie to złościło. Pamiętam, jak spraw-
dzała, co i gdzie się odbywa. Gdy chciałam kie-
dyś pójść na występ cyrkowców do Domu Kultu-
ry i mówię , że pan od wychowania fizycznego 
nam to polecił, babcia musiała to sprawdzić. 
Pech chciał, że właśnie przechodził mój wuefi-
sta, a ona do niego: „Przepraszam, pan z cyrku? 
Bo moja wnuczka… itd.” Taki wstyd! Ale i za 
to dzisiaj podziękowałabym babci, bo, kto wie, 
może uchroniła mnie przed złym towarzystwem 
i jego wpływami? O czym miałam możliwość się 
przekonać, gdy jej zabrakło.

Dobre maniery, wysoka kultura osobista, 
życzliwość wobec ludzi, niezawracanie im głowy 
swoimi problemami, nieobnoszenie się z nimi, 
nienarzekanie, szacunek dla drugiego człowie-
ka, ostrożność we współczuciu, które często 
może być dla kogoś przykre, raczej dyskretna 
pomoc. Za to – nieszczędzenie dobrych słów pod 
adresem innych, gdy na nie zasługują. Życie bez 
zawiści i zazdrości. To zasady, jakimi kierowała 
się moja babcia i starała się je mnie przeka-
zać. Czy wszystko jej się udało? Nie wiem, ale 
staram się o nich pamiętać i tak postępować. 
Tylko czemu nie przygotowała mnie na to, że 
gdy ja taka będę, to wcale nie znaczy, że inni 
wobec mnie zachowywać się będą tak samo? Ile 
rozczarowań musiałam przeżyć, gdy już mojej 
babci przy mnie nie było.

Babcia pochodziła z Polski południowej, jak 
zawsze mówiła – z Galicji. Podziękowałabym jej 
dzisiaj za „pole” – szłam bawić się na „polko”, 
idąc na podwórko, za „nakastlik”, za „pulares”, 
za „borówki”, gdy nazbierałam jagód, za to, że 
nos „siąkałam”, a nie smarkałam… i wiele in-
nych słów, których dzisiaj mogę nie pamiętać. 
Mówiła, że tam w Galicji, żyją bardzo szczerzy 

i dobrzy ludzie. Mogłam 
się o tym przekonać kil-
kanaście lat temu… ale 
to już materiał na inny 
artykuł.

Za co w Dniu Babci 
przeprosiłabym dzisiaj 
moją babcię? Za pota-
jemne zjadanie z jej 
nocnego stolika aspiry-
ny, której miała zawsze 
pod dostatkiem, a która 
mi bardzo smakowała. 
Dzisiaj chowam leki przed dziećmi.

Na pewno za to, że ją jednak czasami okła-
mywałam, a ona tak bardzo mi we wszystko 
wierzyła. Pamiętając o tym dzisiaj, w stosunku 
do własnych dzieci, gdy były małe i w stosunku 
do wnucząt miałam i mam zawsze ograniczone 
zaufanie. Dziecko jest tylko dzieckiem i ten, kto 
dawałby za nie głowę, nawet nie wie, jak szybko 
mógłby ją stracić.

Przeprosiłabym babcię za wymuszanie, żeby 
mi załatwiała od znajomego lekarza zwolnienia 
z wychowania fizycznego. To nie było dla mnie 
dobre. Babci zabrakło, zabrakło zwolnień, a dla 
mnie zrobienie przewrotu stało się problemem. 
Po latach, ćwicząc na ZUTW, nieraz myślałam, 
czy to się da nadrobić? Niestety, nie da się.

Na pewno ogromne przeprosiny należą się 
mojej babci za to, że nie doceniłam, gdy razem 
z mamą stworzyły mi warunki do gry na for-
tepianie. Po kilku latach nauki całkiem nieźle 
już grałam. Dlaczego nie chciałam? Dlaczego się 
tak uparłam? A one mi ustąpiły. Jak ja dzisiaj 
tego żałuję. 

To cudownie mieć babcię. Babcię mądrą, 
dobrą, kochającą, to wielkie szczęście. Najbar-
dziej dziękuję babci, że była obecna w moim 
dziecięcym życiu. I chociaż stanowczo za krótko, 
to i tak udało jej się mieć ogromny wpływ na 
to, jakim dzisiaj jestem człowiekiem. Mam tylko 
nadzieję, że zbytnio jej nie zawiodłam.
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Barbara Konarska

Wejdźmy do domu: Zwykły świecznik holenderski
paraduje nad stołem, przy którym się jada;

świecznik ten służył jeszcze u mego pradziada
i jego troski złocił swym światłem anielskim,

z dziada na ojca przeszedł. Czasem sobie marzę,
że moja córka świecznik ten wnukom przekaże.

Gałczyński „Opis domu poety”)

Pamięć. W łańcuchu pokoleń

Profesor Marian Golka podczas Ogólnopolskiej 
Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
w niezwykle inspirującym wykładzie „Pamięć 
a tradycja, wiedza i historia”, stwierdził: Pa-
mięć społeczna polega na tym, że pokolenia 
dzieci, wnuków, prawnuków i jeszcze dalszych 
społecznych spadkobierców, mają poczucie 
jakiejś ciągłości z pokoleniami poprzedników – 
a w tym poczucie kontynuacji losów, poczucie 
tożsamości oraz poczucie odpowiedzialności za 
przeszłość i przyszłość. Pozwólcie Państwo, że 
podzielę się swoimi refl eksjami, które nasunął 
mi wykład. 

Jednym z najbardziej traumatycznych prob-
lemów współczesnego świata (dla uściślenia – 
„współczesny” dla mnie oznacza – za mojego 
życia) są migracje, zarówno te wymuszone przez 
machinę dziejów z jej wojnami, traktatami, ale 
i projektami socjotechnicznymi (jak choćby 
podjęte w ZSRR, w drugiej połowie lat trzydzie-
stych, deportacje ze strefy nadgranicznej grup 
narodowych, podejrzewanych o nielojalność 
wobec państwa radzieckiego)1. Już w przeszło-
ści znane były migracje z powodów ekonomicz-
nych2, istnieją one nadal; wyjeżdżają osoby 

1 Wywożeni byli wówczas Polacy z Ukrainy, Finowie 
z obwodu leningradzkiego, Kurdowie, Azerowie, 
Irańczycy i Ormianie z pogranicza radziecko-irań-
skiego i radziecko-afgańskiego (Stanisław Ciesiel-
ski, „Destalinizacja a deportowane narody ZSRR”, 
Internet). 

2 Anitta Maksymowicz podczas panelu w Muzeum 
Ziemi Lubuskiej mówiła np. o XIX-wiecznej emi-

w poszukiwaniu jakiejkolwiek pracy, ale także – 
w poszukiwaniu pracy zgodnej z posiadanym 
wykształceniem czy bardziej satysfakcjonują-
cej pod względem fi nansowym. Indywidualne 
wyjazdy są coraz powszechniejsze w „global-
nej wiosce”. Warto przy tym zauważyć, że to 
ostatnie pojęcie, choć bardzo popularne, jest 
niezwykle mylące. Tradycyjna „wioska” dawała 
poczucie bezpiecznej przynależności, tworzyła 
ją bowiem społeczność niewielka liczbowo, 
zdolna nawiązać osobiste kontakty z każdym 
jej członkiem, funkcjonująca według – jak to 
się mówiło – odwiecznych tradycji, podczas gdy 
owa „globalna” stwarza społeczność amorfi czną, 
podatną na różne, często sprzeczne sygnały 
zmieniającego się otoczenia, określoną przez 
amerykańskiego socjologa Davida Riesmana 
jako „samotny tłum”3. Tyrania chwili dezin-
formuje i deformuje obraz świata, wprowadza 
nasze umysły w stan chaosu4 – pisał Ryszard 
Kapuściński. 

Osobiście zastanawiam się, jak osiągnąć 
potrzebną społecznie kontynuację losów, kiedy 
coraz częściej pojawia się w kolejnych pokole-
niach niezrozumienie kodów kulturowych, a na-
wet – języka przekazu. Jakże często stykamy 

gracji zarobkowej z pogranicza Brandenburgii, 
Śląska i Wielokopolski do Australii.

3 Zainteresowanych odsyłam do książki D. Riesma-
na „Samotny tłum”, Warszawa 1996 r.

4 „Lapidarium mistrzów”, Warszawa 2011 r.

Wejdźmy do domu: Zwykły świecznik holenderski
paraduje nad stołem, przy którym się jada;

świecznik ten służył jeszcze u mego pradziada
i jego troski złocił swym światłem anielskim,

z dziada na ojca przeszedł. Czasem sobie marzę,
że moja córka świecznik ten wnukom przekaże.

Gałczyński „Opis domu poety”)

Pamięć. W łańcuchu pokoleń

fo
T.

 B
A

RB
A

RA
 k

o
N

A
RS

kA



105Wspomnienia – refleksje – rozważaniaINSPIRACJE  /

się z sytuacją, kiedy młodzi ludzie, z pokolenia 
naszych wnuków, nie dysponują aparatem 
pojęciowym pozwalającym zrozumieć opisy 
wcale nie tak dawnej przeszłości – lat naszej 
młodości. Ginie rozumienie słów, bo brak dla 
nich desygnatów w otoczeniu i proces ten za-
chodzi w niewyobrażalnym tempie. Czy język 
polski zginie? Jesteśmy dużym narodem, ale… 
W niezwykle interesującym artykule „Milknące 
głosy”5 autor – Russ Rymer – informując, że 
co 14 dni ginie jeden język zastanawia się, co 
wtedy przepada. Okazuje się, że język zmienia 
sposób myślenia i pogląd na świat. Najbardziej 
zdumiewający jest tu przykład pojęcia czasu. 
„(…) w języku tuwińskim, mówiąc o przeszłości, 
określa się ją jako coś, co jest przed człowiekiem, 
natomiast przyszłość to to, co się ma zaplecza-
mi. (…) Jest to całkiem logiczne, mówią mi 
Tuwińcy. Przecież gdyby przyszłość była przed 
nami, widzielibyśmy ją dobrze, prawda?”. Gdy 
język umiera, ginie też wiedza, o ziołach leczni-
czych czy szczegółach biologii gatunków, która 
nauka dopiero zaczęła potwierdzać. Profesor 
Golka przypomniał jeden z najbardziej zna-
nych w dziejach ludzkości epizodów tego typu, 
dotyczący nie jakiegoś gatunku zwierzęcia, ale 
całej cywilizacji – zapomnienie, na długie wie-
ki, umiejętności czytania hieroglifów. Dopiero 
odszyfrowanie tzw. Kamienia z Rosetty przez 
Jeana-François Champolliona pozwoliło pełniej 
zrozumieć znaczenie zabytków sztuki i archi-
tektury starożytnego Egiptu. Kontynuacji losów 
już jednak nie było… 

Podczas tegorocznych wakacji miałam szczęś-
cie zwiedzić w Kutnej Horze wspaniałą wystawę, 
zatytułowaną „Europa Jagellonica 1386-1572”, 
z podtytułem: „Kultura i sztuka Europy Środ-
kowej za czasów panowania dynastii Jagiello-
nów”. Jadąc tam o wystawie nie wiedziałam – 
był to dodatkowy „prezent” poza możliwością 
zwiedzenia wspaniałych świątyń – kościoła 
pw. św. Barbary i katedry pw. Nawiedzenia 

5 „National Geografic”, Nr 7 (154)

Panny Marii, wpisanych na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO (to w katedrze zrobiłam 
zdjęcie schodów, które przyniosło mi nagrodę na 
Juwenaliach). Zanurzenie się w sztukę wieków 
dawnych było przeżyciem niezwykłym. Dzieła 
mistrzów dłuta i pędzla Wita Stwosza i Pawła 
z Lewoczy, Albrechta Dürera i Łukasza Crana-
cha Starszego, iluminowane rękopisy, biżuteria 
i ozdoby złotnicze, szaty liturgiczne i świeckie, 
tapiserie z Wawelu, przyrządy astronomiczne 
i astrologiczne – wszystko to na wyciągnięcie 
ręki, wspaniale oświetlone. Każdy detal minia-
tury, każdy wyrzeźbiony włos z brody świętego, 
obrazy w barwach czystych, charakterystycz-
nych dla tej epoki. Zachwyt! A równocześnie 
myśl – nie wszystko rozumiem, nie zawsze 
czytam kod epoki. Po powrocie próbowałam 
się „oświecić” lekturą książki Umberto Eco 
„Sztuka i piękno w Średniowieczu”, w której 
autor, tropiąc różne wątki przydatne dla okre-
ślenia estetyki średniowiecznej, cytuje liczne 
fragmenty z rozważań scholastycznych teolo-
gów na temat istoty piękna, pragnąc dogłębnie 
zrozumieć, co wówczas kierowało artystami 
tworzącymi sztukę. Tekst erudycyjny, trudny. 
Ale spontaniczny zachwyt sztuką czasu Jagiel-
lonów pozostał we mnie. 

Zupełnie inne podejście do przyswojenia sobie 
sztuki dawnej zaprezentował Peter Župnik ur. 
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w 1961 r. w Lewoczy, obecnie żyjący i tworzący 
w Paryżu artysta fotografik. Zapewne dlatego, 
że artysta, nie uczony. Zwiedzając Litomyśl na-
trafiłam na plenerową wystawę, zatytułowaną 
„Orbis pictus Leuchovia”. 17 wielkoformatowych 
fotografii z wnętrz kościołów Lewoczy, rodzin-
nego miasta artysty, zawisło na zewnętrznym 
murze Ogrodów klasztornych. Sama przed laty 
zwiedzałam Lewoczę i pamiętam tamto olśnie-
nie, szczególnie ołtarzem w kościele pw. św. Ja-
kuba, autorstwa genialnego Mistrza Pawła. 
Teraz patrzyłam na fotografie, w niezwykły 
sposób przemawiające do wyobraźni, inspiru-
jące i wyzwalające silne pozytywne emocje. 
Przechodząc do kolejnych ujęć zauważyłam, że 
Peter Župnik napisał coś w rodzaju komenta-
rza (być może był to tekst z katalogu) w trzech 
językach – słowackim lub czeskim (nie jestem 
pewna), angielskim i niemieckim. Z zaintere-
sowaniem przeczytałam, nie wszystko od razu 
rozumiejąc i – już w domu – podjęłam próbę 
przekładu, posiłkując się skromną znajomością 
dwóch pierwszych języków. A oto tłumaczenie:

„Kiedy wchodzimy do którejkolwiek starej 
świątyni, przekraczamy granice czasu. Nie-
widzialne, ale dostrzegalne – gdziekolwiek 
zerkniemy, wszędzie wokół nas znajdziemy 
ślady czy wiadomości od naszych przodków, 
którzy zbudowali te mury, zapełnili wnętrza 
stworzonymi przez siebie, otaczającymi nas 
rzeźbami i obrazami. Z energią, inteligencją 
i zręcznością powoli wznosili świątynie, gdzie 
człowiek może w ciszy zatrzymać się, utwier-
dzić się w wierze, pomodlić się o pomoc czy 
przebaczenie albo tylko nad sobą się zastanowić 
i wyciszyć. Spojrzenie na twarze świętych, na 
madonny i wysokie sklepienia, na harmonię 
świeckiego piękna i duchowego przesłania 
wywołuje uczucia, które nas nie opuszczają, 
kiedy wracamy ze świątyni do codziennego, 
niełatwego życia.

W mojej serii fotografii poszukuję nowej 
perspektywy. Pracując przy dziennym świetle, 

dzięki współczesnemu spojrzeniu, poszukiwa-
łem nowych odniesień w tych miejscach, gdzie 
tworzyła się mozaika wewnętrznej struktury 
świątyni. Składałem wszystkie te sygnały 
w przestrzeń fotografii, tworząc obraz, który 
może nadać im nowe znaczenia. Moim celem 
jest wyrazić istotę przedstawianego obiektu, 
jak i osiągnąć nową jakość estetyczną. Mam 
nadzieję, że fotografie z Lewoczy mogą ukoić 
nasze nad miarę pobudzane oczy”. 

Tak, te fotografie koiły. Wiele też dała do 
myślenia refleksja artysty o przekraczaniu 
granic czasu. Chyba odebrałam ową „wiadomość 
od przodków” wiele razy, obcując ze sztuką, 
kontemplując piękno. Podobne przeżycia towa-
rzyszyły mi podczas dwóch wakacyjnych koncer-
tów, które organizatorzy paradyskiej „Muzyki 
w Raju” określili mianem rajskiego „przedsion-
ka”. W podzielonogórskiej Świdnicy słuchałam 
duńskich flecistek z zespołu Snów Consort. 
Dziewczęta, prowadzone przez Bolette Roed 
grały przepięknie, a na ich twarzach malowała 
się radość z wykonywanej muzyki. Udzieliła się 
i mnie – wracałam do domu uskrzydlona. Kilka 
dni później w Biurze Wystaw Artystycznych 
mogliśmy słuchać duetu viol da gamba „Les 
Voix Humaines” czyli Margaret Little i Susie 
Napper z Kanady. Przed laty zafascynował 
mnie film o dwóch XVII-wiecznych kompozy-
torach: bezwzględnie oddanym sztuce Sainte-
Colombe i jego uczniu Marinie Marais, który 
wbrew naukom mistrza wybrał drogę dworskiej 
kariery. Ich instrumentem była właśnie viola 
da gamba. W filmie, zatytułowanym „Wszystkie 
poranki świata” wykonawcą muzyki był jeden 
z najwybitniejszych interpretatorów muzy-
ki dawnej Jordi Savall. Szczęśliwie miałam 
możliwość posłuchania instrumentu na żywo. 
Dawna muzyka wymaga skupienia niemal me-
dytacyjnego, ale niesie niezwykłe emocje. To też 
„wiadomości od przodków”. 

Moja podróż wakacyjna przyniosła jeszcze 
jedną refleksję. Czesi mają zadbane zabytki, nie 
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tylko w miastach z listy UNESCO, także nied-
uże miasta na północy kraju szczycą się piękną 
zabudową, zamkami pełnymi wartościowych 
eksponatów z różnych epok, a licznie zatrudnie-
ni przewodnicy świadczą o tym, że wielu ludzi 
je odwiedza. To, co mnie uderzyło, wiąże się 
z wiekiem zwiedzających. Na zamek w Opocz-
nie przyjechała zorganizowana kolonijna grupa 
dzieci na rowerach, co i u nas się zdarza. Spoty-
kaliśmy często także rodziny z dziećmi, wszyscy 
z uwagą słuchali przewodników. Wyglądało to 
zupełnie naturalnie, nie widziałam na twarzach 
przymusu i znudzenia, z jakim spotykam się 
czasami u nas. Dziedzictwo kulturalne było dla 
dzieci wyraźnie interesujące, rodzice wdrażali 
dzieci do uczestnictwa w tym, z czego sami 
też czerpią przyjemność (były młode małżeń-
stwa z tak małymi dziećmi, że nie mogły one 
być podmiotem edukacji muzealnej). A więc 
można!

I jeszcze jedna sprawa. W 2006 roku byłam 
na wykładzie dr Krzysztofa Wojciechowskiego, 
który – w kontekście prowadzonego wówczas 
przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum 
projektu „Archiwum Ludzkich Losów” mówił 
o budowaniu kultury obchodzenia się z bio-
grafi ami ludzi. Sytuacja, w której jedna osoba 
słucha, a druga opowiada, czyni ludzi lepszy-
mi (podkreślenie moje – B.K.). Opowiadający 
pragnie dokonać jakiejś syntezy swojego życia, 
zrozumieć i uzasadnić własne wybory. Słucha-
jący staje po jego stronie, a po drugiej – zostaje 
historia. Dzięki takim przekazom tworzy się 
obraz czasów, w jakich my żyliśmy. Dla mło-
dych jest on zadziwiający. Kiedy przeprowadzał 
wywiad z matką przekonał się, że wcześniej 
o wielu sprawach nie wiedział, więc nie pytał, 
a skoro nie pytał, matka nie mówiła… Warto to 
spisywać, bo tam, gdzie istnieje przekaz pisany, 
więzy między ludźmi są silniejsze. 

Rimtas Tarabilda, malarz wileński, mówi, 
że Francuzi znają swoich przodków co najmniej 
12 pokoleń wstecz. Na Litwie 2-3 to dużo. On 

foT. RySzARd ANANCkI

sam ma wewnętrzną potrzebę szukania ko-
rzeni. Mówi, że można szukać w genach, ale 
i w onomastyce lub w innych słowach. Sam 
znalazł cząstkę słowotwórczą: TARA – w języku 
hiszpańskim, skąd wywodził się jego przodek, 
ale i na Litwie, bo tarabiłda eto czortik, jak 
dopowiedział – niepewny, czy zrozumiałam opo-
wiastkę o diabełku, robiącym psikusy. Bywa, 
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że niewiele zachowało się śladów o konkretnej 
osobie, nie mówiąc już o jej genealogii. Taka 
sytuacja zaistniała po Holocauście. Wspominał 
Marek Edelman:

Do mnie czasem przypływają jakieś obraz-
ki. (…) siedzę w stołowym u naszej sąsiadki 
z Franciszkańskiej pani Lewinson, która była 
buchalterką i po śmierci mamy zapraszała mnie 
czasem na rybę podawaną na ciepło z klusecz-
kami. Jej córka była żoną malarza Fridmana 
i on namalował jej akt. Ten obraz wisi w sypial-
ni, oglądam go przez szparę w drzwiach. Taka 
świetlista, naga kobieto na intensywnie niebie-
skim tle. W 1939 roku na nasz dom spadła bom-
ba, u Lewinsonów wszystko się spaliło, obraz 
też i już tylko ja jeden mam go przed oczami6.

Po śmierci Marka Edelmana tego obrazu nie 
ma już w niczyich oczach, a jednak zapisane 
wspomnienie inspiruje nas, byśmy sobie go 
wyobrażali, pokazuje jakiś fragment tamtej, 
istniejącej tuż przed wojną rzeczywistości, może 
posłużyć komuś do uzupełnienia zdobytych 
informacji o żyjącym kiedyś człowieku. Zatrzy-
mane w kadrze pamięci obrazy zdarzeń i ludzi, 
czyjeś zdjęcie, przechowany przedmiot, należący 
do nieżyjącej osoby – wszystko to były tropy, 
jakimi szła, w wielu wspaniałych reportażach 

6 „Lapidarium mistrzów”, Warszawa 2011 r.

Hanna Krall, głęboko przekonana, że każde 
ludzkie życie godne jest pamięci.

Indiańskie plemię Seri przed wiekami prowa-
dziło koczowniczy tryb życia. Pozostawił ślady 
w postaci przekonania, że dobra materialne to 
balast. Kiedy umiera członek plemienia, krewni 
dziedziczą tylko pieśni, legendy, pouczenia. Jak 
dla nich ważne jest to dziedzictwo świadczy 
fakt, że są wśród nich hant iiha cöhacomxoj, 
czyli „ci, którym opowiedziano” i którzy wzięli 
na siebie odpowiedzialność za przekazanie dalej 
tego, co usłyszeli. I opowiadają… 

Profesor Golka mówił, że historia jako 
„nauczycielka życia” okazywała się tylekroć 
nieskuteczna. Może przede wszystkim dlatego, 
że uczniowie bywali zazwyczaj mało pojętni. 
Czy jesteśmy bardziej pojętni? Czy skutecznie 
wdrażamy młode pokolenie do uczestnictwa 
w kulturze? Czy nie niszczymy bezmyślnie 
tego, co powinno trwać? Czy chcemy i umiemy 
przekazywać następnym pokoleniom wiedzę 
o minionym? Przestrzegać przed bezpowrotnym 
niszczeniem pamiątek przeszłości, lecz także 
pokazywać piękno tam, gdzie ono jest, gdzie 
ocalało. Piękno świata we wszystkich aspek-
tach – urody miejsc, urody tego, co człowiek 
stworzył. Bo nasze zaniechanie może sprawić, 
że nie będziemy w stanie zrozumieć, czym jest 
człowieczeństwo.
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Adriana Witkowska

Na moich oczach – 
metamorfoza miasta

Na kanwie wydarzeń zwią-
zanych z Dniami Zielonej Góry 
i inspirującej środowisko kul-
turalne Ogólnopolskiej Konfe-
rencji UTW w Zielonej Górze 
nasunęły mi się refl eksje do-
tyczące „małych ojczyzn”. Czy 
pamiętacie państwo Zieloną 
Górę z lat 50.? Bo ja tak. Z całą wyrazistością 
pamiętam ten dzień, gdy w roku 1949, idąc 
z moim ojcem pod pachę, zapytałam, czy to tu, 
w tym mieście, pozostaniemy już na zawsze? 
Ta moja niepewność była nadzwyczaj uzasad-
niona, bowiem w przypadku mojej rodziny 
i w obliczu traumatycznych minionych zdarzeń, 
niczego pewnego nie mogłam się spodziewać. 
Równocześnie sądziłam, że wędrowanie nasze 
powinno było mieć swój kres. Ojciec wiedząc, że 
tęsknię za Poznaniem, odpowiedział: – Nasza 
ojczyzna jest także tu i tutaj musimy ją budo-
wać jeszcze mocniej. Okazało się, że jak zwykle 
miał rację. Czekał mnie więc wreszcie stabilny 
dom. Zadawałam sobie pytanie, czy potrafi my 
wspólnie go zbudować? Szybko okazało się, że 
miasto sprzyjało nam – przybyszom z różnych 
stron Polski i emigrantom. W roku 1946 według 
statystyk było nas, mieszkańców, 15 tysięcy, 
w roku 1955 już 39 400, a obecnie 118 tysięcy. 

Wracam do roku 1949, gdy zamieszkałam 
na ul. Kupieckiej. Miasto wydawało się budzić 
dopiero z letargu, jednak potencjalna siła lu-
dzi sprawiła, iż bardzo szybko uruchomiono 
szkoły, zakłady pracy i administrację miasta. 
Choć na obecnej ul. Westerplatte były dział-
ki ogrodnicze, a w kierunku dworca aleja 
pięknych topoli, choć wokół ratusza jeździły 
furmanki z żywnością, a autobusy środkiem 

deptaka, wszystko miało swój wyznaczony 
czas na puls miasta – czas przejściowy... Nikt 
nie narzekał, wszyscy wzięli się z energią do 
pracy. Pamiętam z tego okresu pełną zieleni, 
ale z kilkoma willami, obecną ul. Podgórną, na 
jej końcu „domek Baby Jagi”, a dalej las i jakieś 
drożynki. Za szpitalem była szkoła – Liceum 
Ogólnokształcące (obecny „Medyk”), a za szkołą 
„glinianki” – popularna odskocznia od nauki 
na wagary... Natomiast na ul. Chopina stała 
sala gimnastyczna w bardzo dobrym stanie. 
Tutaj znalazły zajęcia kadry młodych zielono-
górzan. Pole do popisu miały sekcje gimnastyki 
sportowej, koszykówki, siatkówki – wszystkie 
prowadzone przez nieodżałowanego trenera Ju-
liana Nalepę. Tu zaraziłam się bakcylem sportu 
i po latach studiów wróciłam, by podjąć pracę 
z młodzieżą. Młodzież z tamtych lat – bardzo 
ambitna – chłonęła wiedzę w niespotykany spo-
sób. Odcięliśmy sie od traumatycznych przeżyć 
i gremialnie kończyliśmy studia, by wrócić tu, 
gdzie nas oczekiwano.

Jestem na spotkaniu w Ratuszu u Pionierów 
Zielonogórskich i pytam o wrażenia z lat 50. 
Pani Longina Grzybek opowiada o pierwszych 
krokach w naszym mieście. Mówi: Przybyłam 
do Zielonej Góry 2 lipca 1945 r. Jadąc trans-
portem z przesiedleńcami z powiatu Wołoszyn 
w województwie nowogrodzkim zauważyliśmy, 

foT. BolESłAW PolARCzyk
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że trasa, którą jechaliśmy, jest pilnie strzeżona 
przez wojsko rosyjskie. Okazało się za chwilę, 
że to Stalin jechał na konferencję w Poczdamie. 
Zza żółtych firanek kuszetki obserwowałam 
tylko jego domniemany cień. 

Przyjechała wraz z siostrą, by uczyć się 
w szkołach, które szybko powstawały. Tak 
bardzo chciały się uczyć, że przyjechały same, 
bez rodziców. W pustym domu znalazły nocleg, 
a nazajutrz popędziły już do Urzędu Repatria-
cyjnego, mieszczącego się na ul. Sikorskiego. 
Natychmiast dostały mieszkanie na ul. Ogro-
dowej 32. Gdy wróciły po rzeczy ku swojej roz-
paczy nie znalazły już wielkiego połcia boczku, 
który im matka wcisnęła do bagażu na „ciężkie 
czasy”. Miasto wydawało się być duże, z wyso-
kimi domami, których w rodzinnych stronach 

nie spotkała. Wokół ratusza jeździły zaprzęgi 
konne i autobusy, handel kwitł na Placu Wiel-
kopolskim, na ul. Lisowskiego znajdował się 
dworzec autobusowy. 

Swój przyjazd do Zielonej Góry wspomi-
na wieloletnia skarbniczka Stowarzyszenia 
Pionierów Zielona Góra, Stefania Zawacka: 
Przyjechałam do Zielonej Góry 15 lipca 1945 
roku, z chorą matką, transportem z okolic Za-
mościa. Zostawiłyśmy za sobą traumatyczną 
przeszłość – spalony dom rodzinny, dobytek 
całego życia. Podróże „na Zachód”, z braku 
środków transportowych, trwały wtedy nawet 
kilka tygodni, jednak wreszcie, po długiej po-
dróży, przyjechałyśmy rankiem do pięknego 
miasta. Na dworcu polski żołnierz, oczekujący 
w dorożce na swego oficera widząc, iż matka 
jest chora, zaofiarował nam przejazd do domu, 
gdzie wcześniej przybyły ojciec oczekiwał na 
nasz przyjazd. Był to w naszej sytuacji cud... 

Słuchając tej opowieści, wspominałam obra-
zy z tamtych lat, kiedy ja zaprzyjaźniałam 
się z miastem mojej młodości. W wyobraźni 
zobaczyłam, jak jechali „złotą dorożką” aleją – 
obecnie Niepodległości, wtedy Stalina – do 
domu. Nie było żadnych zniszczeń. Kwitnące 
magnolie roztaczały swój urok. Przed każdym 
domem kwitnące kwiaty, jakby z ogrodu wyszła 
przed chwilą ogrodniczka. Już wtedy zapewnie 
zaakceptowali to miasto z roztaczającą się wo-
kół zielonością, niewątpliwym atutem Zielonej 
Góry. 

Jeśli chodzi o moje wspomnienie, to mogę 
jeszcze dodać, że w tamtej Zielonej Górze – 
na pozór bezbarwnej – zamieszkali pracowici 
ludzie, którzy sprawili, iż po latach chwalimy 
się naszymi dokonaniami. Bo przecież nic nie 
dzieje się „z powietrza” i teraz, po latach, nasze 
środkowoeuropejskie miasto jest naszą dumą. 
Może to moje zauroczenie – nuta patriotyzmu, 
wyzierająca z całego tekstu – wyda się Państwu 
zbyt patetyczne, ale ja naprawdę kocham to 
miasto, tę moją małą ojczyznę i moją historię 
na jego tle...
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danuta Wesołowska

Szkice lipcowe AD 2012

Nic mi w życiu nie wyszło z mojego wnętrza. 
Zostało.
Miłość, lecz nie do mężczyzny. 
Przyjaźń niezbyt praktykująca. 
Otwartość, jak okno na świat.
Wrażliwość, czyli nadwrażliwość. 
Radość, bo znów kwitnie jaśmin i akacja. 
Tęsknota, bo nie wszędzie byłam.
Żal za tamtymi wiosnami.
Strach, bo istnienie boli…
Wiara, tak dla równowagi, 
wiara w boga jednego
o tysiącu imion.
Nadzieja, bo dobre już było…
Pamięć o tych, co na drugim brzegu.
Praca, piękno, zmartwychwstanie.
I niech TAK zostanie…
------------------------------------------------
Nie ulegajmy kulturze karkówki z grilla
-------------------------------------------------
Świat jest miałki jak trociny. Trociny to 
odpad. Są lekkie, ale mogą przygnieść, 
zdusić… A więc? Z trocin powstałeś 
i w trociny się obrócisz…
------------------------------------------------
Oto jak miotamy się we współczesnym 
świecie

Wspomnienia – refl eksje – rozważania

Od Redakcji: Obraz miasta, a właś-
ciwie budynku Filharmonii, sprzed 
lat dawniejszych jeszcze, bo sprzed 
wojny, zachował się w pamięci, 
mieszkańca – od wielu lat – Sol-
tau w Dolnej Saksonii, inicjatora 
współpracy naszych miast, człowie-
ka niezwykle zasłużonego w dziele 
niesienia pomocy mieszkańcom 
Zielonej Góry w ponurych latach 
czasu wojennego. Zaproszony na 
tegoroczny Koncert Winobraniowy 
Filharmonii Zielonogórskiej, który 
połączono z otwarciem wystawy 

foT. ANdRzEJ kozAk, NA zdJęCIU ECkEhARdT 
gÄRTNER z BARBARą kRzESzEWSką-zmyśloNy

poświęconej dokonaniom tego Honorowego 
Obywatela miasta Zielona Góra, wzruszony 
gość zaczął wspominać swoje chłopięce lata. 
Opowiadał, że w starej części dzisiejszej 
Filharmonii spędzali czas ludzie bezdomni, 
a chłopcy, przygotowujący się do konfi rmacji 
musieli wysiadywać w małej salce, podczas 
gdy woleli grać w tym czasie w piłkę. Wagaro-
wali, ale – jak dziś ocenia pan Gärtner – trud-
no było się im dziwić, musieli bowiem uczyć się 
na pamięć długich, kilkunastozwrotkowych 
pieśni. On sam uczył się tylko pierwszej zwrot-
ki, mając nadzieję, że pytający na niej poprze-
stanie i czasem się udawało. Wspominał stare 
ławki, z miejscem na obsadki i kałamarze, 
pod którymi chłopcy grali w kulki. Pamięć 
przywołała wspomnienie sztuki teatralnej, 
w której powierzono mu rolę żołnierza. Z roli 
wynikała konieczność pocałowania dziewczy-
ny; Ekki znalazł korepetytorkę, nauczył się 
całować i mógł wystąpić na scenie. Wyraźnie 
rozbawiony, swobodny starszy pan, wspominał 
czas, kiedy był szczęśliwym chłopcem, miesz-
kającym w Grünbergu! Wielka siła tkwiła 
w tych wspomnieniach, skoro przywiodła go 
w latach 80. do Zielonej Góry i skłoniła do 
organizowania regularnej pomocy, a kiedy po-
moc nie była już tak niezbędna – do dalszych 
wizyt w mieście, gdzie zyskał wielu przyjaciół. 
Pokochał to miasto na zawsze.
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maria Przeźwiecka

znałam tragizm, 
jaki niesie wojna
Ten feralny dzień – 13 grudnia 1981 roku – za-
stał mnie w Pradze, na wycieczce. Tego ranka 
zeszliśmy z hotelowych pokoi do sali restaura-
cyjnej na śniadanie. Wszyscy z niecierpliwoś-
cią oczekiwali chwili wyruszenia do miasta, 
aby poznawać i podziwiać Złotą Pragę. Nagle 
pilotka poprosiła rozradowanych ludzi o ciszę 
i oświadczyła nam, że w Polsce został ogło-
szony stan wojenny. Konsternacja, zdumienie, 
strach, a właściwie ogromny szok. Kazano nam 
opuścić pokoje i czekać na dalsze wydarzenia. 
Całkowicie wytrąceni z równowagi, przerażeni, 
poczuliśmy tragizm sytuacji. 

W sąsiedniej sali słychać było głośne szlo-
chanie. Otworzyłam drzwi i zobaczyłam grupę 
młodzieży z warszawskiej szkoły. Dziewczęta 
bardzo płakały, niektóre klęczały i modliły 
się. I wówczas ja zobaczyłam siebie sprzed lat – 
małą dziewczynkę, którą przywołała z podwór-
ka matka mówiąc: „Niemcy napadli na Polskę, 
już słychać lecące bombowce i lada moment 
polecą na nas śmiertelne pociski. Może uda nam 
się gdzieś uciec, może nas nie dosięgną…”. To 
był 1 września 1939 roku. Sznur wozów pełnych 
dzieci, staruszków ciągnie gdzieś, byle dalej od 
śmiertelnego zagrożenia… Ale dziewczynka 
jest już dorosłą kobietą i nie rozumie, dlaczego 
odczuwa tamten strach, tamto przerażenie. Te-
raz jest ono jeszcze silniejsze, bo w Polsce są jej 
bliscy i o nich głównie się boi, znając tragizm, 
jaki niesie ze sobą wojna. 

Na szczęście polski konsul pomaga nam 
w opuszczeniu Czechosłowacji. Jest autokar, 
zajmujemy miejsca. Po przebyciu małego od-
cinka drogi autokar zatrzymuje wojsko i każdy 
zostaje poddany rewizji. Przejmujący strach 

trwa, przerażenie nas nie opuszcza. Po prze-
kroczeniu granicy przeżywamy kolejny szok 
i chwile grozy – wszędzie rozstawione czołgi, 
uzbrojone wojsko… Dojeżdżamy do Zielonej 
Góry, wracamy do naszych domów szczęśliwi, że 
nasi bliscy żyją. Oni też z wielkim niepokojem 
czekali na nas. 

Życie potoczyło się dalej, ale tragizm tamtego 
dnia pozostawił trwały ślad w mojej pamięci.
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zbigniew Rajche

Pomylony sygnał

Jest noc. Jakieś głosy na klatce schodowej. Pod-
chodzę pod drzwi i wyglądam przez wizjer. Pod 
moimi drzwiami stoi sąsiad Zbyszek i młody 
chłopak z sąsiedniego domu. Wygląda na to, 
że mają do mnie jakiś interes, ale nie dzwonią. 
Więc czekam. Są jacyś dziwni, jakby pijani. 
Rozmawiają półgłosem i wciąż patrzą na drzwi. 
Zbyszek już sięgnął do dzwonka, ale ten drugi 
go odciągnął. Oddalają się, jakby zrezygnowa-
ni, ale Zbyszek wciąż się ogląda, jakby chciał 
wrócić. Też odchodzę…

Rano jedna z sąsiadek przybiegła ze strasz-
na wiadomością Ubiegłego wieczora Zbyszek 
miał poważny wypadek samochodowy. Ciężko 
rannego zabrało pogotowie. Zmarł w nocy, nie 
odzyskawszy przytomności. Żona o wypadku 
dowiedziała się dopiero rano…

Wtedy nagle przypomniałem sobie swój sen 
z ubiegłej nocy, bo to był sen o tym, co działo się 
pod moimi drzwiami. Przypomniałem też sobie 

coś jeszcze bardziej dziwnego – otóż chłopak 
towarzyszący Zbyszkowi w tym śnie nie żył już 
od dwóch lat. Po prostu zapił się na śmierć, jak 
kiedyś jego ojciec…

Czego chciał mój sąsiad w środku nocy?! 
Nigdy dotąd nie śnili mi się żadni sąsiedzi. 
Dlaczego właśnie dzisiejszej nocy przyszli do 
mnie i to obaj, jak się okazało, nieżywi?!

Słyszałem, że mózg ludzki w chwili śmierci 
potrafi wysyłać jakieś bardzo silne sygnały. 
Do kogo?! Może to C O Ś, co z niego zostało, co 
wierzący nazywają duszą, a racjonaliści świa-
domością, chciało powiadomić o swej śmierci 
żonę, która spała tuż za moja ścianą. Spała, bo 
straszna wiadomość jeszcze do niej nie dotarła. 
Dlaczego to ja ją odebrałem?! Przez przypadek, 
czy mam lepszą od młodej wdowy zdolność prze-
chwytywania takich impulsów?

Chyba nigdy nie opowiedziałem jej o moim 
dziwnym śnie…

fo
T.

 E
W

A
 k

W
A

śN
IE

W
IC

z



114 INSPIRACJE  /  październik – grudzień 2012  /  nr 3 (43)

Bogumiła Hyla-Dąbek

Wycieczka,  
o której nie sposób zapomnieć

Są takie wydarzenia, które pamięta się do 
końca życia, a jeżeli jeszcze dotyczą nas bezpo-
średnio, często wracają w naszych wspomnie-
niach. Dobrze jeżeli należą do przyjemnych, 
gorzej, gdy... 

Jest rok 1976, jestem młodą dziewczyną, 
bardzo młodą nauczycielką, pełną zapału, po-
mysłów. Klasa, w której mam wychowawstwo, 
właśnie kończy szkołę. Trzeba im zorganizować 
wycieczkę, którą będą długo wspominali. Po 
uzgodnieniu z uczniami i ich rodzicami rozpo-
czynam załatwianie autokaru, noclegów, wy-
żywienia, przewodnika... Nie, nie żadne Biuro 
Podróży, sama. W kwietniu ruszamy, wszystko 
dopięte na ostatni guzik, autokar wypożyczony 
z Lumelu. Do mojej 8b, dołączyli uczniowie 
z innych klas 8. Trasa wycieczki Kraków – 
Zakopane – Wieliczka okazuje się atrakcyjna 
i chętnych nie brakuje. Jedziemy, zwiedzamy, 
humory wszystkim dopisują. Do Zakopanego, 
do schroniska, docieramy wieczorem i idziemy 
spać, bo rano będzie czekał na nas przewodnik. 
Jak to na wycieczce z młodzieżą – kto spał, to 
spał, ale byli i tacy, którym nie chciało się spać, 
tylko rozrabiać, więc obie z koleżanką wstajemy 
niewyspane i złe na niektórych uczniów. 

Z przewodnikiem, który okazuje się bardzo 
miłym, wesołym facetem, jedziemy nad Morskie 
Oko. Tam już nie pamiętamy o nieprzespanej 
nocy, nie ma śladu złości na rozrabiających, 
cudowne widoki zrobiły swoje. Jest jeszcze 
sporo śniegu, a my wszyscy w półbucikach, 
na zimową aurę nieprzygotowani. Spotykamy 
grupę siatkarek i siatkarzy z trenerem Huber-
tem Wagnerem. Nawiązujemy z nimi kontakt, 
rozmawiamy, co rusz ktoś upada, ślisko, śmie-
jemy się, przewodnik ciekawie opowiada, sypie 
dowcipami. Rozbawieni wsiadamy do autobusu. 

Wówczas autobusy dojeżdżały bardzo blisko 
Morskiego Oka, dzisiaj już nie. Ruszamy i od 
razu zaczynamy się rozpędzać, a to przecież 
same zakręty i wysoko. Uczniowie zaczyna-
ją spadać z siedzeń, co ich jeszcze bardziej 
rozbawia, głośno się śmieją. I wtedy wstaje 
przewodnik, obraca się do nas i taki poważny 
krzyczy przeraźliwie: „Cisza, trzymać się moc-
no, trzymać!”. Myślę sobie: co mu się stało? Taki 
miły, wesoły człowiek, co mu przeszkadza, że 
dzieci się głośniej śmieją, ale już czuję niepokój, 
że tak szybko jedziemy. Wstaję, żeby uspokoić 
moją młodzież, zaczynam mówić i widzę, że 
nasz autokar rozwala taki jakby krawężnik na 
jednym zakręcie, potem drugim, późnej widzę, 
że jedziemy już nie szosą tylko w dół, w las, tra-
cę równowagę i zderzam się z przewodnikiem, 
bo tylko nas dwoje wstało. Myślę: a jednak ... 
stało się. Na inne myśli czasu nie było. Autokar 
przewala się na bok, zaczyna bokiem zsuwać się 
po śniegu. Zamykam oczy i czekam, że teraz 
będzie koziołkował, bo tak widziałam na wie-
lu filmach. Grobowa cisza w autobusie, tylko 
chrzęst żelastwa i nagle stoimy. Wprawdzie na 
boku, drzwi wyjściowe mamy na górze, ale dalej 
nie lecimy, autobus nie koziołkuje. Okazuje się, 
że wsparł się na dwóch rozłożystych drzewach. 

Patrzę i widzę wszystkie twarze moich 
uczniów, trzymających się kurczowo siedzeń, 
skierowane na mnie. Cisza. Nagle, jedna 
z dziewcząt kopie w szybę i tyłem wszyscy 
wychodzimy. Jednego z uczniów, który nie 
posłuchał przewodnika i się nie złapał, trzeba 
wyciągnąć z półki na bagaże. Bardzo krwawi 
przewodnik, który, jak się okazuje, ma złamany 
nos, po zderzeniu z mim łokciem. Unierucho-
miony jest kierowca. Jeden z chłopców wyłącza 
silnik w autokarze. Żyjemy! Trzeba wydostać 
się na szosę, wydaje się dosyć wysoko, śnieg, 
koleżanka krzyczy: „Muszę zapalić papiero-
sa!”. Dziewczęta zaczynają płakać, mnie też 
łzy napływają do oczu (w domu czekają małe 
dzieci i mąż), ale nie, nie mogę. Zatrzymują się 
samochody, ludzie robią zdjęcia, ktoś pojechał 
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powiadomił pogotowie. Jedzie kilka karetek na 
sygnale, ale okazuje się, że są tylko dwie osoby 
do zabrania, kierowca i przewodnik. Nie mogę 
znaleźć jednego buta, ale co tam but. Wdrapu-
jemy się na szosę, dwa autokary z wycieczkami 
proponują zabrać nas do Zakopanego. Dziew-
częta nie chcą wsiąść, płaczą, też najchętniej 
poszłabym pieszo, ale nie mogę tego po sobie 
pokazać. Za to chłopcy są cały czas bardzo 
dzielni. Trafi am z dziewczętami do autobusu 
z radzieckimi aktorami, koleżanka z chłopcami 
do polskiej wycieczki. Aktorzy widząc zapłaka-
ne dziewczęta, zabawiają je rozmową, dają swoje 
zdjęcia, autografy, jedziemy bardzo wolno i do-
jeżdżamy do Zakopanego. Idziemy na obiad, nie 
mogę nic przełknąć, koleżanka, nie mniej zde-
nerwowana, reaguje inaczej, zjada swoją i moją 
porcję. Dzwonię do dyrektora szkoły, do rodziny. 
Co dalej z wycieczką? O dziwo, wszyscy chcą, 
żeby była kontynuowana. Dziewczęta opowia-
dają mi, jak się szczypały, bo nie wiedziały, czy 
żyją, czy może wszyscy jesteśmy już na tamtym 
świecie. Chłopców rozpiera duma, bo rzeczywi-
ście byli dzielni, bardzo dziewczętom pomagali. 
Kilka godzin spędzam na komisariacie milicji, 
gdzie mnie wypytują, co zrobił kierowca, jak 
posługiwał się hamulcem, który, jak się okazało 

wysiadł. Niewiele mogę pomóc, nie znając się 
na tym. Biegnę do szpitala, do kierowcy, gdzie 
leży ze złamanym biodrem. Ze zwiedzania Za-
kopanego nici, w schronisku wszyscy nas wypy-
tują o wypadek, co rusz ktoś u siebie odkrywa 
nowe siniaki, ale na nich, na szczęście, koniec.
Następnego dnia przyjeżdża nasz dyrektor 
z pracownikiem KM PZPR, który pomógł w za-
łatwieniu autokaru, żeby wycieczka mogła się 
odbyć. No i się odbyła.

Nie ulega wątpliwości, że uratował nas 
przerażający krzyk przewodnika, żeby się trzy-
mać (i że uczniowie posłuchali), śnieg i te dwa 
rozłożyste drzewa, które autokar zatrzymały.

Po powrocie do domu przez wiele tygodni 
miałam kłopoty z zaśnięciem, bo co zamknęłam 
oczy, słyszałam chrzęst żelastwa w przewraca-
jącym się autokarze, nie mogłam pisać, bo wy-
dawało mi się, że trzęsą się moje ręce, a to były 
wewnętrzne drżenia. Kolejna moja klasa była 
poszkodowana, bo przez kilka lat na wycieczki 
nie jeździłam. Od czwartej do siódmej jeździli 
z innymi klasami, dopiero na zakończenie 
szkoły znowu odważyłam się wycieczkę zorga-
nizować i też ją dobrze pamiętam, ale z uwagi 
na inne, wesołe zdarzenie.

Podróże i zwiedzanie są nadal moją pasją, 
ale boję się jeździć, samochodem i autobusem. 
Zawsze bardzo śledzę pokonywaną trasę, boję 
się zakrętów, nie potrafi ę się odprężyć podczas 
jazdy. Może to dziwne, ale najbezpieczniej czuję 
się w samolocie.

foT. BogUmIłA hylA-dąBEk
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116 INSPIRACJE  /  październik – grudzień 2012  /  nr 3 (43)

mirosława Bogdan

W rocznicę 
rewolucji październikowej
Śmierć Lenina

Kino kocham od zawsze. Początki tej miłości 
giną w mrokach mojego dzieciństwa, kiedy to 
rodzice zabierali mnie ze sobą do kina na seanse 
dla dorosłych. Dobrze pamiętam, jak tłumaczy-
li bileterkom, że treść fi lmu nie jest dla mnie 
w żaden sposób niestosowna, bo i tak niczego 
nie jestem w stanie zrozumieć. Owszem, za-
sadniczo nie rozumiałam, ale mój jakże młody 
wówczas umysł rejestrował wszystko, kadr po 
kadrze. Później, po latach, gdy przybywało mi 
doświadczeń, „odwijałam” zapamiętane fi lmy 
i doznawałam olśnienia. I tak przykładowo, 
moją dziecięcą wyobraźnią na wiele lat za-
władnął fi lm „Bitwa pod piramidami” o ma-
melukach (białych niewolnikach kaukaskich) 
walczących po przeciwnych stronach wojsk 
Napoleona i władcy Egiptu Ali Beja. Zrozumie-
nie po latach, że śmierć w bitwie wieńczącej 
fi lm zadali sobie nawzajem – już jako dojrzali 
mężczyźni – porwani przed laty chłopcy z tej 
samej gruzińskiej wioski, było dla mnie bardzo 
przygnębiającym przeżyciem. W ten oto sposób 
rodzice zafundowali mi wiele traumatycznych 
doświadczeń, które na zawsze zasiedliły moją 
wyobraźnię.

Zadziwiające zatem, jak niewiele pozostało 
mi w głowie z fi lmów, które w kolejnych latach 
mego życia, już jako uczennica, oglądałam pod-
czas październikowych dni fi lmu radzieckiego. 
Pamiętam niemiłosiernie długie, czarno-białe 
i nudne sekwencje. Jeszcze dziś, gdy zamknę 
oczy widzę wędrujących z mozołem ludzi 
okutanych w jakieś szmaty i futrzane czapki, 
z tobołami i dziećmi u boku. Widzę wychudzone 
konie i wozy, rozklekotane ciężarówki i działa 

grzęznące w błocie. A wokół bezkresne pola 
i brzozy, pola i brzozy… Albo zawieje śnieżne 
i brnących po pas w śniegu ludzi. I barykady 
z łomoczącymi na wietrze sztandarami lub 
dokumenty pisane cyrylicą, godzinami tkwiące 
na ekranie, jak gdyby intencją twórców fi lmów 
było, by widzowie nauczyli się ich na pamięć… 
Czy te fi lmy miały jakieś walory artystyczne? 
Czy były interesujące? Być może, ale nie dla 
nas, dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wojny, 
rewolucje, wszelkie gwałtowne procesy i zmia-
ny społeczno-polityczne to nie są zagadnienia 
interesujące dla dzieci, bo przecież przerastają 
możliwości dziecięcego rozumowania. Ale o tym 
zdawano się wtedy (w latach sześćdziesiątych) 
absolutnie nie pamiętać. Liczyła się tylko fre-
kwencja polskiego społeczeństwa, nieważne, że 
wymuszona, która miała zaświadczać o szero-
kim zainteresowaniu i poparciu dla rewolucji 
i nowego, radzieckiego państwa. 

Ale mimo wszystko lubiłam te październiko-
we szkolne wycieczki do kina. Nie było wtedy 
lekcji, a po niespełna dwugodzinnym seansie, 
jeśli tylko dopisywała pogoda, można było po-
biec z innymi dziećmi do pobliskiego parku, by 
zbierać kolorowe liście i lśniące pękate kaszta-
ny. I tak pewnego październikowego poranka, 
jak wiele razy przedtem, zamknęły się za nami, 
uczniami jednej z zielonogórskich szkół, drzwi 
kina „Wenus”. I rozpoczął się fi lm o życiu i dziele 
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Władimira Iljicza Lenina, o którego roli dla 
narodów po obu stronach Uralu mieliśmy wtedy 
raczej dość mgliste pojęcie. Nie wiedzieliśmy 
też, że takie życie i takie wybitne dla ludzkości 
dzieło nie mogły się zamknąć w dwugodzinnym 
seansie. Film trwał i trwał, bez końca. Już 
pierwsze kadry ukazujące jak przystało radzie-
ckie dokumenty, brzozy i sztandary, wędru-
jących i walczących ludzi oraz łysawego pana 
z bródką przestały w nas budzić jakiekolwiek 
zainteresowanie. Atmosfera w kinie stawała się 
nie do zniesienia. Zajmowaliśmy się wszystkim, 
tylko nie tym, co działo się na ekranie. Tak 
naprawdę to nawet nie pamiętam czym. Wiem 
tylko, że większość czasu pochłaniała nam 
stale od nowa wznawiana wędrówka do toalety. 
To była właściwie jedyna sensowna rozrywka 
podczas tego fi lmu. 

I nagle, po pięciu czy sześciu godzinach ja-
kieś dziecko krzyknęło: Lenin, Lenin nie żyje! 
Na ułamek sekundy kino zamarło. Patrzymy 
w ekran: Czy to prawda, że nareszcie umarł? 
Ależ tak, to on – człowiek o dobrotliwej twarzy 
z małą bródką leży na katafalku, a wokół smut-
ni, zapłakani ludzie! No, nareszcie! Nareszcie 
koniec fi lmu! O radości! Ten, przez którego stra-
ciliśmy już wiarę, że kiedykolwiek wyjdziemy 
z kina, naprawdę umarł! Zaraz otworzą drzwi, 
a za nimi zobaczymy wytęsknione słońce, 
jesienne liście i kasztany… I nagle wszystkie 
dzieci pod wpływem jakiegoś nieodgadnionego 
impulsu zaczęły klaskać z radości. To się przed-
tem nigdy nie zdarzyło, to była spontaniczna 
burza oklasków… 

Na drugi dzień w szkole nie było lekcji. Na 
apelu padło pytanie: Komu się spodobało, że 
umarł wódz rewolucji? No faktycznie, było nam 
trochę głupio, bo przecież wiedzieliśmy już, że 
śmierć – co tu dużo mówić – nie jest najlepszym 
pretekstem do radości i oklasków. No i kto 
pierwszy zaczął klaskać? Tego nie wiedzieliśmy, 
ale byliśmy pewni, że tak samo jak my, cieszył 
się, że w końcu wyjdzie z kina. Milczeliśmy, bo 

szóstym zmysłem czuliśmy, że nikt nie oczekuje 
od nas odpowiedzi…

Z drżeniem serca czekałam na Tatę, który 
po południu musiał iść do szkoły na zebranie. 
Przecież ja też klaskałam i to dość zawzięcie... 
Gdy wrócił, odetchnęłam z ulgą, bo wyczułam, 
że nie jest na mnie zły. Powiedział, że znalezio-
no prowodyrów i że zostaną wydaleni ze szkoły 
(to było moich dwóch kolegów z podwórka; długo 
jeszcze potem myślałam, że jednak zaszła jakaś 
pomyłka, bo nigdy nie mówili, że zależy im na 
śmierci Lenina). Do mnie zaś zwrócił się z taki-
mi oto słowami: – Nigdy więcej nie klaszcz, gdy 
kończy się fi lm albo gdy ktoś na fi lmie umiera, 
bo potem dyrektor szkoły jest zdenerwowa-
ny i krzyczy na rodziców. Od tamtego czasu 
z respektem patrzyłam na dyrektora, bo skoro 
nawet mój Tata bał się jego krzyku…

P.S. Szczęśliwie to wydarzenie nie miało żad-
nego wpływu na moją miłość do kina. Osobli-
wie natomiast któregoś dnia uznałam, że jako 
dzieci mieliśmy prawdziwego pecha, bo rzęsiste 
i długie brawa były nieodłącznym atrybutem 
słusznie minionego ustroju. Świadczyć miała 
o tym anegdota właśnie z oklaskami w roli głów-
nej. Oto ona: „Rozmawiają dwaj korespondenci 
zagraniczni akredytowani przy zjeździe KPZR. 
Jeden z nich nieobecny na obradach pyta drugie-
go: – Podobno po przemówieniu Stalina brawa 
nie miały końca. Czy to przemówienie było rze-
czywiście takie interesujące? – Nie, skądże, było 
jak zwykle. Ale nie mogli znaleźć śmiałka, który 
odważyłby się jako pierwszy przestać bić brawo”.
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Jadwiga lidka Engel 

z łóżka szpitalnego…
OBRAZEK 1 Marysi nie ma

Kobietę mikrego wzrostu, słusznego wieku, po-
ruszającą się przy pomocy dwóch kul, spotykam 
nocą na szpitalnym korytarzu. Chce porozma-
wiać więc zatrzymuję się i słucham cierpliwie, 
z rosnącą ciekawością w miarę opowiadania.

Ma na imię Marysia, po operacji leży na sali 
ostrego dyżuru, wpatrzona w ekran monitora. 
Nasłuchuje przerywanego głosu pi-pi pi, ob-
serwuje zygzakowatą linię życia. Nagle linia 
ta prostuje się i słychać jednostajny głos piiii. 
Przerażona krzyczy: Marysi nie ma! Wokół 
łóżka robi się biało, w ruch idzie defi brylator, 
Marysia wraca. Lekarze mówią jej, że odeszła 
na chwilę, ale ona nie zgadza się z tym, ona wie 
swoje, bo przecież widziała i słyszała wszystko 
co się wokół niej działo.

Wracam do swego łóżka i rozmyślam. Jak to 
możliwe i ile jest prawdy w tej opowieści i czy 
mogła wołać „Marysi nie ma” gdy już faktycznie 
jej nie było i czy mogła widzieć i słyszeć co się 
wokół niej działo, gdy była… no właśnie, gdzie 
była wtedy Marysia?

OBRAZEK.2 Fioletowy pan

Spacerując po długim szpitalnym korytarzu, 
zgodnie z zaleceniami lekarzy: „chodzić, nie wy-
legiwać się”, spotykam często spacerującego wy-
trwale pana w fi oletowym dresie. Zazdroszczę 
mu, gdyż opiera się na trzykołowym zgrabnym 
chodziku, prawdopodobnie prywatnym, gdyż na 
oddziale jest tylko jeden – ciężki i mało funkcjo-
nalny. Ja mogę sobie pomagać tylko poręczami 
usytuowanymi wzdłuż ścian korytarza. Przy 
mijaniu mówimy sobie dzień dobry, czasami 
wymieniamy uwagi na temat wyżywienia. Wy-
pisani ze szpitala wracamy do swoich domów. Po 

foT. BARBARA koNARSkA
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Anna Blacha

mgiełki i mgły
Wreszcie wybrałam się na grzyby, oczywiście 
wcześnie rano, gdy tylko świt pozwolił mi wi-
dzieć drogę do lasu. Trzeba było minąć pole 
z ładną oziminą, dosyć dużą łąkę, trochę zarośli 
i już wysokie sosny zapraszają na swe włości. 
Prawdziwki lubią się ukryć we mchu, a pod-
grzybki znaleźć można łatwiej – jest ich więcej. 
Czekam tylko na wstające słońce i prześwieca-
jące przez drzewa ciepłe promienie, by lepiej wi-
dzieć. Marzę o pysznym obiedzie, suszących się 
grzybkach na zimę i zaprawach w słoiczkach. 
Cel przesłonił mi to, co dzieje się wokół mnie. 
Tu prawdziwek, a tam rodzinka podgrzybków, 
kurkami też nie pogardzę. Można posmakować 
i nazbierać borówek. 

Zegarek wyczerpał baterię, komórka nie ma 
zasięgu, i coraz ciemniej w zagajnikach, czyż-
bym tak się zapomniała? Wejdę w duży las, to 
będzie widniej i będę wiedzieć gdzie jestem. 

miesiącu wyjeżdżam do Głuchołaz na poszpital-
ną rehabilitację i tam, na sali gimnastycznej, 
spotykam pana w fioletowym dresie, tym razem 
już bez chodzika. Z przerażeniem widzę zwisa-
jącą bezwładnie rękę, pozbawiony oparcia nie-
pewny chód i wielkie trudności w wykonywaniu 
ćwiczeń, z którymi ja radzę sobie bez problemu. 
Zapytany opowiada, że to są skutki udaru, z po-
wodu którego znalazł się wtedy w szpitalu i że 
bez chodzika nie byłby w stanie zrobić kroku. 
A ja mu wtedy zazdrościłam!

OBRAZEK 3 Mariola

Podczas miesięcznego pobytu w szpitalu w trzy-
osobowym pokoju, przez dwa tygodnie miałam 
łóżkową sąsiadkę Mariolę. To były dwa tygodnie 
koszmaru. Mariola, pani po 70-ce, po podobnej 
do mojej operacji, miała wielką potrzebę mó-
wienia, a nawet głośnego wyrażania swoich 
myśli. Zaczynała więc o 6 rano, kończyła późną 
nocą, a czasami nie kończyła, gdyż cierpiała na 
bezsenność. Głos miała tak donośny, że nie głu-
szyły go stopery, którymi zatykałam uszy. Tak 
więc chcąc nie chcąc poznałam cały życiorys 
Marioli, jej sposób spędzania czasu, usłyszałam 
wszystko o jej mieszkaniu i rodzinie, zwłaszcza 
o niedobrym synu, głupiej i leniwej synowej 
i ich dzieciaku, któremu poświęcali czas, za-
miast zajmować się matką. Nie wiem, czy to 
z powodu małej tolerancji bólu, czy z potrze-
by, by zajmowano się jej osobą, często w nocy 
wzywała pielęgniarki, a gdy te nie reagowały 
natychmiast, donośnym krzykiem: „Ratunku, 
boli, umieram” zwoływała cały sztab medycz-
ny pełniący nocny dyżur. Po podaniu jakiegoś 
środka w kroplówce natychmiast uspokajała 
się. Mariola robiła wszystko, by dłużej pozostać 
w szpitalu. Myślała o tym często, oczywiście 
głośno, bo w domu czekała ją samotność, nie-
dobry syn, wredna synowa i ich dzieciak. Na 
szczęście dla nas współtowarzyszek Mariola 
została wypisana zgodnie z planem. Odetchnęli 
z ulgą również lekarze i pielęgniarki.

foT. EWA kWAśNIEWICz
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Co się dzieje? Zanika mi duży las, zagajnik gi-
nie, a ja tracę orientację, w którą stronę mam 
iść… Zamiast oczekiwanych promieni ciepłego 
i jasnego słońca, dostałam się we władzę mgły. 
Ta Pani jest dosyć groźna i nieprzewidywalna. 
Oblepiła mnie białym obłokiem tak dokładnie, 
że u wyciągniętej ręki nie widzę palców, nie mó-
wiąc o butach… Zrobiło mi się gorąco, a ciarki 
przeleciały po plecach… Wiem, że niedaleko 
stała duża sosna, choć jej nie widzę; przy niej 
będę się czuła bezpieczniej. To tylko trzy kroki, 
ale w którą stronę ? Teraz dopiero odczułam, 
w jakiej pułapce się znalazłam. Nie pozostało 
mi nic innego jak usiąść na mchu, przytulić do 
siebie koszyk z nazbieranymi grzybami i czekać 
na opadnięcie mgły. 

Czekać… To nie takie proste, bo słyszę 
jakieś stąpanie, trzask pękających gałązek, 
ale mój wzrok nie przebija mgły, nie pomaga 
w rozpoznaniu niebezpieczeństwa. Nie wiem, 
czy to leśne zwierzaki – myszki albo wiewiór-
ki; one też lubią grzyby… Wyobraźnia robi mi 
psikusy, lepiej policzyć do dziesięciu, uspokoić 
rozwichrzone myśli i wspomnieć inne przygody 
związane z mgłą. 

Jestem w górach, w Samotni, miała być 
ładna pogoda, a tu mgła taka, że nie ma mowy, 
by wyjść na szlak. „Nici” z wejścia na Śnieżkę. 
Za oknem tylko kłęby białej waty – ruchomej, 
bo wiatr to ją spycha po zboczu, to podnosi 
w górę, ale nie rozwiewa… I tak przez dwa dni. 
Baśniowy świat gór we mgle pozostanie mi na 
zawsze w pamięci. Widziałam góry, z których 
mgła tworzyła dziwadła, drzewa, przebierały się 
w postaci, jakie wyobraźnia mogła wykreować 
ze znanych mi bajek. Pocieszenie daje nam pani 
Danusia – sprowadzając nas na ziemię mówi, 
że mgła to najlepszy kosmetyczny zabieg – na-
wilżający! 

Momenty ciszy przeplatają się z szumem spa-
dających liści, których nie widzę, a w myślach 
nadal przebiegają mi różne obrazy z przeszłości. 
Pamiętając, że za każdym razem wszystko się 
dobrze skończyło, spokojniej przyjmuję niespo-
dziankę gwałtownego zamglenia. 

…Wracamy z wycieczki, mijamy Odrę i wpa-
damy w objęcia Pani Mgły. Nie widać nawet 
białych pasów środka jezdni. By wydostać się 
z niebezpiecznej sytuacji, trzeba wyjść przed 
samochód i patrzeć, gdzie jest linia, bo może 
jechać samochód z przeciwnej strony, którego 
kierowca też dobrze nie widzi drogi. Wycieracz-
ki są bezradne, mgły nie usuną, ręką też jej 
nie odpędzisz, pozostaje tylko prośba do ducha 
opiekuńczego, by nic nie jechało i by szybko 
wydostać się z władzy mlecznej mgły. I tak 
krok za krokiem, koło za kołem, wyjechaliśmy 
po kilkuset metrach na lepiej widoczną drogę, 
a chwilę później po mgle nie było śladu. Gdzie się 
podziała – nie wiem, dla mnie trwało to wieki…

Widziałam też mgiełkę, która niczym wstąż-
ka wiła się po czubach świerków, to je opasy-
wała, to wracała, to znów szła pod górę po ga-
łęziach. Widowisko to trwało kilka minut, nim 
zniknęło w lesie, nigdy więcej takiej bawiącej 
się mgiełki nie widziałam. 

Z zamyślenia wyrwało mnie nawoływanie 
z głębi lasu. Właściwie mnie przestraszyło, nie 
widziałam nikogo, ale mgła zanikała, zrobiło 
się widniej, zobaczyłam przebijające się słońce. 
Zobaczyłam, że jestem na skraju lasu, obok zna-
ne mi pole oziminy, łąka… Tego dnia grzybów 
więcej nie zbierałam, tylko szybko poszłam do 
domu. 

Nie chcę znajomości z Panią Mgłą, mam dla 
niej dużo szacunku, ale zaufania niewiele… 

foT. ElŻBIETA STAlEC
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Bogumiła Hyla-Dąbek

Moje święta,  
spędzone inaczej niż zawsze

Boże Narodzenie, święta wyjątkowe, rodzin-
ne, a tu, na tablicy ogłoszeń w ZUTW pojawia 
się oferta spędzenia ich w górach, niedaleko, 
bo w Karpaczu i to 5 dni za cenę, za którą 
nigdy bym świąt w domu nie zrobiła. Decyzja 
zapadła, jedziemy. A że oferta spodobała się 
też mojej przyjaciółce i jej mężowi, jedziemy 
razem. Tyle, że ona, niczym włoska rodzina, 
z mamą, teściową, ciocią i wujkiem. Nie ma 
sprawy, miejsca są.

Moja rodzina po pierwszej reakcji: „Jak to, 
święta bez mamy pierogów?” (tak, tak, bez 
pierogów, nie bez mamy…), bierze się do roboty 
i przygotowuje te pierogi, jak się później okazuje 
wcale nie gorsze od moich, a może nawet lepsze. 
W duchu myślę, że nie ma tego złego, co by na 
dobre nie wyszło. Czyżbym uciszała wyrzuty 
sumienia?

Pakujemy do walizki rzeczy na górskie 
wędrówki, no i coś wizytowego, bo przecież 
będzie kolacja wigilijna, to na sportowo nie 
wypada, ładujemy się do samochodu i – jazda. 
Nie lubię tej trasy Zielona Góra – Jelenia Góra, 
przez Bolesławiec. Po drodze mija się tak dużo 
zaniedbanych miejscowości, opuszczonych bu-
dynków, rozwalających się domów, straszących 
ruin, że lepiej zamknąć oczy. Trzy godziny jazdy 
i w czwartek, 22 grudnia (2011 r.) jesteśmy 
w Karpaczu, w domu o nazwie Kosówka. Tam 
spotykamy kilka znajomych małżeństw, słucha-
czy ZUTW i koleżanki, które przyjechały same. 
Już wiem, że będzie wesoło.

Pierwsze wrażenie nienajlepsze, pokoje takie 
sobie, jedne lepsze, drugie gorsze. I zimno. Pani 
kierowniczka denerwuje się, że chcemy grzejni-
ki. Spokojnie i grzecznie, ale stanowczo egzekwu-
ję grzejnik do pokoju, inni też. Kierowniczka 

zmienia ton na podobny do naszego, a co najważ-
niejsze w budynku jest coraz cieplej.

W piątek, 23 grudnia, zaraz po śniadaniu, 
w pięć osób wyruszamy do Schroniska nad Łom-
niczką – 1002 m n.p.m. Wybieramy czerwony, 
łatwy szlak, chociaż trochę mi szkoda, bo żółty, 
chociaż o wiele trudniejszy, jest dużo ładniejszy. 
Jednak mokry śnieg nie zachęca do pójścia tą 
drogą. Maszerujemy przez Karkonoski Park 
Narodowy, cieszymy się śniegiem i widokami, 
chociaż Śnieżka schowana we mgle. Docieramy 
do schroniska, które mieści się w drewnianym 
budynku z początku XX wieku. Schronisko 
to nie posiada dopływu prądu, za to serwuje 
pyszne naleśniki z jagodami i bitą śmietaną. 
Zamawiamy. Grzane piwo z imbirem dodaje 
nam chyba skrzydeł, bo połowę drogi powrot-
nej pokonujemy jakbyśmy lecieli. Szum potoku 
górskiego o nazwie Łomniczka (prawy dopływ 
Łomnicy), uprzyjemnia nam przez chwilę tę 
wyprawę, niestety, jak pisałam, nie idziemy 
żółtym szlakiem, który prowadzi wzdłuż tego 
potoku, więc po chwili przestajemy go słyszeć. 
Mijamy jednak inne maleńkie źródełka. Robimy 
zdjęcia, filmuję, jest fajnie. Do Kosówki wraca-
my około 15. Czuję nogi – no cóż, brak kondycji. 
Po obiadokolacji już tylko odpoczynek i nad-
rabianie zaległości czytelniczych. Nie mam 
ze sobą komputera, nie mam Mm-ki. Jedynie 
Bolek (boleslawp) w to wszystko zaopatrzony, 
co rusz jakieś wiadomości przekazuje. Nie, nie 
chcę i, o dziwo, zasypiam kamiennym snem, co 
w domu mi się, po siedzeniu przy komputerze 
nie zdarza.

Kolejny dzień, sobota. Dzisiaj Wigilia, więc 
nie idziemy daleko, spacerujemy tylko po Kar-
paczu, żeby się do kolacji wigilijnej przygoto-
wać. Czuję niepokój. Jak to będzie? Dzwonię 
to do jednej, to do drugiej córki, rozmawiam 
z wnuczkami. Stały kontakt. Ostatnie życze-
nia i rozmowy z dalszą rodziną, przyjaciółmi, 
znajomymi, o których w tak ważnym dniu nie 
sposób zapomnieć. 
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W Kosówce zapraszają nas o 13. na pyszną 
zupę grzybową, a kolacja wigilijna rozpoczyna 
się o godz. 17. Za wielkim stołem w świetlicy, 
w której znajduje się też ubrana choinka, za-
siada czterdzieści osób. Życzenia wszystkim 
składa pani kierowniczka, my jej. Żona Bolka 
obdarowuje ją upominkiem. Nikt już nie pa-
mięta zgrzytów, jakie miały miejsce po przy-
jeździe. Na stole dwanaście wigilijnych potraw, 
wszystkie bardzo ładnie podane. Jest barszczyk 
z uszkami, są krokiety z kapustą i grzybami 
i, ku zdziwieniu większości, są pierogi (na tyle 
osób!) i to wcale niemało. Karp smażony, karp 
w galarecie, groch z kapustą, makiełki, kutia, 
makaron z makiem, śledzie, kompot z suszu, 
makowiec, sernik… Nie wiem, czy wszystko 
wymieniłam, bo nie dałam rady każdej potrawy 
spróbować, ale wszystko (i to nie tylko moja opi-
nia) bardzo pyszne, takie domowe. Na stole leżą 
też opłatki, składamy sobie życzenia i to nie 
tylko w gronie tych, których dobrze znamy. Po 
kolacji zostajemy w świetlicy dłużej, włączamy 
płyty z kolędami, sami też śpiewamy. Jest bar-
dzo miło. Niektórzy wybierają się na pasterkę.

Pierwszy dzień świąt i świąteczne śniada-
nie, po którym wskakujemy w sportowe ciuchy 
i wyruszamy, znowu pięcioosobową grupą, do 
wyciągu, żeby wjechać na Kopę. Ludzi dużo, 
spora kolejka po bilety, ale na szczęście stoimy 
najwyżej 20 minut. Jedziemy około 30 minut 
i czym wyżej, tym bardziej biało, no w końcu 
to 1375 m n.p.m. Zima nie chciała przyjść do 
nas, to my przyszliśmy do niej. Mijamy ośnie-
żone choinki, pod nami coraz więcej narciarzy 
i snowboardzistów, a na górze prawdziwa zima, 
minus 7 stopni i bardzo dużo śniegu. Na chwilę 
pokazuje nam się schronisko na Śnieżce, żeby 
się zaraz schować we mgle. Do Domu Śląskiego 
docieramy po omacku, bo widoczność nienaj-
lepsza. Z zadowoleniem stwierdzam, że sporo 
ludzi wybrało tę formę spędzenia świąt, co 
my. W schronisku wypijamy gorącą herbatę, 
koleżanka zadbała o jej wzmocnienie i pomału 

wracamy. Mój mąż rozczarowany, bo chciał 
wejść na Śnieżkę, albo pójść do Samotni, ale ja 
zimą nie jestem taka odważna, w końcu drugi 
stopień zagrożenia lawinowego to nie przelewki. 
Zostawiamy te trasy na inną porę roku.

Po powrocie do Kosówki czeka na nas obia-
dokolacja z nadziewanym, bardzo smacznym in-
dykiem i kolejnym ciastem (do każdego posiłku 
inne). Nie, te kalorie trzeba spalić, więc wybie-
ramy się na wieczorny spacer ul. Młyńską, cały 
czas pod górę. Oglądamy po drodze świąteczne 
dekoracje, ładne, ale nie ma porównania z tymi, 
co widzieliśmy kiedyś w malowniczej Krynicy, 
na południu Polski. Rozmawiamy z córkami: 
„Co robicie?” – „Świętujemy, siedzimy przy sto-
le”. Pewnie też jeszcze byśmy w domu siedzieli 
przy stole.

foT. BogUmIłA hylA-dąBEk
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W drugi dzień świąt wybieramy się do na-
szej koleżanki ( MM-kowiczki elaj.52), która 
jest z rodziną w hotelu Gołębiewski (pobyt 
tam to prezent od synów). I znowu pniemy się 
w górę, uff, ciężko, ale to miłe zmęczenie, gdy 
pokonuje się własne słabości. Docieramy do 
Gołębiewskiego i… wkraczamy w wielki świat. 
Hotel olbrzymi, wystrój bogaty, piękny, tłumy 
ludzi. Jedni wyjeżdżają, inni przyjeżdżają, 
dzieci w różnym wieku, psy różnej rasy. Cho-
dzimy, zwiedzamy, fotografujemy, filujemy. Na 
zewnątrz śnieg, a w basenie, w gorącej wodzie 
pełno ludzi. Fajny widok. 

Koleżanka zaprasza nas do pokoju. Zachły-
stujemy się jego widokiem, planujemy – może 
na rocznicę ślubu tutaj przyjedziemy? Niestety, 
przeliczając stwierdzamy, że za dwie doby tutaj, 
mamy 12 dni wczasów w Hiszpanii, więc chyba 
nie przyjedziemy. Ale na wszelki wypadek za-
bieramy folder z cennikiem. Pijemy grzane piwo 
(tańsze od herbaty). Próbujemy baton TAGO, 
jeden z produktów Tadeusza Gołębiewskiego, 
właściciela hotelu. Każdy, kto tutaj przyjeżdża 
dostaje kosz ze słodyczami TAGO.

Okazuje się, że spędzało tam święta 2400 
osób i to głównie Polacy. Cieszy mnie fakt, że są 
Polacy, których na Gołębiewskiego stać, ale mar-
twi, że ciągle są w zdecydowanej mniejszości.

Wracamy do naszej skromnej Kosówki i po-
cieszamy się, że tutaj przytulniej, bo tam tłok 
niczym na Centralnym w Warszawie. Kolejna 
pyszna obiadokolacja i nowe świąteczne ciasto 
pozwalają zapomnieć o luksusie i przepychu 
Gołębiewskiego, a spotkanie przy kawie w gro-
nie przyjaciół i miłych znajomych powoduje, 
że spędzamy kolejny miły dzień w górskim 
ośrodku.

Rano, piątego dnia pobytu, już tylko śniada-
nie i wyjazd do domu. Żegnamy się z panią kie-
rowniczką, która w sumie okazała się całkiem 
miłą osobą, dziękujemy paniom z kuchni, bo 
naprawdę było za co i obiecujemy sobie świą-
teczny wyjazd powtórzyć. 

mirosława Branicka-Polarczyk

Ze wspomnień  
nauczycielki muzyki
Istotnym uzupełnieniem lekcji wychowania 
muzycznego było uczestnictwo młodzieży 
w szkolnych koncertach symfonicznych, or-
ganizowanych przez biuro koncertowe naszej 
Filharmonii. By nie było to tylko słuchanie 
„sobie a muzom”, każdy uczeń miał obowiązek 
przekazania w formie pisemnej swoich wrażeń 
z koncertu. A oto garść literackich „kwiatków” 
z muzycznej „łączki”.

 y W końcu nadeszła ta chwila, w której orkiestra 
wyszła na widownię i rozpoczął się koncert.

 y Dyrygent Czesław Grabowski profesjonalnie 
i ze znakomitymi umiejętnościami poprowadził 
muzyków do końca.

 y Batuta to specjalna pałka dla dyrygenta. Jak 
nią macha, tak orkiestra gra.

 y W dawnych czasach zamiast dzisiejszej batuty, 
dyrygenci mieli duży kij, który kaleczył ich 
nogi. Wkrótce został więc przerąbany na małą 
pałeczkę.

foT. kRySTyNA JAWoRSkA
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 y Batuta to rzecz białego koloru, którą wymachu-
je dyrygent. Kiedyś była długim przedmiotem 
do chwili, gdy pewien francuski dyrygent prze-
bił sobie stopę. Od tego czasu te rzeczy kazano 
skrócić do znacznie wygodniejszych rozmiarów.

 y Choć wszyscy muzycy byli wpatrzeni w nuty 
i dopiero po chwili spojrzeli na dyrygenta, nie 
wydobył się z nich żaden dźwięk.

 y Dyrygent całym swoim sercem, ciałem i duszą 
zagrał z orkiestrą.

 y W skład orkiestry wchodzi też chór.
 y Walc „Nad pięknym, modrym Dunajem” wbił 

mi się do głowy.
 y Na koncercie wystąpił klawesyn. Wystąpiła 

także wiolonczela.
 y „Bogurodzica” była pieśnią anatomiczną, gdyż 

śpiewali ją mężczyźni.
 y Haendel był mistrzem oratoriów przesączonych 

protestanctwem.
 y Utwory Haendla opierały się na skrzypcach.
 y Bach szczycił się w muzyce kameralnej.
 y Bach po napisaniu największych utworów, uwa-

żany był dalej za zwyczajnego muzyka.
 y Gra na skrzypcach przez uczennicę Szkoły 

Muzycznej rozbrzmiała energicznie, gdyż miała 
ona bardzo dobrze opanowane ruchy, z jakimi 
się obchodziła.

 y Najbardziej podobały mi się utwory grane 
szybko i porywczo.

 y Zagrane zostało to tak pięknie, że nie mogłam 
się od tego oderwać.

 y Pierwszy raz byłam na koncercie, gdy ktoś 
śpiewa i od razu coś mnie ruszyło.
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 y Zasłuchałam się w piękny śpiew, który wydo-
bywała z siebie sopranistka.

 y Słuchając tej czarującej melodii, udałam się we 
własne arkana.

 y Śpiewaczka miała głos, jak prawdziwa ope-
retka.

 y Aria „Gdyby rannym słonkiem wzlecieć mi 
skowronkiem...” mówi o tym, że Halka dla 
Janusza zrobiłaby wszystko. Zamieniłaby się 
nawet w zwierzę albo ptaka.

 y Bardzo ładnie została wykonana pieśń St. Mo-
niuszki „U prząśniczki siedzą”.

 y Bardzo ciekawe i niespotykane było to, że dy-
rygent również śpiewał, ale nie byle jak, lecz 
basem.

 y Utwory wykonywane na moich oczach przez 
orkiestrę bardzo mi się podobały.

 y W polce „Pizzicato” orkiestra smyczkowa za-
wzięcie szarpała struny, a w polce „Bez trosk” 
muzycy śmiali się beztrosko.

 y W utwór „Cztery pory roku” A. Vivaldiego 
włożono wiele serca, bo właśnie gołymi rękoma 
człowiek stworzył instrumenty smyczkowe.

 y Do instrumentów perkusyjnych zaliczamy 
m.in.: kocioł, werbel, dzwonki i wibrator.

 y Z połączenia tych paradoksyjnych wariacji 
powstała wspaniała kompozycja.

 y Przy tym utworze puściłam ogromną wodzę 
fantazji.

 y Słuchając tej kompozycji czułam, że przenoszę 
się w świat dotąd dobrze mi nieznany,

 y Dzięki temu koncertowi mogłam przejść na 
skrzydłach ku niebu wyobraźni.

 y Muzyka daje człowiekowi wiele wrażeń i prze-
siąka go całego na wylot.

 y Moje marzenia nie skończyły się po koncercie, 
ale jeszcze przez długi czas latały mi po głowie.

 y Wychodzący z Filharmonii mają uśmiech na 
twarzy, podrygującą duszę i harmonię ciała.

 y Koncert nie zaciekawił mnie zbytecznie.
 y Koncert był wspaniały i z rozkoszą wyszłam 

z Filharmonii!
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naga murzynka

pod palącym słońcem Konga
w samo południe na trawie
leżała naga murzynka
z plemienia Tonga
i dopalała na heban ciało
aby mąż jej nie mylił 
z czekoladową sąsiadką
albo inną spod Kilimandżaro
wredną mulatką

foT. zBIgNIEW RAJChE
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***

Dziadek hoży, choć wiekowy – 
w starym piecu diabeł pali –
z babcią w tan ruszyć gotowy.
Gra muzyka gdzieś w oddali…

Dziadek srebrny wąs podkręca, 
babcia piękna niczym anioł, 
ukłon, ramię, stopy, ręce…
Raj czy piekło – pójdę z panią!

Zabawy, której nie sposób zapomnieć, w noc 
sylwestrową i szampańskiego karnawału 

Życzy Redakcja „Inspiracji”Życzy Redakcja „Inspiracji”

foT. BogUmIłA hylA-dąBEk






