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Dzieciom było łatwiej. Od czwartego do 
dwunastego roku życia mieszkałam w Krośnie 
Odrzańskim. Dorastałam w pejzażu nadodrzań-
skich łąk i ruin miasta, których – o dziwo – nie 
odbierałam jako pejzażu grozy. Napis na jakimś 
przedmiocie – Crossen an der Oder – ojciec 
przetłumaczył jako Krosno nad Odrą i to mi 
wtedy wystarczyło. Przedmiot był domowy, więc 
taki napis przyjęłam jako oczywistość. Także – 
resztki niemieckich szyldów na sklepach i wiele 
innych znaków, świadczących o przeszłości tej 
ziemi. Równie oczywista wydawała mi się archi-
tektura miast i wsi, bo innej nie znałam. Szcze-
rze mówiąc przeżyłam szok kulturowy à rebo-
urs, kiedy jako dorosła już osoba znalazłam się 
po raz pierwszy w miejscowości położonej dość 
daleko na wschód od Wisły, choć wtedy miałam 
już wiedzę z historii Polski i literatury, z której 
nazwiska wpisywały się w tamten – polski „od 
zawsze” – krajobraz, były natomiast nieobecne 
w tym, który uważałam za bliższy. Musiało 
upłynąć wiele lat, żeby powstał wiersz Marii 
Kuleszyńskiej-Kozak „Bachusowe spotkania”: 

Bierbaum poeta zejdzie do nas z nieba
usiądzie z Bachusem w gospodzie
przełamią się potem kawałkiem chleba
rozmawiać będą o zgodzie 

W tamtych powojennych, trudnych latach 
znaleźli się jednak ludzie, którzy docenili 
wartość, nie tylko materialną czy praktyczną, 
zasiedlanego świata. Dostrzegli wartość ar-
tystyczną i historyczną pamiątek przeszłości, 
która wyłaniała się z ruin, spod napisów w ję-
zyku niemieckim. Odczytali znaki kamiennych 
budowli. Pojawiły się inicjatywy społeczne, a po-
tem – profesjonalna służba konserwatorska. 
W roku 2013 lubuscy konserwatorzy zabytków 
świętowali 60-lecie. 

W tym numerze „Inspiracji” poświęcamy 
sporo miejsca problemom zabytków na Ziemi 
Lubuskiej. Poczynając od rozmowy Wandy Ja-
nowskiej z Barbarą Bielinis-Kopeć, Lubuskim 

Pojałtański krajobraz kulturowy, w którym 
znaleźliśmy się my – zielonogórzanie, czy 
szerzej – Lubuszanie, dla naszych przodków 
był krajobrazem obcym, bliskim innemu na-
rodowi. Jako dzieci nie mogliśmy oczekiwać 
od dorosłych wyjaśnienia symboliki tego, co 
nas otaczało. Obce kamienie milczały, nie 
było punktów odniesienia. Miejsca, porzucone 
z musu przez naszych rodziców, ich pamięć 
przetwarzała w mit Edenu, a miejsc, w których 
przyszło im żyć, nie potrafili pokochać. Ponie-
mieckie dziedzictwo kulturowe regionu długo 
stanowiło problem. Brakowało bowiem pamięci 
społecznej, co w oczywisty sposób utrudniało 
procesy adaptacyjne. 

W listopadowe dni stoisz wśród grobów 
najbliższych. Czy na pewno słyszysz ich szept, 
tak jak słyszał Stanisław Żeromski, kiedy stał 
nad grobami powstańców? On słyszał wtedy 
szept ojczyzny… (…) Daleko Powązki, Cmentarz 
Rakowiecki, Rossa, Pęksowy Brzyzek. Daleko 
od Zielonej Góry. A od twego serca? My, ludzie 
pogranicza, czy słyszymy szept ojczyzny? – pisała 
przed kilku laty Danuta Wesołowska1. Jan Mu-
szyński w rozmowie, którą przeprowadziłam 
w styczniu 2012 r. powiedział: Kiedyś mówiłem 
sobie, że tutaj jestem tylko ciałem, duszę pozo-
stawiłem w Gnieźnie, a może i w Piotrkowie 
Trybunalskim. Starałem się o tym nie myśleć, 
aby nie powodować jeszcze głębszego rozdarcia2.

1	 W	artykule	 „Jesienno	 –	 świąteczne	 zamyślenie”,	
„Inspiracje”	nr	23

2	 „Inspiracje”	nr	41

Barbara Konarska

Zapisane	w	pamięci,	 
odczytane	w	kamieniu

Słuchajcie jak echo śpiewa/  
swoją triumfalną pieśń

Julia Hartwig
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Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
poprzez relację z konferencji naukowej, jaką 
w Zielonej Górze zorganizowano z okazji 
jubileuszu, do wspomnień zabytkoznawców. 
Dr Stanisław Kowalski, historyk sztuki, znawca 
urbanistyki i zabytkowej architektury, pełniący 
przez dwadzieścia lat funkcję wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, dzięki pracy którego 
udało się uratować wiele cennych zabytków 
naszego regionu, napisał pasjonujące wspo-
mnienie o czasach, kiedy ochrona dziedzictwa 
poniemieckiego wymagała talentów dyploma-
tycznych, taktyki godnej najlepszych strategów 
wojskowych, umiejętności pozyskiwania sprzy-
mierzeńców i czasami – niestety – pogodzenia 
się z sytuacją, w której „głową muru nie przebi-
jesz”. Wanda Janowska, która również całe ży-
cie zawodowe związała z lubuskimi zabytkami, 
dodała własne, ciekawe obserwacje.

Zarówno udział w konferencji, jak i w „Lu-
buskich Spotkaniach z Zabytkami 2013” spro-
wokowały mnie do gorzkiej refleksji, dotyczącej 
naszego gatunku. Są ludzie, którzy ogromnym 
nakładem sił i środków starają się ocalić do-
robek minionych pokoleń. Są jednak także 
ludzie, którzy bez zmrużenia oka bombardują, 
wysadzają i we wszystkie możliwe sposoby 
niszczą to, co ludzkość powinna chronić jako 
pomniki przeszłości, dzieła do podziwiania, 
po prostu – dziedzictwo, bez którego jesteśmy 
niczym rozbitkowie na obcej planecie. Ryszard 
Kapuściński tak ujął to w „Lapidariach”: Cechy 
naszej cywilizacji? Kruchość i niepamięć. 

Motto do tego artykułu zaczerpnęłam z naj-
nowszego tomiku Julii Hartwig „Zapisane”. To 
poezja krajobrazu wewnętrznego, z silnym prze-
kazem utrwalenia zapamiętanego, widzianego, 
przeżytego. Jest w nim niezgoda na kruchość 
pamięci i jej nietrwałość, jest postulat odkry-
wania na nowo szczątków zapomnianej mowy 
czasu3. Najstarsi z naszego pokolenia zapisali 
w pamięci nieliczne, ale piękne momenty życia 

3	 	„Zapisane”	wyd.	a5,	2013	r.

fot. BARBARA KoNARSKA

sprzed wojny, wiele obrazów trudnego, wojen-
nego dzieciństwa, które często było tak wielką 
traumą, że odcisnęło na ich osobowości trwałe 
piętno oraz pierwsze lata osadnictwa na Ziemi 
Lubuskiej. Wspomnienia, które publikujemy 
w każdym numerze „Inspiracji”, nieodmiennie 
zachwycają mnie plastycznością opisu, two-
rzeniem obrazów pełnych szczegółów, o jakich 
mówi się, że są „jak żywe”, jakby to, co autor 
opisuje, wydarzyło w nieodległej przeszłości. 
W tym numerze to druga część wspomnień 
Teresy Gładysz i „Zakorzenianie” Jadwigi 
Korcz-Dziadosz. A także wstrząsający tekst 
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Zbigniewa Rajche, który relacjonuje opowieść 
współmieszkańca sanatoryjnego pokoju. Za-
tytułował ją „Déjà vu, czyli jak Bolek został 
komunistą”. To lektura obowiązkowa.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w ramach programu „Kolorowe pejzaże życia” 
był w dniach 4-6 grudnia 2013 r. organizatorem 
Forum Lubuskich UTW. Uczestnicy wyjeżdżali 
z Zielonej Góry podbudowani, gdyż wymiana 
doświadczeń przyniosła im wiele satysfakcji. 
Poszczególne uniwersytety, choć działają w róż-
nych ramach formalno-prawnych, wypracowały 
ciekawe formy pracy, nauczyły się zdobywać 
dodatkowe środki na działalność, a te, któ-
re jeszcze nie do końca sobie radzą, mogły 
w prezentowanych wykładach i wymienianych 
informacjach znaleźć konkretne wskazówki 
i inspiracje. Moje koleżanki: Bogumiła Hyla-
Dąbek, Halina Maszner i Mirosława Bogdan 
opisały wydarzenia poszczególnych dni, pozwolę 
więc sobie dorzucić tylko kilka zapamiętanych 
drobiazgów o różnym ciężarze gatunkowym. 
Przeglądając ogromnie przeze mnie cenione 
„Annały Złotego Wieku”, wydawane sukcesyw-
nie w Świebodzinie, znalazłam taką oto myśl 
znakomitego lekarza, twórcy świebodzińskiego 
szpitala ortopedycznego, dr Lecha Wierusza: 
Uczucie przydatności jest słodsze od wszystkie-
go, czym może obdarzyć nas los. Rekomenduję 
tę refleksję tym z nas, którzy jeszcze nie zaznali 
radości z pracy społecznej na rzecz ZUTW. 
Spróbujcie! Drugi – drobniejszego kalibru, ale 
skądinąd interesujący: Mirosław Gancarz zwró-
cił uwagę na morską proweniencję nomenkla-
tury lotniczej, poczynając od kapitana żeglugi 
powietrznej. Ciekawe! Może ktoś ma więcej 
wiedzy na ten temat i zechce się podzielić z Czy-
telnikami, zapraszam na łamy. Z sympatią 
odebrałam też pogląd Łukasza Salwarowskiego: 
Jesteśmy społeczeństwem wolniej uczącym się, 
bo nie kumulujemy wiedzy, nie uczymy się od 
starszych. To świetnie, że młody, wykształcony 
człowiek tak to widzi. Gdyby redagowany przez 

niego „Głos seniora” był czytany nie tylko przez 
seniorów…

Kiedy słuchaliśmy podczas kilkudniowej 
konferencji prezentacji poszczególnych uniwer-
sytetów, pojawiła się (ponownie) propozycja, by 
łamy „Inspiracji” służyły wzajemnej wymianie 
najciekawszych pomysłów organizacyjnych 
i merytorycznych. W tym numerze, w dziale 
„Lubuskie Uniwersytety Trzeciego Wieku” pre-
zentuje się UTW z Lubska. Mamy nadzieję, że 
dział będzie się cieszyć powodzeniem. 

Słuchacze ZUTW są twórcami wystaw, 
spektakli, koncertów, ale także – wierną pub-
licznością takich zdarzeń o charakterze profe-
sjonalnym. Trwa „festiwal” XX-lecia klubu Fo-
tooko – wystawy indywidualne prezentowane są 
w siedzibie naszego UTW i wędrują po różnych 
salonach wystawowych miasta. Najbardziej 
prestiżowe są wystawy w ratuszu. Tym razem 
Andrzej Kozak zaprezentował tam plon swoich 
spacerów w okolicy Czerwieńska, o czym pisze 
Bogumiła Hyla-Dąbek.

Nasi malarze ze wszystkich grup zaprezen-
towali się na wystawie w Cottbus. Barbara 
Dzięcielewska, która uczestniczyła w jej uro-
czystym otwarciu, opisała spotkanie z Mariną, 
która okazała się wrażliwym odbiorcą sztuki 
i – w pewien sposób – bratnią duszą. 

Wizyta słuchaczy ZUTW w Bibliotece 
Uniwersyteckiej zaowocowała dziesiątkami 

fot. EwA KwAśNIEwICz
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fascynujących fotografii autorstwa osób zachwy-
conych urodą architektury i wystroju wnętrza 
nowego gmachu. Ewa Kwaśniewicz, związana 
zawodowo z tą instytucją do przejścia na emery-
turę, napisała świetny merytorycznie artykuł, 
który polecam wszystkim jako kompendium 
wiedzy o współczesnym bibliotekarstwie.

Pozwoliłam sobie umieścić refleksje o trzech 
różnych imprezach muzycznych które mnie 
zachwyciły. Poczułam się trochę zobligowana 
przez Mariusza Monczaka, prowadzącego 
koncert finałowy II Festiwalu Muzyka i Wino, 
który z pewnym żalem posumował frekwencję 
na poprzednich koncertach. Mówił o tym, że 
ich fundacja pragnie oferować zielonogórzanom 
koncerty o dużej randze artystycznej za nieduże 
pieniądze (faktycznie – cena 15 zł za bilet dla 
studentów i seniorów na tak wspaniały kon-
cert, jakiego mogłam wysłuchać grudniowego 
wieczoru jest rewelacyjnie niska!) i że z tru-
dem bilansują koszty pod warunkiem pełnej 
frekwencji. Namawiał słuchaczy koncertu, by 
zostawili swoje adresy mailowe, co ułatwi do-
tarcie z ofertą (plakaty są drogie!). Wielu z nas 
tak uczyniło. Apeluję do tych, którzy korzystają 
z propozycji państwa Monczaków – namawiaj-
cie innych, niech też zasmakują w muzyce 
kameralnej. Wrażenia niezapomniane.

Klub literacki „Oksymoron” był miejscem 
promocji nowego tomiku Zbigniewa Rajche 

i pierwszego profesjonalnie wydanego tomiku 
Jadwigi Lidii Engel. To duża radość, kiedy 
trzyma się w rękach ładnie wydaną książeczkę. 
Oby kolejne osoby tę radość mogły przeżyć! 

Z „Oksymoronem”, choć raczej szerzej – 
z ZUTW – wiąże się kolejna edycja organizo-
wanego od ośmiu lat przez Zielonogórski Ośro-
dek Kultury, Zespół Edukacyjny nr 2 i nasz 
Uniwersytet Trzeciego Wieku konkursu dla 
babć i dziadków. W tym roku tematem była 
„Przygoda z wnukiem” i – jak zawsze – czołowe 
nagrody zdobyły nasze słuchaczki. W numerze 
artykuł o gali pióra zdobywczyni I nagrody, 
Anny Blachy. 

Grupa słuchaczy ZUTW z rodzinami 
i przyjaciółmi żegnała stary rok i witała nowy 
w Kotlinie Kłodzkiej. Nie było typowego balu, 
mnóstwo natomiast zwiedzania, gdyż pogoda 
bynajmniej nie była zimowa. Prezentujemy 
Państwu fotoreportaż autorstwa Zofii Bana-
szak. Prawdziwy bal natomiast odbył się tra-
dycyjnie w Palmiarni. Polecam świetny jego 
obraz – „Trzeci list do ZUTW…” autorstwa Alicji 
Błażyńskiej.

24 lutego odbyła się długo oczekiwana 
premiera nowego programu Kabaretu „Monte 
Verde”, zatytułowanego „Gdzie jest bajka?”. 
Zamieszczamy recenzję ze spektaklu pióra 
Mirosławy Bogdan.

Ponadto, jak w każdym numerze, różne-
go rodzaju refleksje i rozważania, wiersze, 
a w dziale „Lżejszym piórem” debiutuje Marze-
na Tomczak, jako autorka „Eseju urodzinowego” 
Polecam!

Tegoroczna zima przedwiośnie przypomina, 
niemniej jednak wszyscy tęsknimy do prawdzi-
wej wiosny. Piszę to w lutym, ale numer dotrze 
do rąk Państwa, kiedy wiosna pysznić się będzie 
wszystkimi barwami kwiatów, rozbrzmiewać 
głosami ptaków, oszałamiać zapachami. Życzę 
wszystkim, by zachwycała tak, jak napisała 
w maju ubiegłego roku nasza koleżanka, Ja-
dwiga Lidka Engel: fot. EwA KwAśNIEwICz
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W Dankowie było pięknie, kwitły tu-
lipany, forsycje, tawuły, które nazywam 
„pannami młodymi”, zaczynały rozwijać 
pąki rododendrony, a na skalniaku 
rozfi olecił się fl oks szydlasty. Gdy jecha-
liśmy do Dankowa, rzepaki na polach 
dopiero wylazły spod śniegu, a gdy 
wracaliśmy rzepakowe pola już żółciły 
się kwiatami. Wiosna w tym roku do-
słownie wybuchła i nadrabia zaległości.

Albo tak, jak ujęła to w wierszu

Ewa Kwaśniewicz

Portret wiosny

Sfotografowałam wiosnę
Chmury na kwietniowym niebie
Pszczołę w kwiecie jabłoni
Trzmiela zanurzonego w kaczeńcu
Młode trawy na łące
Kaskady wierzbowych gałęzi
Brzozy w nowych sukienkach
Piękne głowy tulipanów
Przydrożne rowy obsypane mleczami
Bociany na gnieździe
Zrobiłam mnóstwo zdjęć
Ale wszystkie to tylko kopia
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Szukamy	sprzymierzeńców	
w	każdym	środowisku

z	Barbarą	Bielinis-Kopeć,	Lubuskim	 
Wojewódzkim	Konserwatorem	Zabytków,	
rozmawia	Wanda	Janowska

Zabytkowa kamieniczka w Zielonej Górze przy 
ul. Kopernika 1, to tu od 1991 r. mieści się 
siedziba Wojewódzkiego Oddziału Państwowej 
Służby Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, 
a od 2003 r., w związku z reformą administra-
cji publicznej, siedziba Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków. Wnętrza w ciepłych tona-
cjach nie przypominają surowych pomieszczeń 
administracyjnych. Stylowe meble gabinetu na-
dają mu przytulny charakter. Za biurkiem ener-
giczna, wysoka blondynka Barbara Bielinis- 
-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków. Mimo natłoku pracy zgodziła się 
przybliżyć problemy, z jakimi boryka się na co 
dzień niewielka grupa konserwatorów. 

Wanda Janowska: Zanim przejdziemy 
do problemów konserwatorskich nasze-
go województwa, chciałabym przybliżyć 
Twoją osobę. Sięgnijmy do niedalekiej 
przeszłości. Jak wiem, studiowałaś na 
UJ w Krakowie. Dlaczego tam i dlaczego 
historię sztuki?

Barbara Bielinis-Kopeć: Szczerze mó-
wiąc, marzyłam o archeologii, oczywiście śród-
ziemnomorskiej. Naczytałam się książek, które 
pobudzały wyobraźnię, no i zawsze chciałam 

coś nowego jeszcze odkryć. Interesowała mnie 
też historia starożytna i byłam pewna, że albo 
tę albo drugą z tych ścieżek obiorę. Ale z banal-
nego powodu – nigdy nie byłam, niestety, dobra 
w geografii, a wiedziałam, że moje najmocniej-
sze strony to język polski i historia, pod tym 
kątem wybierałam kierunek studiów (wtedy 
egzaminy wstępne były jeszcze najważniejsze). 
Historia sztuki brzmiała interesująco, byłam 
świeżo po lekturze „Kamiennych tablic” i gdy 
mama sugerowała, żebym może wybrała prak-
tyczniejsze prawo, odpowiadając na pytanie: 
„Co ty będziesz po tym robić?” z rozbrajającą 
naiwnością odpowiadałam: „Kto wie, może będę 
attaché kulturalnym w polskiej ambasadzie, 
w dalekim egzotycznym kraju?”. Zawsze byłam 
odważna i rzucałam się na głęboką wodę, więc 
uznałam, że jak już, to koniecznie w Krako-
wie – on też był dla mnie jakimś dalekim, nie-
osiągalnym celem – i że będzie to Uniwersytet 
Jagielloński, bo jak spadać, to ze szczytów. 
Pojechałam sama do obcego miasta, daleko od 
domu, nie znałam nikogo. Wtedy nie było komó-
rek, ale pociąg „Ślązak” jechał krócej niż teraz.

W.J.: Czy zakładałaś, studiując historię 
sztuki w Krakowie, że swoje życie zawo-
dowe i prywatne zwiążesz z Zieloną Górą 
i ze służbą ochrony zabytków, a nie np. 
z muzealnictwem?

B.B-K: Jak już wspomniałam, niczego nie 
planowałam, ale w głębi duszy zawsze wierzy-
łam, że po cudownym okresie studiów, których 
nie chciało się kończyć, gdzieś w przyszłości 
czeka na mnie ciekawa praca, jednak nie mia-
łam pojęcia jaka. 

W.J.: Obserwując Twoją karierę za-
wodową należy stwierdzić, że idziesz jak 
burza. Wiem, że skończyłaś studia pody-
plomowe, objęłaś stanowisko LWKZ, zro-
biłaś doktorat, pracujesz na uczelni, może 
jeszcze o czyś zapomniałam?

B.B-K: Jeszcze w międzyczasie, w 2004 
roku, zdałam egzamin i zostałam mianowana 

BARBARA BIElENIS-KoPEć I wANdA JANowSKA
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urzędnikiem służby cywilnej. To był trudny 
egzamin, ale dał mi wiele, dziś nawet, jeżeli 
nie pamiętam czy nie znam jakiegoś przepisu 
prawa, wiem, na jakich zasadach ono w naszym 
państwie funkcjonuje.

Na uczelni miałam przyjemność prowadzić 
jedynie jeden przedmiot, dotyczący rewitali-
zacji zespołów zabytkowych, co nie stanowiło 
zbytniego obciążenia, a kontakt ze studentami 
od razu mi się spodobał. Tyle jest rzeczy wokół 
nas, w przestrzeni publicznej, które chciałoby 
się zmienić tak, aby ta brzydota, chaos, czy zwy-
kłe absurdy gdzieś po prostu zniknęły. Można 
to osiągnąć, ale trzeba ludzi z głową i w tych 
małych, dotyczących mojego kąta, okna, po-
dwórka, i tych większych, dotyczących miasta, 
wsi, dzielnic – sprawach. Kto wie, czy to nie oni 
w przyszłości będą o tym decydować, więc mó-
wiąc o czymś i widząc zrozumienie w oczach, 
mam poczucie sensu w tym, co robię. Bez takie-
go uczucia nie można mieć w życiu satysfakcji, 
poczucie sensu w pracy i działaniach, które się 
podejmuje, świadomość tego, że ma się na coś 
wpływ, ogromnie mobilizuje, dodaje skrzydeł, 
ułatwia znoszenie porażki… 

W.J.: Skąd u Ciebie tyle energii? Jak 
to wszystko godzisz z obowiązkami żony 
i matki?

B.B-K: Syn jest właściwie dorosły, więc 
większej uwagi już nie wymaga, a mąż zawsze 
mnie wspierał i mobilizował, i pocieszał, jak 
wpadałam w czarną rozpacz. Więc rodzina 
zawsze była oparciem. 

W.J.: Przejdźmy do spraw związanych 
z ochroną zabytków na Ziemi Lubuskiej. 
W listopadzie 2013 r. odbyła się konferen-
cja podsumowująca 60 lat lubuskiej służby 
konserwatorskiej.

B.B-K: To w którymś z artykułów pana 
Staszka Kowalskiego, przed kilku laty wyczy-
tałam, że w 1953 roku utworzono urząd woje-
wódzkiego konserwatora zabytków w Zielonej 
Górze. Już wiedziałam, że trzeba będzie o tym 

pamiętać, bo kto będzie pamiętał, jak nie kon-
serwator? Trud organizacji imprezy wzięło na 
siebie Stowarzyszenie Naukowe Archeologów 
Polskich. Myślę, że wszystko przebiegło świet-
nie, choć zbyt ambitnie chcieliśmy wszystkie 
zagadnienia ująć w programie. Powstało spore 
opóźnienie, bo kto by się tam trzymał czasu 
wystąpienia 15 min.? Mnie też szkoda było 
poganiać referentów, bo każdy z nich miał coś 
ważnego do powiedzenia, natomiast naprawdę 
budujące było to, że sporo osób zostało na sali 
do samego końca.

W.J.: Chciałabym prosić o Twoje osobi-
ste refleksje na temat ochrony zabytków na 
naszym terenie. Czy obejmując w 2005 r. 
stanowisko LWKZ zakładałaś, że będzie 
to kontynuacja dotychczasowej polityki 
konserwatorskiej, czy też chciałaś wpro-
wadzić swoją własną wizję, oczywiście 
w ramach obowiązującego prawa?

B.B-K: Do pracy przyjmowała mnie pani 
dr Ewa Lukas-Janowska. Weszłam z ulicy 
zapytać o pracę, nie znałam nikogo w tym 
środowisku, nie miałam żadnego poparcia. To 
był szczęśliwy traf, który zaważył na moim 
życiu. Pozostał mi w pamięci, zapewne nieco 
wyidealizowany obraz szefa (bo trwało to tylko 
1,5 roku), który jest życzliwy, ale i wymagający, 
potrafi zmobilizować i – co najważniejsze – 
pozostawia miejsce na własną inwencję. To 
wtedy zamarzyłam sobie, żeby kiedyś zostać 
wojewódzkim konserwatorem zabytków. Gdy 
marzenie się spełniło, nie zamierzałam robić 
żadnej rewolucji, ale oczywiście byłam pełna 
wiary w to, że uda mi się poprawić skuteczność 
konserwatora. Nadal w to wierzę, choć znam 
wszystkie mankamenty, które na satysfakcjo-
nującą skuteczność nie pozwalają: niedoskonałe 
prawo, garstka ludzi do pracy, ale trzeba pod-
kreślić, że zaangażowanych.

W.J.: Wiemy, że obecna ustawa z lipca 
2003 r. czyni służby konserwatorskie odpo-
wiedzialnymi za kontrolę i przestrzeganie 
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przepisów dotyczących ochrony zabytków, 
chociaż w większości jednak nie rozwią-
zuje problemów z jakimi borykają się 
konserwatorzy na co dzień, szczególnie 
na naszym terenie.

B.B-K: 90% spraw, którymi się zajmujemy 
prowadzimy na wniosek osób, występujących 
o różnego rodzaju pozwolenia. Obowiązują 
nas terminy, każda z tych osób chciałaby mieć 
decyzję jak najszybciej, co nierzadko wymaga 
wyjazdu w teren, by ocenić jak planowane przez 
inwestora działanie wpłynie na obiekt, czy nie 
naruszy jego wartości itd. Tak więc na kon-
trole stanu zachowania pozostałych zabytków 
pozostaje niewiele czasu, choć je wykonujemy 
monitorując najważniejsze zabytki, także te 
najbardziej zagrożone – dawne zamki, dwory 
i pałace. W 2008 r. wydaliśmy poświęconą im 
książkę, której zadaniem było m.in. ustalenie 
stanu zachowania tego zasobu i od tego czasu 
sukcesywnie prowadzimy kontrole, wydajemy 
nakazy, a jak to nie skutkuje – grzywny w celu 
przymuszenia. Nie o to jednak chodzi, żeby cią-
gle jeździć na kontrole, z których często nie wy-
nika nic ponadto, że stwierdzamy pogorszenie 
się stanu zabytku. Bez udziału inwestora sami 
za niego remontu nie wykonamy – nie ma na 
to środków. Wielu właścicieli skutecznie od lat 
unika kontroli, niektórzy są za granicą. W ta-
kich przypadkach postępowania trwają całymi 
latami i końca ich nie widać, a zabytki niszcze-
ją. Kierujemy wnioski do prokuratury, bardzo 
rzadko trafiają one do sądu, a jeszcze rzadziej 
nakładane są kary – np. 1500 zł dla właściciela 
za dopuszczenie do zniszczenia zabytku! Tak 
więc aby zabytek utrzymać w dobrym stanie lub 
podnieść z ruiny, jak to miało ostatnio miejsce 
w Wiechlicach, musi być właściciel, któremu na 
tym naprawdę zależy.

W.J.: Kiedyś przeczytałam, że współ-
czesne pokolenie doskonale rozumie czym 
jest pamięć przeszłości, jak ważne jest jej 

utrwalanie i że ludzie potrzebują nie tylko 
skrzydeł, ale i korzeni.

B.B-K: Widzę to w czasie ostatnich 10 lat, 
może i wcześniej, ale z mojej perspektywy to 
mniej więcej taki czas, gdy można powiedzieć, 
że wzrosła liczba ludzi interesujących się 
przeszłością regionu, miast i wsi, w których 
mieszkają. Dziś prawie w każdej miejscowości 
powstają stowarzyszenia, stawiające sobie za 
cel m.in. promowanie dziedzictwa kulturo-
wego i opiekę nad nim. Jest wiele świetnych 
przykładów, z tych sprzed lat zapamiętałam 
społeczników z Krosna Odrzańskiego, którzy 
wytrwale dążyli do remontu zamku. Działa 
tam teraz muzeum, odbywają się imprezy kul-
turalne, a pamiętam, że jeszcze przed kilku laty 
niektórzy nie wiedzieli nawet, iż w Krośnie jest 
zamek! Takich przykładów mogłabym wymie-
niać dużo, wspomnę jeszcze o społecznikach 
z Gubina, którzy skupili swoją energię na odbu-
dowie fary. W obydwu przypadkach wydawało 
się to prawie niemożliwe, a jak daleko zaszło? 
Jest to dla mnie ogromnie budujące i stanowi 
dowód na to, że ludzie, gdy zechcą, potrafią 
„góry przenosić”. Podziwiam wszystkich en-
tuzjastów, zapaleńców, wizjonerów czy jak ich 
jeszcze można nazywać; kontakt z nimi to duża 
porcja energii i wiary w sens tego, co robię.

W.J.: Jak sądzisz, czy można już mówić, 
że obecne pokolenie traktuje te ziemie 
i zachowane wartości kulturowe jako swo-
ją „małą ojczyznę”, czy jednak, budując 
nową rzeczywistość, chce się odciąć od 
przeszłości, zwłaszcza na tych ziemiach?

B.B-K: Nie tylko się nie odcinają się, ale 
wprost przeciwnie – wydobywają na nowo to, 
co było już zapomniane. Działają na rzecz 
przywrócenia zabytków do dobrego stanu 
technicznego albo poprawy jakości przestrzeni 
publicznej w miastach i wsiach. W tym roku 
odbędzie się kolejny już, XII Festyn Ruskich 
Pierogów w Budachowie, nad którym o kilku 
lat obejmuję honorowy patronat. Pierwszy raz, 
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gdy mnie o to poproszono, byłam lekko zdzi-
wiona – co ma konserwator do pierogów? A tu 
okazuje się, że aktywna pani sołtys i wspie-
rający ją mieszkańcy zbierają fundusze na 
dokończenie remontu budachowskiego kościoła, 
który z roku na rok prezentuje się coraz lepiej. 
Różne grupy społeczne angażują się na rzecz 
renowacji kościelnych organów m.in. w Zato-
niu, Świdnicy i wielu innych miejscowościach. 
Co roku organizowane są, na bardzo wysokim 
poziomie merytorycznym, konferencje naukowe 
we Wschowie. O działaniach na rzecz odbudo-
wy fary w Gubinie można by napisać odrębny 
artykuł. Takich akcji jest naprawdę mnóstwo 
i aż trudno je wszystkie wymienić. Wszystko to 
dowodzi, że weszliśmy już w nowy okres budowy 
społeczeństwa obywatelskiego, które interesuje 
się przeszłością swojej „małej ojczyzny” i dba 
o nią.

W.J.: Wydaje mi się, że nadal niski 
jest stopień świadomości społeczeństwa 
(szczególnie na wsi), że ochrona zabytków 
jest interesem społecznym, a nie tylko 
nielicznej grupy zainteresowanej tym 
problemem. Niejednokrotnie widać brak 
poszanowania dla substancji zabytkowej 
czy to na etapie projektowania, czy rea-
lizacji. Wprowadzane nowe budownictwo 
nie zawsze wpisuje się w tkankę starego 
miasta, degradując historyczne walory 
przestrzeni, a wprowadzanie nowych 
funkcji i współczesnych standardów ży-
cia w obiekty zabytkowe odbywa się bez 
poszanowania historycznych wartości, 
bez prób ich pogodzenia. W jakim stopniu 
właściciele i inwestorzy, a nawet admini-
stracja samorządowa zdają sobie sprawę, 
że właśnie na nich według obowiązującego 
prawa ciąży obowiązek właściwego zabez-
pieczenia i utrzymania zabytku?

B.B-K: Nie wszyscy oczywiście przyjmują 
to do wiadomości. Często potrafią głośno krzy-
czeć, że sąsiad niszczy zabytek, niekoniecznie 

interesując się tak naprawdę losami tego zabyt-
ku. Kiedy przechodzę ulicami miasta, zawsze 
(to aż męczące, że nie mogę sobie założyć jakiejś 
opaski na oczy i muszę być bombardowana taki-
mi widokami) rzucają mi się w oczy kamienice, 
w których stare zabytkowe okna zastąpiono 
szmirą z PCV, na dodatek każde z okien ma 
inne płaszczyzny podziału. Zastanawiam się, 
co za ludzie tam mieszkają, czy są naprawdę 
ślepi, czy tak egoistyczni, że interesuje ich tylko 
„własne podwórko”, a na zewnątrz może być byle 
jak, czy fakt, że coś kosztuje nieco mniej upo-
ważnia do tego, aby takie rzeczy robić? Mocno 
nad tym ubolewam, że nie może być u nas tak, 
jak np. w Niemczech, gdzie jest jeden właściciel 
czy zarządca budynku – jak wymienia się okna, 
to są one takie same w całym budynku, jak 
podłącza się ogrzewanie, to jest jeden komin 
w budynku, a nie każdy wyprowadza rurę na 
elewację; niektórzy potrafią nawet na elewacji 
frontowej umieścić taki kwiatek! I ich to nie 
boli, czują się usprawiedliwieni, bo – koronny 
argument – nie ma pieniędzy na takie fana-
berie, żeby miało być jeszcze estetycznie. Nie 
stać ich na dobre estetyczne okna – stać ich na 
byle jakie... Jak już wydamy nakaz usunięcia 
szpetnej stolarki, to krzyk jest ogromny. Sądzę, 
że gdybyśmy poddawali okna, drzwi, podło-
gi, schody bieżącej konserwacji, ich trwałość 
byłaby dłuższa, a często pasują do budynku 
o wiele lepiej niż nowe. Prawdziwą zmorą jest, 
że ludzie, wprowadzając się do starych domów, 
zaczynają od wymiany większości rzeczy bez 
zastanowienia, czy jest to konieczne. Szkoda, że 
nie budują sobie po prostu nowych domów, a te 
stare niechby pozostały takie, jak dawniej…

Co do samorządów, to warto podkreślić, iż 
dzięki nim wiele cennych zabytków nie tylko 
przetrwało do dnia dzisiejszego, ale również – 
dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków 
na remonty – przywracanych jest do dobrego 
stanu. Wymieniać można wiele, z tych z ostat-
nich lat warto przypomnieć zamek w Krośnie 
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Odrzańskim, Sulechowie, Żaganiu, ratusze 
w Zielonej Górze, Świebodzinie, Lubsku, parki 
w Żarach, Żaganiu, Brodach, Iłowej i wiele, 
wiele innych. 

W.J.: Jak podnieść ich świadomość 
o konieczności zachowania nawet drob-
nych elementów zabytkowych remonto-
wanego obiektu i kto winien to zrobić? 

B.B-K: Oczywiście, że trzeba o tym mówić, 
pisać, trzeba ludziom uświadamiać, co jest war-
tością i jak ją należy chronić. Szukamy wspar-
cia u architektów, to oni przecież projektują 
w zabytkach i na terenach objętych ochroną 
konserwatorską. Dlatego od 2006 r. wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział 
w Zielonej Górze organizujemy sesje naukowe 
w ramach „Lubuskich Spotkań Architektów 
z Konserwatorami Zabytków”, które stanowią 
forum, służące budowaniu płaszczyzny poro-
zumienia i stwarzające możliwości do dyskusji 
nad różnorodnymi problemami. Jednak archi-
tekci to twórcy, często przekorni. Nie akcep-
tują konserwatora recenzującego ich projekty. 
Nie taka też ma być rola konserwatora, który 
winien się koncentrować na tym, aby zabytek 
nie uległ zniszczeniu, zaś to co nowe, twórcze – 
ma być dziełem architekta. Tu jednak trzeba 
pokory albo talentu, ten drugi nie występuje 
zbyt często. I gdy podnoszą się głosy krytyki 
(społeczeństwo mamy coraz aktywniejsze i nie 
ma się co dziwić, to naturalna kolej rzeczy i tak 
być powinno) zamiast dowodzić swoich racji, wy-
jaśniać, dlaczego projekt przewiduje takie czy 
inne rozwiązania – słychać najczęściej koronny 
argument, że konserwator na to pozwolił, czyli 
co – to on projektował? Widać też, że ludzie 
wciąż jeszcze nie potrafią właściwie zadać py-
tania. Zamiast – kto na to pozwolił?, powinni 
zapytać – czyj to pomysł, czyje to „dzieło”? To 
dowodzi, jak mocno tkwi w nas jeszcze mental-
ność z poprzedniego ustroju, w którym partyjni 
urzędnicy decydowali o wszystkim. Te czasy się 
skończyły. Żeby konserwator mógł nie wyrazić 

zgodny na jakieś działanie musi dowieść, że 
spowoduje ono zniszczenie zabytku chronionego 
prawem, a wiec wpisanego do rejestru zabytków 
i jeszcze, że za odmową tą przemawia interes 
społeczny, będący ponad interesem jednostki. 
Dyskusja o kolorach i innych detalach projek-
tu nie mieści się w tej płaszczyźnie, prawo nie 
przewiduje, żeby konserwator miał poprawiać 
projekty, więc w większości są one takie, jakich 
mamy „twórców”. 

 Staramy się też przekonać właścicieli, któ-
rzy planują remont, żeby zachowywali to co 
należy do pierwotnego wyposażenia i wystroju 
zabytku i zamiast wymieniać na nowe – pod-
dawali renowacji stare okna, drzwi, parkiety 
itp. Jak się nie uda przekonać – na czym mi 
najbardziej zależy, to odmawiamy wydania zgo-
dy na takie działania, ale nie da się, niestety, 
upilnować wszystkich właścicieli. Dlatego ten 
pierwszy etap – tłumaczenia, dlaczego warto 
to zachować – jest najważniejszy. Tak w ogóle 
prawdziwą zmorą naszych czasów jest samo-
wola, jest też ona często skuteczna, nad czym 
należy ubolewać. Skomplikowane przepisy 
prawne powodują, że wielu wybiera drogę na 
skróty. Tak rozprzestrzeniają się złe wzorce 
jak np. okna z PCV – sąsiad wymienił, to ja też 
tak zrobię. Co więcej skoro sąsiad wymienił to 
pewno tak można i w ten sposób idzie lawina, 
której garstka ludzi, zatrudniona w urzędzie 
konserwatorskim nie powstrzyma.

W.J.: W związku z wejściem Polski do 
Unii Europejskiej coraz bardziej zdajemy 
sobie sprawę, że musimy dążyć do standar-
dów europejskich. Wskazują na to pewne 
działania, które da się zauważyć, jak np. 
liczne konferencje na temat zabytków, 
wiele publikacji przybliżających histo-
rię tych terenów, ale wydaje się, że zbyt 
rzadko zadaje się pytanie: jaką rolę może 
spełnić zachowana kultura materialna? 
Czy najtrudniejszym problemem jest tyl-
ko zabezpieczenie przed dewastacją, czy 
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problemem jest ożywienie obiektu tak, 
aby przynosił zyski gospodarce państwa? 
Czy jest i jaki udział w tym organizatorów 
turystyki, czy można liczyć na współpracę 
polsko-niemiecką? Mamy wiele ciekawych 
obiektów, czy nie uważasz, że jeszcze nie 
mamy pomysłów na ich wyeksponowanie, 
na sprzedanie dla turystyki, jak to robią 
nie tylko kraje europejskie, ale też azjaty-
ckie czy nawet afrykańskie? 

B.B-K: Dziś największym problemem jest 
koszt remontu. Paradoksalnie, choć środków 
na ten cel w ostatnich latach przybywa, to nie 
przekłada się na poprawę stanu zachowania 
wielu cennych zabytków. Do dnia dzisiejszego 
nie rozwiązano problemu zabytków należących 
do Skarbu Państwa, na remonty których dotacje 
nie przysługują. 

Pomysł na zagospodarowanie zabytku zwykle 
jest najważniejszy, dopiero gdy się on skrystali-
zuje, można myśleć o konkretnych działaniach. 
Ale potrzebna jest też aktywność i kreatywność 
właściciela. Tak było w przypadku pałacu 
w Wiechlicach, do którego przybywa teraz wie-
lu gości. Dźwignięcie tego zabytku z ruin jest 
wielką zasługą jego właściciela, o wielkiej pasji 
i determinacji. Całkiem niedaleko, w innym 
zabytkowym pałacu, pomysł zagospodarowania 
na cele hotelowo-rekreacyjne zupełnie się nie 
powiódł. Więc znowu wszystko zależy po prostu 
od człowieka. 

Nie widzę potrzeby wymyślania jakichś szcze-
gólnych funkcji dla zabytków, aby przyciągnęły 
one turystów. Ci chętnie przyjadą, jeżeli zabytek 
będzie dostępny i zadbany, z elementarnym 
przystosowaniem do obsługi ruchu turystyczne-
go. Zabytki bronią się same, ich wartości dowo-
dzi wyjątkowa historia, ludzie z nimi związani, 
artyzm ich twórców. Najlepszym przykładem 
jest Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, 
dawne sanatorium, którego wystrój wnętrz 
zaprojektował światowej sławy artysta Henry 
van de Velde. Czy ktoś by pomyślał, że obiekt 

o takiej funkcji odegra jakąś rolę w rozwoju 
turystyki? A tak się właśnie dzieje. Wystarczy 
właściwe podejście dyrekcji, pracowników i co 
najważniejsze – mieszkańców. A chętnych do 
zwiedzania nie brakuje. W zabytkach spraw-
dzają się też doskonale funkcje o charakterze 
kulturalnym. Tak działa od lat pałac w Żaganiu 
czy w Kożuchowie, a w latach ostatnich, dzięki 
przystosowaniu zabytków do nowych celów – za-
mek i dawny kościół kalwiński w Sulechowie 
czy zamek w Krośnie Odrzańskim. 

W.J.: Jednym z najtrudniejszych prob-
lemów, z jakim boryka się inwestor, jest fi-
nansowanie prac konserwatorskich, które 
często przekraczają jego możliwości. Jaka 
jest tu rola państwa i samorządów, czy 
inwestor może liczyć na ich pomoc? Czy 
są pomysły gdzie szukać nowych źródeł 
finansowania tych prac? Czy są programy 
konserwatorskie w naszym województwie 
objęte Funduszem Europejskim?

B.B-K: Zabytki wpisane do rejestru zabyt-
ków są w tej uprzywilejowanej sytuacji, że moż-
na starać się o środki na ich remonty zarówno 
u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
i to źródło szczególnie polecam, ponieważ tam 
jest ich najwięcej – ok. 80 mln zł. co roku. Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków też wspiera 
konserwacje zabytków, ale kwota, którą dys-
ponuje, jest znacznie mniejsza – 4310 tys. zł. 
Również Marszałek Województwa Lubuskiego 
przeznacza na ten cel 1 mln zł. Jest jeszcze 
cały szereg programów ze środków unijnych, 
które obejmują również te zadania. Programy 
te obwarowane są szczególnymi warunkami, nie 
mówią wprost o remontach, ale raczej o różnych 
zadaniach, w ramach których można je również 
uwzględnić – tu odsyłam na strony urzędu mar-
szałkowskiego, gdzie można poznać szczegóły. 

W.J.: Jak mogłabyś scharakteryzować 
aktualną sytuację zabytków Krosna i Gu-
bina? Jak oceniasz pomysł rekonstrukcji 
dolnej części Krosna Odrzańskiego?
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B.B-K: Pomysł zorganizowania konkursu 
na koncepcję zagospodarowania krośnieńskiego 
Starego Miasta jest bardzo dobrą inicjatywą pani 
architekt Aleksandry Węgrzyn, którą mogłam 
tylko wspierać. To ogromnie ważne, aby przywró-
cić temu miastu właściwe relacje funkcjonalno- 
-przestrzenne, aby na teren Dolnego Miasta po-
wróciło życie. Ważne jest jednak, aby zabudowa 
na tym terenie nie była przypadkowa, chaotycz-
na, co nie oznacza odbudowy historycznych ka-
mieniczek, ale wprowadzenie architektury, która 
będzie szanowała to historyczne miejsce, a jed-
nocześnie będzie stanowiła świadectwo naszych 
czasów. Nie mówimy tu więc o rekonstrukcji, 
chyba że w bardzo ograniczonym zakresie, np. 
przywrócenia bryły dawnego ratusza. 

Gubin ma już plan zagospodarowania prze-
strzennego, który reguluje warunki nowej 
zabudowy. Teraz chodzi o to, aby znaleźli się 
inwestorzy, którzy będą chcieli tu budować. 
Urząd konserwatorski na pewno będzie takie 
działania wspierał. 

W.J.: Od kiedy przyznawane są statuet-
ki „Lubuskie konserwacje” i jakie obiekty 
zabytkowe je posiadają?

B.B-K: Nagrodę Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwa-
cje” przyznajemy od 2008 r. w dwóch katego-
riach za prace konserwatorsko-restauratorskie 
oraz za adaptację architektoniczną zabytku. 
Laureatami tej nagrody zostali:

 ● Uniwersytet Zielonogórski za adaptację bu-
dynku szkolnego przy ul. Licealnej 9 w Zie-
lonej Górze na rektorat UZ,

 ● Gmina Sulechów za adaptację dawnego 
kościoła kalwińskiego w Sulechowie na salę 
widowiskową,

 ● Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Semina-
rium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu za 
kompleksowe prace konserwatorsko-restaura-
torskie w kościele pocysterskim w Paradyżu, 

 ● Focus-Park za renowację elewacji dwóch 
głównych budynków zespołu dawnych fabryk 

włókienniczych „Polska Wełna” w Zielonej Gó-
rze oraz adaptację zabytku do nowej funkcji,

 ● Gmina Krosno Odrzańskie za częściowa 
odbudowę i adaptację do celów kulturalnych 
krośnieńskiego zamku,

 ● Parafia Konkatedralna pw. św. Jadwigi w Zie-
lonej Górze za kompleksowe prace konserwa-
torskie kościoła pw. św. Jadwigi w Zielonej 
Górze,

 ● DA-SA S.J. P. Czyżewski, D. Sanojca w Zie-
lonej Górze za renowację i adaptację archi-
tektoniczną zabytku dawnej tkalni przy 
ul. Fabrycznej 13 w Zielonej Górze

 ● Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana 
od Krzyża w Starosiedlu za realizację prac 
konserwatorsko-restauratorskich w kościele 
w Witaszkowie,

 ● Gmina Lubsko za prace konserwatorsko-
restauratorskie przy elewacjach ratusza 
w Lubsku,

 ● Gmina Zielona Góra o statusie miejskim za 
prace konserwatorsko-restauratorskie oraz 
adaptację wnętrz ratusza w Zielonej Górze,

 ● Gmina Zielona Góra o statusie miejskim za 
prace konserwatorsko-restauratorskie kamie-
nicy przy ul. Reja 6 w Zielonej Górze,

 ● Gmina Strzelce Krajeńskie za prace kon-
serwatorsko-restauratorskie pomnika Lu-
dwiga Nostera na cmentarzu ewangelickim 
w Strzelcach Krajeńskich,

 ● Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze za 
kompleksowe prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i remontowo-budowlane w dawnym 
sanatorium w Trzebiechowie ob. Dom Pomo-
cy Społecznej w Trzebiechowie,

 ● Gmina Świebodzin za kompleksowe prace 
konserwatorsko-restauratorskie i remontowo
-budowlane w Ratuszu w Świebodzinie, 

 ● Gmina Sulechów za adaptację architektonicz-
ną na cele kulturalne Zamku w Sulechowie 

 ● Novol Sp. z o.o. w Komornikach za adaptację 
architektoniczną na cele użytkowe Zespołu 
folwarcznego w Mierzęcinie, 
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 ● Właściciele dworu i parku w Rosinie gm. 
Świebodzin za adaptację na cele mieszkalne 
i rekreacyjne zespołu pałacowo-parkowego,

 ● Zbigniew Czmuda właściciel pałacu, folwar-
ku i parku w Wiechlicach gm. Szprotawa 
za adaptację na cele hotelowo-konferencyjne 
zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego,

 ● Parafia Rzymskokatolicka w Kosieczynie za 
kompleksowe prace konserwatorskie w koś-
ciele w Kosieczynie,

 ● Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warsza-
wie za rewaloryzację parku Mużakowskiego 
w Łęknicy. 
W.J.: Czy Lubuski Wojewódzki Kon-

serwator Zabytków planuje kontynuację 
„Lubuskich Spotkań z Zabytkami”, czy 
była to tylko inicjatywa roku 60-lecia?

B.B-K: Oczywiście, że tak. Chętnych do 
uczestniczenia w takich imprezach nie braku-
je, warto wiec je organizować. Mamy własne 
pomysły, ale jesteśmy też otwarci na propozy-
cje innych, gdzie warto przyjechać, co warto 
zobaczyć. 

W.J.: Jakie zadania uważasz za najpil-
niejsze, jakie mają już konkretnie zapla-
nowane środki finansowe i moce przero-
bowe?

B.B-K: Wiemy, ze w tym roku ponad 4,9 mln 
zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego otrzymają lubuskie parafie, samo-
rządy i osoby prywatne na renowację najbar-
dziej zagrożonych i najcenniejszych zabytków. 
Szczęśliwie kontynuowane będą prace w za-
grożonych z uwagi na problemy konstrukcyjne 
kościołach w Ośnie Lubuskim i Chotkowie, 
kontynuowana też będzie odbudowa zawalonej 
w 2012 r. wieży kościoła w Otyniu. Kontynuo-
wane będą również remonty dachów kościołów 
w Kożuchowie, Żaganiu (pw. NPM).

Dalsze prace prowadzone będą w pałacu 
w Brodach, zamku w Siedlisku. Pomoc trafi też 
do Kostrzyna nad Odrą na remont elementów 
jednego z bastionów tamtejszej twierdzy. Dzięki 

wsparciu w Ministerstwa uda się również kon-
tynuować prace konserwatorskie przy cennych 
barokowych ołtarzach w kościele pocysterskiem 
w Gościkowie-Paradyżu, kościele farnym w Ko-
żuchowie oraz gotyckich ołtarzach w kościołach 
w Mycielinie i Nowym Miasteczku. Ale oprócz 
tego prowadzonych będzie wiele innych prac, 
które będziemy nadzorować.

W.J.: Może już ostatnie pytanie: czy 
czujesz się człowiekiem spełnionym?

B.B-K: Tak, zdecydowanie tak. Na naszym 
„podwórku” udało się już dużo zrobić. Jeżeli ma 
się wyczucie i właściwie ukierunkuje badania, 
to nawet za niewielkie pieniądze można dokonać 
przełomowych odkryć, które podnoszą rangę 
dziedzictwa kulturowego naszego regionu. War-
to pamiętać, że badania dendrochronologiczne 
kościoła w Kosieczynie kosztowały tylko 3 tys.
zł., a dzięki nim dowiedzieliśmy się, że jest to 
jeden z najstarszych kościołów drewnianych 
wzniesionych na terenie Polski (z 1389 r.). Po-
dobnie badania na jeziorze Niesłysz odsłoniły 
unikatowy w skali naszego kraju most z IX w., 
nie wspominając już o odkryciu w 2003 r. dzieła 
Henry’ego van de Velde – wystroju wnętrz daw-
nego sanatorium w Trzebiechowie, co uznano 
za odkrycie stulecia. 

Takim potwierdzeniem sensu naszej pracy 
jest obecność 100 do 150 osób, które zwykle 
towarzyszą nam w organizowanych od 2005 
roku imprezach tj. wojewódzkich obchodach 
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 
(zawsze w kwietniu) i Europejskich Dni Dzie-
dzictwa (zawsze we wrześniu), które odbywają 
się w różnych miejscach naszego regionu. 
m.in. zorganizowane zostały w Trzebiecho-
wie, Drezdenku, Wschowie, Żarach, Łęknicy, 
Kosieczynie, Gościkowie-Paradyżu, Klępsku, 
Kożuchowie, Brodach, Kostrzynie nad Odrą, 
Bogdańcu, Witnicy, Świdnicy, Ochli, Mierzę-
cinie, Gliśnie, Międzyrzeczu. Chodzi o to, żeby 
dotrzeć do najdalszych nawet miejsc w naszym 
województwie, które warte są obejrzenia. Chyba 
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Barbara	Bielinis-Kopeć (ur. w 1964 r. w trze-
biechowie) – specjalista z zakresu ochrony 
zabytków; od 2005 r. pełni funkcję lubuskie-
go wojewódzkiego Konserwatora zabytków 
w zielonej Górze. Jest członkiem Polskiego 
Komitetu Narodowego ICoMoS (Międzyna-
rodowej Rady ochrony zabytków i Miejsc 
Historycznych). z wykształcenia jest histo-
rykiem sztuki, po studiach na Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych 
w zakresie urbanistyki i planowania prze-
strzennego na Politechnice wrocławskiej. 
w 2011 r. uzyskała tytuł doktora nauk hu-
manistycznych w zakresie nauk o sztuce na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w toruniu. 
Jest autorką książki o zabytkach zielonej 

Góry oraz artykułu w publikacji polsko-niemieckiej „Henry van de Velde w Polsce”. Pod jej re-
dakcją ukazują się od 2005 roku „lubuskie Materiały Konserwatorskie”, które przybliżają lubuskie 
zabytki oraz problematykę ich ochrony. Pod jej redakcją ukazała się również książka „zamki, 
dwory i pałace woj. lubuskiego” oraz „zabytkowe parki województwa lubuskiego”. Autorka 
licznych artykułów publikowanych w „ochronie zabytków”, „Spotkaniach z zabytkami”, „za-
bytkach” oraz lokalnych czasopismach społeczno-kulturalnych.

Spotkania	z	ludźmi	naszego	miasta

najbardziej spektakularny był udział 250 osób 
w imprezie zorganizowanej w małym kościółku 
w Kosieczynie w 2010 r., o ile wiem uczestni-
czyli w nim również słuchacze ZUTW.

W ten sposób popularyzujemy zabytki i prob-
lematykę ich ochrony. Temu samemu celowi 
służą wydawnictwa Wojewódzkiego Urzędu 
ochrony Zabytków. W ubiegłym roku ukazał 
się już 10 numer „Lubuskich Materiałów Kon-
serwatorskich”. Ponadto wydajemy publikacje 
tematyczne np. „Zamki, dwory i pałace woj. lu-
buskiego” (2007, 2008), „Kościoły w konstrukcji 
ryglowej i szkieletowej woj. lubuskiego” (2009), 
„Zabytki architektury województwa lubuskie-
go” (2010), „Zabytkowe parki województwa lu-
buskiego” (2013). Dbamy o to, aby publikacje te 
znalazły się w bibliotekach na terenie naszego 
województwa oraz w bibliotekach szkolnych, 
rozsyłamy je też do różnych ośrodków w Polsce 
aby popularyzować zabytki naszego regionu.

W.J.: Kończąc nasze spotkanie chciała-
bym serdecznie podziękować za współpracę 

z ZUTW, za wykłady, za zaproszenia na 
konferencje. Sądzę, że my – seniorzy – mo-
żemy być największymi propagatorami 
zabytków, gdyż to my najchętniej je zwie-
dzamy organizując wycieczki i dzieląc 
się wrażeniami z młodszym pokoleniem. 
Gdybyś widziała miejsce i jakąś rolę, 
którą mogliby spełniać słuchacze ZUTW 
w kształtowaniu wiedzy na temat ochrony 
zabytków, jesteśmy otwarci.

B.B-K: Szukamy sprzymierzeńców w każ-
dym środowisku, zaś wśród Państwa są przecież 
osoby aktywne, które mogą znacznie przyczynić 
się do budowania więzi społecznych wokół idei 
popularyzacji zabytków oraz właściwego po-
stępowania z nimi. Możecie Państwo zabierać 
głos w wielu sprawach dotyczących nas wszyst-
kich, w tym również dziedzictwa kulturowego 
naszego regionu. Może się to przekładać na 
postępowanie tych, którzy decydują w wielu 
kwestiach np. przestrzeni publicznej, konkret-
nych zabytków.

BARBARA BIElENIS-KoPEć
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wtedy, kiedy jestem na wycieczce, w plenerze. 
To znaczy – chcę mieć pamiątkę. Tam byłam...

M.G.: Jakie wg Ciebie cechy charakte-
ru trzeba mieć, żeby fotografować dzieci 
i zwierzęta?

K.N.: Nie wiem, czy do fotografowania po-
trzebny jakiś charakter, wiem tylko, że trzeba 
mieć błysk w oku, tę iskierkę, trzeba zachować 
w sobie dziecko.

M.G.: Przeprowadziłaś się niedawno na 
wieś. Jak to wpłynęło na Twoje postrze-
ganie natury? Czy taka bliskość przyrody 
na co dzień nie powoduje, że już się nie 
chce jej utrwalać, bo jest wszechobecna 
i już tak nie zadziwia, jak kiedyś, czy 
przeciwnie?

K.N.: Moje wiejskie obcowanie z przyrodą 
tylko zaostrzyło apetyt polowania na to, czego 
jeszcze moje oczy nie widziały. Dziś wiem, że po-
pełniłam błąd w swoim życiu, nie trzeba było za 
igłę się łapać tylko za aparat, plecak i w drogę.

M.G.: Domyślam się, że fotografowanie 
przyrody łączy się nierozerwalnie z przy-
godą, elementem zaskoczenia. Pamiętasz 
jakieś niecodzienne wydarzenia z tym 
związane?

K.N.: Czasem się zdarza, że chcę odpocząć od 
fotografowania, nabrać trochę dystansu, nowe-
go spojrzenia. Wybieram się wtedy na zwykły 
spacer bez aparatu i spotykam po drodze coś 

Obiektywem 
i piórem 

z	Krystyną	Nawrocką	 
rozmawia	Maria	Grecka

Maria Grecka: W listopadzie i grudniu 
w siedzibie ZUTW mieliśmy przyjemność 
oglądać kolejną wystawę Twoich zdjęć 
zatytułowaną „W zgodzie z Naturą”. Wy-
stawa cieszyła się ogromnym zaintere-
sowaniem słuchaczy, bo i temat bardzo 
wdzięczny. Jak się zaczęła Twoja przygoda 
z fotografowaniem, ktoś Ci podarował 
aparat, czy może ktoś z bliskich zaraził 
Cię tą pasją?

Krystyna Nawrocka: Jak to w powiedze-
niu bywa, musi być jajko, aby była kura, hmm, 
a może odwrotnie, ale poważnie – u mnie pierw-
sza była fascynacja przyrodą, a potem myśl, 
aby ją zapisać, uwiecznić. Do tego potrzebny 
był aparat, więc poszła Krzyśka stawiać snopki, 
potem wykopki i pierwszy aparat był zakupio-
ny, jaki – nie pamiętam. Dziwne, że z tamtych 
czasów zachowały się tylko zdjęcia koleżanek.

M.G.: Z moich obserwacji wynika, że 
najchętniej fotografujesz przyrodę i swoje 
wnuki. Czy od początku wiedziałaś, co 
chcesz fotografować, czy próbowałaś utrwa-
lać na zdjęciach różne tematy i obiekty?
K.N.: Przyroda i wnuki są najwdzięczniejszym 
tematem do fotografowania, przyroda – bo pięk-
na, a wnuki – bo kochane. Może zdziwię Cię, 
ale lubię fotografować ludzi tylko wtedy, kiedy 
o tym nie wiedzą; takie małe podglądanie, wte-
dy zdjęcie ma to „coś”. A obiekty? Fotografuję 

KRyStyNA NAwRoCKA, fot. BoGUMIłA HylA-dąBEK
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co chciałabym uwiecznić, a tu nie ma czym. 
Więc planuję „polowanie”, przygotowuję sprzęt, 
planuję trasę i… wracam ze spaceru bez zdjęć. 
Innym razem pracuję w ogrodzie i słyszę nad 
głową dziwne popiskiwanie, jakby ktoś grał na 
źdźble trawy. Rozglądam się ostrożnie, a tu na 
starej usychającej brzozie siedzi piękny dzięcioł 
czarny z czerwoną główką. Biegnę 
do domu po aparat, wracam, a dzię-
cioła oczywiście już nie ma. Następ-
nego dnia obserwuję drzewo w ocze-
kiwaniu na dzięcioła, a tymczasem 
słyszę przy furtce ujadanie psa. Idę 
zobaczyć co się dzieje, a za płotem 
stoi jeleń z okazałym porożem… Ale 
dzięcioła też sfotografowałam kilka 
dni później.

M.G.: A zdarzyły Ci się jakieś 
niebezpieczne przygody?

K.N.: Kiedyś w trakcie grzybo-
brania spotkałam w lesie wilki. 
Nie miałam przy sobie aparatu, ale 
podejrzewam, że gdybym miała, to 
strach, który mnie sparaliżował, 
nie pozwoliłby mi po niego sięgnąć. 
Na szczęście bardziej niż mną były 
zainteresowane tropieniem sarny. 
Zdarzyło mi się też spotkać lochę 
z młodymi dziczkami. Przed jej po-
tencjalnym atakiem uchroniło mnie 
ogrodzenie, przez które przecisnąć 
się mogły tylko młode.

M.G.: Czy masz jakieś ma-
rzenia związane z fotografowa-
niem – nowy super obiektyw, 
spotkanie z jakimś niezwykle 
trudnym do „ustrzelenia” zwie-
rzęciem lub ptakiem?

K.N.: Moje marzenia, to iść przed siebie 
z aparatem, tylko omijać miasta, no ale do tego 
potrzebna by była pokrewna foto-dusza. 

M.G.: Twoją drugą pasją jest pisanie. 
Obie świadczą o niezwykłej wrażliwości 

i wnikliwej obserwacji otaczającego Cię 
świata. Jak godzisz te dwie pasje?

K.N.: To jest tak – jak piszę, to nie fotogra-
fuję i odwrotnie, ale zdarzają się też wyjątki od 
reguły. Czasem podczas wędrówki z aparatem 
rodzi się w głowie wiersz i wystarczy go zapisać 
po powrocie.

M.G.: Czego Ci życzyć na najbliższe 
lata?

K.N.: Hmm, czego można życzyć starszej 
pani? Oczywiście zdrowia!!! No i siły, bo te 
aparaty i obiektywy są coraz cięższe…

zdJęCIA KRyStyNy NAwRoCKIEJ
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Bogumiła	Hyla-Dąbek

Mamo,	dziękuję	ci,	 
że	mnie	nie	chciałaś!

Historię mojej serdecznej przyjaciółki znałam 
od dawna, ale dopiero teraz ona i ja dojrzały-
śmy do tego, żeby ją dokładnie opowiedzieć 
i opisać. Była dzieckiem adoptowanym. Jak to 
wpłynęło na jej życie, czy ma żal, a może wręcz 
przeciwnie? 

Siedzimy sobie w wygodnych fotelach przy 
dobrej kawie, ona zaczyna opowiadać, ja włą-
czam dyktafon.

– Jakie miałaś dzieciństwo?
Cudowne! Miałam wspaniałą, kochającą 

rodzinę. Byłam naprawdę bardzo szczęśliwa.
– Czy wiedziałaś, że nie jest to Twoja 

biologiczna rodzina?
Nie. Do dwunastego roku życia nic nie 

wiedziałam. Później skojarzyłam, że mama 
chciała mi powiedzieć i nawet mnie na to 
przygotowywała opowiadając o innej adopto-
wanej dziewczynce. Ale ja pamiętam, że wtedy 
powiedziałam, iż takiej mamy bym mieć nie 
chciała, bo bym jej na pewno nie kochała i tym, 
zamknęłam mamie usta.

– To kiedy i jak się o swojej adopcji 
dowiedziałaś?

Siedziałam z dwiema koleżankami na sali 
gimnastycznej czekając na SKS i nauczycielkę. 
One zaczęły szeptać coś miedzy sobą, a na moje 
pytania o co chodzi, odpowiadały, że nie mogą 
mi powiedzieć. Jak to nie mogą? Zaciekawiona 
zaczęłam je prosić, aż w końcu powiedziały.

– Jak to odebrałaś?
Wiesz, że nawet spokojnie. Byłam tylko bar-

dzo zdziwiona i po powrocie do domu zaczęłam 
bardziej przyglądać się domownikom, rodzicom, 
babci, mojemu wujostwu, kuzynom. Nie przy-
znałam się, że wiem.

– Co było dalej?

Dalej zaczęłam szukać dowodów na potwier-
dzenie usłyszanej prawdy. Jeden znalazłam 
w zeszycie wychowawczyni pozostawionym 
na biurku, do którego zajrzałam i przy moim 
nazwisku odczytałam: „Dziecko adoptowane”. 
Później w domu, w zaklejonej szarej kopercie 
znalazłam dane biologicznej matki i na byle 
jakiej kartce napisane: „Oddaję na własność... 
pani…” i podpis. Były też dokumenty sądowe 
potwierdzające adopcję.

– Teraz już chyba powiedziałaś, że 
wiesz. Zadawałaś pytania?

– Nie, jeszcze nie, nawet się nie przyznałam, 
że otwierałam szarą kopertę, gdy mnie mama 
o to wprost zapytała. Nie wiem dlaczego, ale 
czułam, że to coś złego. Nie umiałam o tym 
rozmawiać. Kochałam moich bliskich i oni 
mnie kochali. Dalej przecież miałam cudowne, 
beztroskie dzieciństwo.

– Nie buntowałaś się? 
Niby nie, ale jak dzisiaj pomyślę, to uważam, 

że się zmieniłam. Już nie byłam taką przy-
kładną, grzeczną dziewczynką. Gdy mi czegoś 
zabraniano, myślałam sobie, czy oni mogą? 
Zaczęłam kłamać.

Co rusz też dowiadywałam się, że wiele osób 
z mojego otoczenia wie, że jestem adoptowa-
nym dzieckiem. Mimo to odsuwałam tę wiedzę 
od siebie, żyłam tak, jakby mnie to wcale nie 
dotyczyło. Podświadomie czułam, że jak się 
przyznam, że wiem, to wyrządzę krzywdę moim 
najbliższym.

– I co, nigdy się nie dowiedzieli, że wiesz?
To smutne, ale mama powiedziała mi 

o wszystkim, gdy już wiedziała, że umiera 
(młodo zmarła), a ja, czego sobie nie mogę da-
rować, wtedy właśnie się przyznałam, że dawno 
o wszystkim wiedziałam. Uświadomiłam ma-
mie, że ją okłamywałam. Żałuję tego.

– Czy nie byłaś ciekawa swojej biolo-
gicznej rodziny?

Przez długi czas nie. Sama założyłam ro-
dzinę, urodziłam dzieci i nie myślałam o tym. 
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Ale przyszedł moment, że sięgnęłam po „szarą 
kopertę”.

– Co Cię do tego skłoniło?
Moi najbliżsi zaczęli odchodzić i – wiesz – to 

dziwne, ale pomyślałam sobie, że teraz moimi 
poszukiwaniami i ewentualnymi kontaktami 
nie sprawię nikomu przykrości.

– No i…?
Nie powiedziałam ci jeszcze, że gdy wy-

chodziłam za mąż i zwróciłam się do USC po 
metrykę urodzenia, przysłano mi z danymi 
mojej biologicznej rodziny. Taki tam mieli bała-
gan, dopiero po moich wyjaśnieniach właściwy 
dokument się znalazł. Wyobraź sobie, co bym 
przeżyła, gdybym była niczego nieświadoma.

– Jak poszukiwania?
Korzystając z wiadomości z dokumentów 

w szarej kopercie napisałam, gdzie trzeba 
i o dziwo szybko się wszystkiego dowiedziałam. 
Tylko – znowu ciekawostka – nie tutaj, blisko, 
skąd powinnam szybko uzyskać informacje, 
tylko z drugiego końca Polski, skąd pochodziła 
moja biologiczna rodzina i skąd przeniosła się 
na Ziemię Lubuską.

– Co z tymi wiadomościami zrobiłaś?
Ponieważ podano mi adres do rodziny mojej 

biologicznej matki, tam napisałam list prosząc 
o bardziej szczegółowe informacje.

– Odpisano?
Tak i to szybko, ale wtedy dopiero przeży-

łam szok. List był napisany gwarą, bardzo 
niepoprawnie, a do tego zawierał wiadomości 
o biologicznej matce, których każdy wolałby 
nie znać. Ja też nie chcę o nich szczegółowo 
mówić. Dowiedziałam się, że żyje i to bardzo 
blisko mnie, że mam troje rodzeństwa, jedno 
urodziło się już po oddaniu mnie. Dostałam jej 
zdjęcie z dwiema córkami. Jak na ironię losu, 
to ja jestem do niej najbardziej podobna.

– Poszłaś za ciosem?
Nie od razu, musiałam ochłonąć. Ale potem 

napisałam do jej starszej córki. 
– A ona? 

Zaraz mi odpisała, dobrze mnie, maleńką, 
pamiętała, bo jako 11 lat starsza, prawie przez 
rok się mną zajmowała. Pamiętała, jak mnie 
zabrali i że później z drugą siostrą mnie odwie-
dzały. Aż zmieniliśmy adres i już kontaktu nie 
było. Podobno bardzo zawsze płakałam za nimi, 
więc nie dziwię się zmianie adresu.

fot. EwA KwAśNIEwICz
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– Spotkałaś się z matką? 
Z matką nie, ale z tą starszą siostrą tak. 

Mieszkamy blisko, chociaż w różnych miejsco-
wościach. Spotkanie było miłe, ale nic z tych 
rzeczy, które czasami pokazują w telewizji. 
Żadnego rzucania się sobie na szyję, żadnych 
łez. Ot, spotkanie dwóch kobiet, które się nie 
znają i chociaż biologicznie powiązane ze sobą, 
to o więź emocjonalną raczej trudno.

Ona opowiedziała mi o matce, o swoich lo-
sach i stwierdziła, że miałam ogromne szczęś-
cie, iż matka mnie nie chciała. Sama sugerowa-
ła, żeby niczego nie zmieniać, nie wtajemniczać 
w to najbliższych, bo nie ma sensu. Spotkania 
z matką też odradzała.

– Posłuchałaś ją?
Tak i nie, było mi z tym trudno, bo wcale 

potrzeby kontaktu z biologiczną matką nie 
czułam. Raz znalazłam numer telefonu i za-
dzwoniłam. Jednak, gdy się odezwała, odło-
żyłam słuchawkę. Co miałam jej powiedzieć? 
No chyba, że dziękuję, że mnie nie chciała, bo 
naprawdę dobrze na tym wyszłam.

Ja mam swoją rodzinę i z nią mam ogromną 
więź. Fakt, że coraz ich mniej, ale moje kuzy-
nostwo, chociaż nie biologiczne, to dla mnie 
bracia i siostry.

– Utrzymujesz kontakt z siostrą?
Spotkałyśmy się kilka razy i nawet umó-

wiłyśmy się na kolejne za jakiś czas, ale nie 
zadzwoniła. Trochę było mi przykro, ale… nic 
na siłę. Więzi odbudować się już nie da. Bardzo 
się też różnimy.

– Co powiedziałabyś rodzicom, którzy 
mają adoptowane dzieci? 

Na pewno, żeby o tym rozmawiać. Nie 
ukrywać tego. To zaoszczędzi dzieciom wielu 
rozczarowań. „Życzliwi” i tak zawsze się znajdą.

– Co powiedziałabyś swojej mamie?
Moją mamą jest ta, która mnie wychowała 

i to jej za wszystko dziękuję za każdym razem, 
kiedy odwiedzam jej grób. Teraz, gdy znam 
prawdę, jeszcze bardziej.

– No dobrze, a tej biologicznej co?
Tylko jedno, jak już wspomniałam: „Dzięku-

ję, że mnie nie chciałaś…”.
– A ja, dziękuję Ci za chwilę szczerości, 

za tę przejmującą i wzruszającą opowieść 
z Twojego życia.

Bogumiła	Hyla-Dąbek

Integracyjny	pobyt	we	Wrocławiu

15 listopada 2013 r. słuchacze ZUTW wyje-
chali do Wrocławia, gdzie w Uniwersytecie 
Ekonomicznym spotkali się ze słuchaczami 
działającego tam Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. We Wrocławiu działa dziesięć takich uni-
wersytetów. Ten, z którym się spotkaliśmy, to 
jeden z najmłodszych, bo z pięcioletnim stażem 
działalności. Spotkanie otworzył pełnomocnik 
rektora UE ds. UTW oddziału we Wrocławiu, 
dr inż. Marek Urban, a poprowadziła je Beata 
Winnicka – pracownik Sekcji Obsługi UTW. 
W spotkaniu wzięła również udział przed-
stawicielka najstarszego UTW, działającego 
przy Uniwersytecie Wrocławskim, pani Maja 
Garczyńska.

Najpierw, wszyscy razem, obejrzeliśmy 
prezentację kampanii społecznej „ZDROWI 
WIEKOWI”. Tematyki chorób i sposobów za-
pobiegania im przez prawidłowe odżywianie 
i aktywny tryb życia nigdy dosyć, więc i tym 
razem z zainteresowaniem wysłuchaliśmy 
prezentacji. Organizator przygotował oprócz 
prezentacji i wykładu również materiały, które 
mogliśmy zabrać ze sobą. Miłym akcentem było 
losowanie nagród niespodzianek. Kilka osób 
z naszej grupy wylosowało kubki termiczne.

Bardzo ciekawa była wymiana dobrych 
praktyk obydwóch uniwersytetów. Młody, 
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wrocławski uniwersytet pochwalił się swoimi 
wykładami, spotkaniami z ciekawymi ludźmi, 
zajęciami na basenie i w sali gimnastycznej. 
Mają swoje koła zainteresowań, m.in. malują, 
fotografują, uczą się języków, wyjeżdżają na 
wycieczki, biorą udział w zjazdach, kongresach 
i spotkaniach organizowanych w naszym kraju 
dla seniorów. Podobnie jak my.

Widziałam, że wielu wrocławskich seniorów 
z zainteresowaniem słuchało, gdy o działalności 
naszej uczelni mówiły panie: prezes Zofia Ba-
naszak, Barbara Konarska, naczelna redaktor 
„Inspiracji” i sekretarz ZUTW, Jadwiga Korcz-
Dziadosz. Nie ulega wątpliwości, że panie miały 
się czym przed wrocławianami pochwalić. Do 
ich rąk trafiły zielonogórskie widokówki naszego 
autorstwa, kilka numerów „Inspiracji”, usłyszeli 
o realizowanych przez nas projektach, o klu-
bach i ich działalności, propagowanym na uczel-
ni zdrowym, aktywnym trybie życia... Trudno 
tutaj opisywać wszystko, co zostało w wielkim 
skrócie we Wrocławiu przedstawione.

Największe zainteresowanie, jak widziałam, 
wzbudziła nasza strona internetowa i wszystko 
to, co jest na niej dostępne. Gdy panie: prezes 
Zosia i sekretarz Jadzia powiedziały, że jest ona 
w dużej mierze realizowana przez samych słu-
chaczy ZUTW, ich teksty, ich zdjęcia, niektórzy 
słuchacze wrocławskiego UTW nie mogli wyjść 

z podziwu. Pani Beata Winnicka szeptała do 
mnie, że trudno uwierzyć, iż my to sami robimy 
i bardzo by chciała, żeby w ich uniwersytecie 
znaleźli się seniorzy z takimi umiejętnościami.

W organizacji popołudniowego programu 
pobytu pomagał niestrudzony turysta, Ryszard 
Krassowski. Po obiedzie i spacerze Starym Mia-
stem Wrocławia, w Hali Stulecia czekało nas 
niezwykłe wydarzenie: superwidowisko Opery 
Wrocławskiej „Poławiacze pereł” Georgesa Bize-
ta. Trzystu wykonawców na scenie i monumen-
talne dekoracje, piękne głosy wykonujące jeszcze 
piękniejsze arie. Nie, tego opisać się nie da…

Do Zielonej Góry wróciliśmy nocą, trochę 
zmęczeni, ale bardzo z tego wyjazdu zadowoleni.

MARIA GARCzyńSKA, PREzES Utw PRzy UNIwERSytECIE wRoC-
łAwSKIM I zofIA BANASzAK, fot. BoGUMIłA HylA-dąBEK

fot. BoGUMIłA HylA-dąBEK
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Razem	możemy	więcej.	Forum	lubuskich	UTW

Bogumiła	Hyla-Dąbek	

Dzień	pierwszy
4 grudnia 2013 roku, w miejscu niezwykle pre-
stiżowym, bo w auli Rektoratu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, otwarto uroczyście Forum 
Lubuskich UTW. „Edukacja bez granic w lubu-
skich UTW” i „Kolorowe pejzaże życia” to hasła 
programowe Forum, które zostały wpisane 
w realizację zadania publicznego realizowanego 
przez Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku, zleconego w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
na lata 2012-2013, współfinansowanego ze środ-
ków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
pt. „KOLOROWE PEJZAŻE ŻYCIA”. Honoro-
wy patronat nad tym lubuskim wydarzeniem 
przyjęli: Marszałek Województwa Lubuskiego 
Elżbieta Polak, Prezydent Miasta Zielona Góra 
Janusz Kubicki, JM Rektor Uniwersytetu 
Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Kuczyński. Celem Forum Lubuskich UTW, jak 
określili to organizatorzy, było zintegrowanie 
lubuskich uniwersytetów trzeciego wieku. 

Do Zielonej Góry dotarli przedstawiciele 
większości spośród 25 lubuskich uniwersytetów 
trzeciego wieku, w tym ich liderzy; w trzydnio-
wym Forum uczestniczyło ponad 200 osób. 
Spotkanie rozpoczął mini-recital Bogumiły Ta-
rasiewicz, która przy akompaniamencie Karola 
Schmidta wykonała „Prząśniczkę” Stanisława 
Moniuszki oraz pieśń Witolda Lutosławskiego 
skomponowaną do wiersza Juliana Tuwima 
„Pan Tralaliński”.

Uroczystego otwarcia FORUM dokonał, wraz 
z p. prezes Zofią Banaszak, prezydent miasta 
Janusz Kubicki. Panią Marszałek Elżbietę 
Polak reprezentował przedstawiciel Urzędu 

Marszałkowskiego, pan Wiesław Krukowski, 
a Uniwersytet Zielonogórski – dr hab. Bogumi-
ła Tarasiewicz, profesor UZ. Swoimi refleksjami 
podzieliła się też doc. dr inż. Izabela Wojewoda, 
prorektor ds. rozwoju Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Sulechowie, osoba ogrom-
nie zasłużona dla idei integracji lubuskich utw. 
Przed laty, w 2007 roku, współorganizowała 
spotkanie panelowe pod nazwą „Rozwój intelek-
tualny i artystyczny słuchaczy lubuskich uni-
wersytetów trzeciego wieku – droga do zmian 
oraz osiągania życiowych sukcesów”, które 
odbyło się w Zielonej Górze. Jego efektem było 
wydawnictwo zatytułowane „Lubuskie uniwer-
sytety trzeciego wieku”. Ukazało się rok później, 
a zawierało informacje adresowe, statystyczne 
oraz refleksje członków utw o realiach życia 
w poszczególnych społecznościach uniwersyte-
ckich i osobistych osiągnięciach, wynikających 
z członkostwa w UTW. Wówczas pionierskie, 
dziś już częściowo zdezaktualizowane. 

Pierwszy dzień Forum zdominowały wykła-
dy, prezentacje i dyskusje. Temat: „Lubuskie – 
to moje miejsce na ziemi” z okazji jubileuszu 
15-lecia istnienia województwa lubuskiego omó-
wiła przedstawicielka Urzędu Marszałkowskie-
go pani Małgorzata Seńków z Departamentu 
Lubuskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego, prezentując opracowanie: „Inwestycje 
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego 2007-2013, zmiany w naszym regionie”. 

„Czy jest się czego bać podróżując samolo-
tem?” – na to pytanie interesująco i szeroko 
odpowiedział Mirosław Gancarz z Departamen-
tu Infrastruktury i Komunikacji, Wydziału 
Transportu Lotniczego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lubuskiego, przed-
stawiając potencjał lotniska w Babimoście, 
plany jego wykorzystania i akcje promujące  
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podróże samolotem, w tym konkurs „Jesień 
w chmurach”.

„Rola mediów i organizacji pro-seniorskich 
w aktywizacji dziennikarskiej, zawodowej 
i konsumenckiej seniorów” to kolejny temat, 
który omówił Łukasz Salwarowski, prezes 
Stowarzyszenia „Manko”, redaktor naczelny 
„Głosu Seniora”. Pismo to wraz z „Gazetą Lubu-
ską” i Radiem „Zachód”, podjęło się współpracy 
medialnej na rzecz popularyzacji idei Forum.

Rozpoczęły się też prezentacje poszcze-
gólnych uniwersytetów, które medialnie lub 
słownie omawiały swoją działalność. Podawano 
przykłady dobrych praktyk i wskazywano, że 
uniwersytety trzeciego wieku są kreatorami 
efektywnych zmian w lokalnym środowisku.

Ten pierwszy, bardzo pracowity dzień, za-
kończył występ naszego chóru „MODERATO” 
pod dyrekcją Bernarda Grupy. Koncertem „Dla 
Barbary” chórzyści sprawili ogromną radość 
solenizantkom, których na sali nie brakowało; 
z przyjemnością wysłuchały one gromkiego „Sto 
lat” i przyjęły okolicznościowy kwiatek z rąk 
pani prezes Zofii Banaszak, a następnie, wraz 
ze wszystkimi, słuchały melodyjnych piosenek. 

Halina	Maszner

Dzień	drugi
Obrady Forum toczyły się tego (i następnego) 
dnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Uczestnicy pojawili się dosyć wcześnie. 
Na sali panował gwar rozmów, a w powie-
trzu unosił się zapach porannej kawy, którą 
uczestników Forum – w ramach promocji – czę-
stowali przedstawiciele Zakładu Zielarskiego 
„KAWON-HURT” z Gostynia Wielkopolskie-
go. O wrażenia po pierwszym dniu pobytu 
zapytałam przedstawicielki UTW z Gubina: 
Renatę Majorczyk, Ewę Rymarczyk i Aleksan-
drę Polak. Panie chwaliły dobrą organizację 
i bardzo serdecznie wypowiadały się o życzli-
wości i troskliwej opiece, jaką miały ze strony 
słuchaczy Zielonogórskiego UTW. Była pomoc 
w zakwaterowaniu, dowóz do motelu, także 
własnymi samochodami Zielonogórzan itp. 
Gość z Drezdenka – pan Jerzy Karcz, prezes – 
powiedział krótko, że przyjechał po naukę, bo 
Uniwersytet prowadzi od roku. Przedstawiciele 
UTW Nowa Sól: panie Teresa Kamińska, Ewa 
Monkiewicz i wiceprezes Kazimierz Zieliń-
ski podkreślali znaczenie takich spotkań dla 

PREzES zofIA BANASzAK wItA GośCI,  
fot. ANdRzEJ KozAK

PRzEMAwIA PREzydENt MIAStA zIEloNA GóRA  
JANUSz KUBICKI, fot. BoGUMIłA HylA-dąBEK

fot. BoGUMIłA HylA-dąBEK
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nawiązania kontaktów, inspiracji, ciekawych 
pomysłów; czwarta uczestniczka Forum z No-
wej Soli, pani Danuta Miczulska, brała od tego 
dnia udział w szkoleniu warsztatowym z za-
kresu edukacji medialnej, prowadzonym przez 
Łukasza Salwarowskiego.

Pytane przeze mnie osoby z dużym uzna-
niem mówiły o elegancji, z jaką zorganizowany 
został pierwszy dzień.

Pierwszy temat: „Komu pomagamy” popro-
wadziła pani Katarzyna Zborowska, zastępca 
dyrektora MOPS w Zielonej Górze. Bardzo 
wnikliwie przekazała informacje dotyczące 
zakresu działalności i struktury organizacyjnej 
MOPS. Nie zawsze wiemy, do kogo powinni-
śmy się zwrócić z problemami wymagającymi 
pomocy czy interwencji, jakie warunki powin-
ny spełniać osoby potrzebujące pomocy, na co 
można liczyć ze strony Ośrodka. Podała numer 
telefonu – 68 323 69 00, pod którym uzyskamy 
potrzebne informacje. Uczulała też na problem 
przemocy w rodzinie; zazwyczaj wiemy, że do-
tyczyć może dzieci, tymczasem zdarza się, i to 
wcale nierzadko, także wobec osób starszych. 
Objęcie ofiary przemocy tzw. NIEBIESKĄ 
KARTĄ ułatwia postępowanie. Problem ten 
należy zgłaszać na numer tel. 68 32369 07. 
Pani Zborowska udzielała też odpowiedzi na 
pytania z sali.

Drugi temat – „Fundraising – pozyskiwanie 
funduszy. Formalno-prawne aspekty działania 
stowarzyszeń” prowadził Leszek Masklak, dy-
rektor projektu: „L3-Lubuskie Centrum Trze-
ciego Sektora” w Lubuskim Stowarzyszeniu 
Profilaktyki Społecznej. Temat bardzo ważny 
dla liderów utw, gdyż pozyskiwanie dodatko-
wych funduszy warunkuje szerszą działalność. 
Uniwersytety trzeciego wieku działają w róż-
nych formach organizacyjnych, część z nich nie 
ma statusu stowarzyszenia, co bardzo ogranicza 
szanse na dodatkowe fundusze. Pan Masklak 

fotoREPoRtERzy, fot. ANdRzEJ KozAK

BARBARA KoNARSKA I  IRENA SMolIK z Utw z SUlE-
CHowA NA zAJęCIACH wARSztAtowyCH,  
fot. BoGUMIłA HylA-dąBEK

PREzES zoSIA BANASzAK I BASIA KoNARSKA, 
fot. BoGUMIłA HylA-dąBEK

CHóR ModERAto, fot. BoGUMIłA HylA-dąBEK
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rozdał ulotki informujące, gdzie można będzie 
uzyskać nieodpłatną pomoc, dotyczącą praw-
nych aspektów działania stowarzyszeń (tel. 68 
4448773) 

Trzecim wystąpieniem była promocyjna 
prezentacja „Sekrety herbacianych zakupów” 
Zakładu Zielarskiego „KAWON-HURT” panów 
B. Staśkiewicza i T. Biskupskiego.

„Małe ojczyzny w twórczości literackiej 
i pamiętnikarskiej słuchaczy ZUTW” – tak 
zatytułowała swój wykład Barbara Konarska, 
słuchaczka ZUTW, redaktor naczelna pisma 
ZUTW „Inspiracje”. Przedstawiając konkretne 
teksty, zachęcała liderów innych utw do wspie-
rania działań, zmierzających do pozyskiwania 
i publikowania wspomnień słuchaczy, które są 
żywą historią, godną utrwalenia i zapamię-
tania.

Po przerwie obiadowej kontynuowane były 
prezentacje poszczególnych UTW. Niektóre 
przykłady działania były pięknie zabawne np. 
UTW w Strzelcach Krajeńskich ma sekcję ta-
neczną, która wykonuje „Jezioro łabędzie” (!) 
czy kankana… Dobra zabawa i ruch to także 
ważny aspekt działania na rzecz seniorów. Są 
też uniwersytety prężnie współpracujące z nie-
mieckimi stowarzyszeniami. Utw z mniejszych 
ośrodków podkreślały ogromną pomoc, wspie-
ranie w organizacji i w działaniu, jakie otrzy-
mują od prezesa Stowarzyszenia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Gorzowie Edwarda Korbana 
i prezes ZUTW Zofii Banaszak. Działania promocyjne i reklamowe towa-

rzyszące naszemu Forum prowadzili przedsta-
wiciele Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego z Urzędu Marszałkowskiego 
panowie Marek Pych, Łukasz Maćkowski i Łu-
kasz Cyruk oraz pani Andżelika Marciniak.

W pewnym momencie po sali zaczęły krążyć 
osoby z aparatami fotograficznymi. A to zza 
filaru wysuwała się jakaś postać „namierza-
jąca” jakąś osobę lub grupę, ktoś fotografował 
z boku, ktoś z „przykucu”… Okazało się, że to 
artysta – fotografik Paweł Janczaruk prowadził tEAtR tAńCA 50+, fot. BoGUMIłA HylA-dąBEK

MIKołAJKowy AUtoBUS, fot. BoGUMIłA HylA-dąBEK
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warsztaty dla kilkunastu osób, dotyczące foto-
grafowania zgromadzeń, spotkań, zjazdów itp.

Na zakończenie tak intensywnego dnia wy-
stąpiły zespoły ZUTW: Zespół ZUTW „Teatr 
tańca 50+” wystąpił z programem „Sinatra 
forever”, do którego choreografię opracował 
Paweł Matyasik oraz Zespół Teatralny ZUTW 
„Monte Verde” w programie kabaretowym „Ca-
lineczka – biuro matrymonialne i… nie tylko” 
w reżyserii Tomasza Karasińskiego.

Mirosława Bogdan

Dzień	trzeci
Z reporterskiego obowiązku już na wstępie na-
leży odnotować, że mimo iż program trzeciego 
dnia Forum nie przewidywał wiele czasu na 
prezentację kolejnych lubuskich uniwersyte-
tów, to jednak wystąpienia ich przedstawicieli 
w dalszym ciągu budziły wśród zebranych wiele 
emocji i zainteresowania. To świadczyć może 
tylko o tym, jak bardzo trafna była inicjatywa 
zorganizowania takiego Forum, pomyślanego 
jako płaszczyzna wymiany informacji i do-
świadczeń. Nie czas tu jednak na wnioski i pod-
sumowania, które zapewne nadejdą z czasem.

Dla relaksu i podtrzymania sympatycznej 
atmosfery, na którą poprzedniego dnia zapraco-
wały „Teatr Tańca 50+” i teatr „Monte Verde”, 
organizatorzy sprawili uczestnikom Forum ko-
lejną niespodziankę w postaci „mikołajkowego 
autobusu”, którym na styl amerykański, bo 
z okien, mieli zwiedzać Zieloną Górę. Niestety, 
huragan „Ksawery” pokrzyżował nieco plany, 
ponieważ w deszczowo-śnieżnej zamieci nasze 
miasto nie prezentowało się najlepiej. Na szczęś-
cie, okazało się to mało istotne, bo cała uwaga 
mocno rozbawionych pasażerów skupiła się 
na dwóch Mikołajach, którzy chętnie pozowali 
do niewiarygodnej liczby zdjęć, jakie w ciągu 
kilkudziesięciu minut zdołano wykonać. Miej-
my nadzieję, że fotka z sumiastym Mikołajem 

będzie dodatkową i całkiem niezłą pamiątką 
z Zielonej Góry…

Ponownie, do zagadnień związanych z ak-
tywnością społeczną osób starszych uczestnicy 
Forum powrócili podczas wystąpienia senatora 
RP, Stanisława Iwana. Wobec zauważalnych 
procesów demograficznych implikujących zmia-
ny w strukturze wiekowej społeczeństw Europy, 
a w tym i Polski, prognozuje się, że populacja 
seniorów będzie sukcesywnie wzrastać. Aby 
nie dopuścić do jej społecznej marginalizacji 
i jednocześnie wykorzystać potencjał tkwiący 
w wiedzy i doświadczeniu seniorów, już dziś 
uznaje się za konieczne wprowadzanie takich 
regulacji prawnych, które pozwolą budować tzw. 
solidarność międzypokoleniową nowoczesnego, 
obywatelskiego społeczeństwa. Wraz z przyję-
ciem 11 października 2013 przez Sejm noweli-
zacji ustawy o samorządzie gminnym, na mocy 
której umożliwiono tworzenie rad seniorów 
w gminach, stworzone zostały podstawy praw-
ne dla idei pobudzania i wzmacniania aktyw-
ności obywatelskiej osób starszych. Co istotne, 
po raz pierwszy w historii polskiej legislacji, 
w akcie prawnym tak wysokiej rangi pojawiło 
się pojęcie „uniwersytetu trzeciego wieku”, co – 
jak podkreślił mówca – seniorzy zawdzięczać 
mogą przewodniczącemu parlamentarnego 
zespołu ds. UTW, posłowi Michałowi Szczer-
bie. Nie trzeba podkreślać, że wystąpienie to 
przyjęte zostało z niekłamanym entuzjazmem 
uczestników Forum.

Z wielkim zainteresowaniem i akceptacją 
spotkał się również wykład pracownika nauko-
wego Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesora 
dr hab. Zdzisława Wołka pod znamiennym 
tytułem „Ludzie UTW. Nie dla nich teoria bu-
janego fotela”. Kto już kiedykolwiek przedtem 
miał okazję wysłuchać profesora i tym razem 
nie odczuł zawodu. Niestety, niemożliwe jest, 
by w tak uogólnionej relacji streścić wykład bez 
uszczerbku dla jego merytorycznej zawartości. 
Dość powiedzieć, iż głównym jego motywem 
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było udowodnienie tezy, że seniorzy to kapitał 
społeczny, który można, a nawet należy zago-
spodarować. Doświadczenie, wiedza, umiar 
i niezależność, rezygnacja bez poczucia ogra-
niczenia czy też refleksyjność to takie umiejęt-
ności i cechy społecznej dojrzałości, które jeżeli 
nie dają seniorom przewagi w społeczeństwie, 

to przynajmniej zapewnić im powinny godne 
i znaczące miejsce. Gdyby opinie o spadku ak-
tywności miały być tutaj jakąkolwiek przeszko-
dą, to właśnie przywołany w tytule bujany fotel 
(a raczej jego brak) powinien być dowodem, że 
takie postrzeganie ludzi starszych jest błędne.

Po tak interesujących i inspirujących wystą-
pieniach przyszedł czas na uroczyste wręczenie 
przedstawicielom lubuskich uniwersytetów 
trzeciego wieku „Deklaracji o partnerstwie 
i współpracy”, wypracowanej podczas trzech dni 
Forum i symbolicznie podpisanej przez prezes 
ZUTW, Zofię Banaszak i prezesa Stowarzysze-
nia UTW w Gorzowie Wlkp., Edwarda Korba-
na. W akcie uroczystego wręczania „Deklaracji” 
uczestniczyli senator RP, Stanisław Iwan i prof. 
dr hab. Zdzisław Wołk.

PREzES zofIA BANASzAK I PRof. dR HAB. zdzISłAw 
wołK, fot. StANISłAw MAtUSzEwSKI

DEKLARACJA	O	WSPÓŁRACY	
Przedstawiciele	Lubuskich	Uniwersytetów	Trzeciego	Wieku	 

zgromadzeni	na	FORUM	LUBUSKICH	UTW	 
w	dniach	4-6	grudnia	2013	roku	w	Zielonej	Górze	deklarują:

1. Rozwijanie współpracy oraz integracji UTW w województwie lubuskim.
2. Wdrażanie polityki wysokich standardów działania UTW, budowanie dobrej marki UTW, 

standaryzację jakości.
3. Promowanie we wszelkich dostępnych formach i mediach marki UTW, dobrych praktyk, 

dorobku Lubuskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
4. Wspólne realizowanie zadań edukacyjnych, aktywizację i integrację osób starszych. 
5. Promowanie dobrych praktyk samorządów, wyróżnianie wybitnych osób, działaczy spo-

łecznych, producentów, których działania zapewniają wysoką jakość życia osób starszych 
i sprzyjają rozwojowi organizacji seniorskich.

6. Animowanie wspólnych działań w środowiskach lokalnych i regionalnych.
7. Podejmowania wspólnych przedsięwzięć obejmujących realizację zadań statutowych 

i regulaminowych UTW województwa lubuskiego.
8. Wypracowanie stałych form komunikowania się i konsultacji zapewniających szybki 

przepływ informacji pomiędzy lubuskimi UTW, w tym przede wszystkim systematyczne 
aktualizowanie adresów kontaktowych e-mail oraz nr telefonów oraz:
 y Wzajemne koordynowanie dat inauguracji roku akademickiego
 y Wzajemną pomoc w kontaktach z interesującymi wykładowcami
 y Wzajemne powiadomienia o organizowanych ciekawych spotkaniach 
 y Wszelkie informacje oraz deklaracje udziału w poszczególnych ofertach i projektach 
lubuskich UTW  zamieszczane będą na stronach  internetowych lubuskich UTW.
Podsumowanie 
Uczestnicy FORUM  traktują niniejszą deklarację jako dokument otwarty, pod-
legający sukcesywnemu uzupełnianiu w miarę pojawiania się nowych wyzwań, 
aktów prawnych i działań innych podmiotów. 
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Na zakończenie Forum, prezes ZUTW Zofia 
Banaszak, z troską opiekunki roztaczającej  
parasol ochronny nad swoimi wychowankami, 
dorzuciła jeszcze „sporą garść” informacji cen-
nych dla liderów lubuskich UTW, a dotyczą-
cych Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
UTW i Ogólnopolskiego Porozumienia UTW 
w Warszawie, adresów instytucji, z którymi 
warto nawiązać współpracę, czy też tytułów 
wydawnictw prasowych i książkowych, które 
mogą być pomocne w codziennej działalności

Bogumiła	Hyla-Dąbek

Warsztaty dziennikarskie

W trakcie Forum 5 i 6 grudnia 2013 r. odbyło 
się szkolenie warsztatowe, które przeprowadził 
Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia 
„Manko”, wydawca i redaktor naczelny maga-
zynu „Głos seniora”, dziennikarz i PR-owiec; 
wzięło w nich udział 16 osób z naszego i innych 
uniwersytetów. Były to osoby, które zajmują się 

prowadzeniem stron interne-
towych, pisaniem artykułów, 
promocją, poszukiwaniem 
informacji dla osób star-
szych... itp. Założenia szko-
leniowe przedstawiały się 
następująco: Warsztaty – to, 
m.in. przekazanie wiedzy 
nt. skutecznego promowa-
nia i informowania o po-
dejmowanych przez siebie 
inicjatywach. W jaki sposób 
przygotowywać informacje 
prasowe, jak współpraco-
wać z dziennikarzami, ja-
kie narzędzia promocji są 
najbardziej skuteczne, gdzie 
mogą szukać w Interne-
cie informacji dotyczących 
osób starszych. Poruszone 
zostaną także tematy: pra-
wa prasowego, manipulacji 
i odpowiedzialności mediów.

Warsztaty okazały się 
bardzo ciekawe i to dla obu 
stron, dla nas i prowadzące-
go, który się nie spodziewał, 
że tak dobrze niektórzy są 
zorientowani w porusza-
nych zagadnieniach. Podziw 
wzbudziło nasze czasopismo 
„Inspiracje”.

MUltIMEdIAlNE zAJęCIA wARSztAtowE  
PRowAdzoNE PRzEz łUKASzA SAlwARowSKIEGo,  
fot. KRyStyNA fIlMANowICz
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zofia Banaszak

Konferencja Uniwersytetów  
trzeciego wieku

6 grudnia 2013 r. w Sali Kolumnowej Sejmu 
RP o godz. 11.00 rozpoczęła się II Ogólnopolska 
Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
„Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec wyzwań 
polityki senioralnej”. Organizatorami spotkania 
byli: Parlamentarny Zespół do spraw Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku, Fundacja „Ogólnopol-
skie Porozumienie UTW” oraz Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej. 

W wydarzeniu wzięła udział marszałek 
Sejmu Ewa Kopacz, która objęła je honorowym 
patronatem. W konferencji wziął udział Mini-
ster Władysław Kosiniak-Kamysz. Uczestni-
czyli w niej także małżonka prezydenta RP 
Anna Komorowska, szef Kancelarii Prezydenta 
RP Jacek Michałowski oraz przewodniczący 
Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku  Michał Szczerba.

W dyskusji panelowej dotyczącej przygoto-
wania do realizacji polityki senioralnej wzięli 
udział przedstawiciele Sejmu i Senatu, admi-
nistracji rządowej, samorządu terytorialnego, 
uczelni wyższych oraz środowiska UTW.

Ponadto spotkanie poświęcone było kwestiom 
przygotowań do przyszłorocznych obchodów 

jubileuszu 40-lecia UTW w Polsce. Uczestnicy 
konferencji przyjęli Deklarację Końcową za-
wierającą kierunki działania dla UTW oraz 
rekomendacje skierowane do władz publicznych.

Konferencji towarzyszyła gala konkursu 
„Wielkie Osobowości UTW”. Podczas spotkania 
wręczono dyplomy „Wielkie Osobowości UTW”. 
Jeden z nich trafił w ręce ministra Kosiniaka-
-Kamysza. Wyróżnienie ministra Kosiniaka-
-Kamysza to wyraz uznania za jego działania 
na rzecz polityki senioralnej, w tym stworzenie 
Rządowego Programu na Rzecz Aktywności 
Osób Starszych (ASOS). Tytuł takie otrzy-
mali również małżonka Prezydenta RP Anna 
Komorowska oraz b. ambasador RP w USA 
Jerzy Koźmiński.

Miałam przyjemność reprezentować Zielono-
górski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

fot. zofIA BANASzAK

w śRodKU MAłżoNKA PREzydENtA RP ANNA KoMoRowSKA

zofIA BANASzAK
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zofia Banaszak

Bal karnawałowy 2014
7 lutego 2014 roku w zielonogórskiej Palmiar-
ni odbył się kolejny już bal karnawałowy, tym 
razem pod honorowym patronatem Prezydenta 
Miasta Zielona Góra, Janusza Kubickiego. Do 
tańca grał nam zespół muzyczny z Lubska „Do 
trzech razy sztuka” w składzie: Martyna Ka-
peli, Jarosław Specjalski, Jarosław Jurkowski 
i Stefan Ciężkowski. Gości witali przedstawi-
ciele Palmiarni – menager Rafał Drochliński 
z kelnerami oraz przedstawiciele zespołu 
muzycznego: Jarek w cylindrze 
i Martyna. Każdy z wchodzących 
otrzymywał krótkie przesłanie 
życiowe na bieżący rok 2014 oraz 
częstowany był lampką białego 
i czerwonego wina, które zostały 
artystycznie ustawione w skrót: 
UTW.

Bardzo, bardzo dobrą muzykę 
i świetne wykonania śpiewających 
muzyków uzupełniały konkursy 
i wspólna zabawa: krótkie horosko-
py dla kolejnych znaków zodiaku 
i chóralne wykonania utworów 
w formie karaoke, które bawiły do 
łez – nie tylko wykonawców. Tuż 
po gorącej kolacji wjechał płonący 
prezydencki tort, dając piękne wo-
dowisko świetlne. Był wyśmienity.

Bawiliśmy się od 19.00 do 3.00. 
Ostatni goście żegnali Palmiarnię 
o 3.30. Dziękujemy zespołowi „Do 
trzech razy sztuka” za taneczną, 
upojną noc, pracownikom Palmiar-
ni za miłą obsługę, panu prezy-
dentowi Januszowi Kubickiemu za 
przesłane życzenia. Do zobaczenia 
za rok.

Alicja Błażyńska

Trzeci list do ZUTW, 
czyli... było głośno, było radośnie, 
przetańczyliśmy razem całą noc

Ostatnim razem w zielonogórskiej Palmiarni 
na zabawie byłam w 1975 roku, gdy na zakoń-
czenie podstawówki nasza szkoła zorganizowała 
dla wszystkich ósmoklasistów bal. Było niemal 
dorośle, pierwsza pomadka na ustach, pierwsza 
spódnica do ziemi, słodkie marzenia... Niespeł-
na czterdzieści lat później jestem znowu na balu 
w tym pięknym miejscu, które po modernizacji 

fot. EwA KwAśNIEwICz
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nieco zmienione, ale egzotyczny busz w dalszym 
ciągu daje złudzenie jakiejś bajki. Przez gęstwi-
nę liści nie można już zobaczyć nieba, chyba że 
wjedziemy windą na taras widokowy. W sferze 
mentalnej jeszcze większe zmiany, a pomadka 
nie tak niezbędna, by pokazać dojrzałość, ubio-
ry też bardziej stonowane w kolorach i mniej 
ekstrawaganckie. Marzenia... Nadal są, choć 
wyprostowane przez doświadczenia. 

Wszystkie trzy sale na parterze Palmiarni 
zostały zajęte przez studentów zielonogórskiego 
UTW. Towarzystwo zasiadło przy 8-10 osobo-
wych stołach, w niedużych, ale przyjaznych 
gronach. Wchodząc przesuwałam wzrok po 
twarzach starych i nowych znajomych. Jednak 
większość z siedzących to dla mnie osoby nie-
znane – współmałżonkowie i sympatycy ZUTW, 
którzy wiernie kibicują swoim bliskim. Z tym 
kibicowaniem zresztą w piątek, 7 lutego nie 
było tak łatwo, bowiem ogromną konkurencją 
dla balu była ceremonia otwarcia Igrzysk Zimo-
wych w Soczi. Sama wiem, bo mąż do ostatniej 
chwili zerkał na telewizor przed wyjściem.

Rozbrzmiewają pierwsze akordy muzyki 
i Zosia Banaszak uroczyście otwiera szósty 
już Bal Karnawałowy ZUTW. Wita wszystkich 
przybyłych i, pogodna jak zawsze, życzy prze-
de wszystkim dobrej zabawy. Następnie prosi 
o zabranie głosu Zygmunta Stabrowskiego, 
pełnomocnika Prezydenta Janusza Kubickie-
go, który przekazuje serdeczne pozdrowienia 
i przeprosiny – z powodu absencji – od silnie 
przeziębionego gospodarza miasta.

Zabawę czas zacząć. Jeszcze kawałki „devo-
laja” na talerzu, a już zaczyna się granie. I nie 
ma dojadania. Wszyscy jak jeden mąż wstają 
i ruszają na parkiet. Pospiesznie połykam to, 
czego jeszcze nie przeżułam i podrywam się, bo 
okazuje się, że nasz stolik to ten z największy-
mi maruderami. Szkoda każdej minuty, skoro 
z mężem osobistym nie tańczyłam na balu od 
dawien dawna. Tym bardziej, że muzyka przy-
jazna, sięga gdzieś do miłych sercu dźwięków 

lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Ze-
spół „Do trzech razy sztuka” dobrze wie, jak 
podgrzać emocje, jak poruszyć towarzystwo, bo 
nie pierwszy już raz towarzyszy „starszakom”. 
W trakcie tańców organizuje przerywniki, 
by – nie wymawiając wieku – dać sposobność 
zaśpiewania w grupie zodiakalnych braci. Pod 
nóż idą piosenki, które znamy już tyle lat, że 
czujemy, iż są z nami niemal zszyte. Uderza 
mnie (ale przecież nie pozostaję od tego wolna) 
śpiewanie w trakcie tańca. I nagle okazuje się, 
że z tą naszą pamięcią nie jest tak źle, bo wydo-
bywa z jakiś zakamarków odpowiednie słowa. 
O dźwięku, przez grzeczność, nie wspomnę… 
Ale co tam, skoro zabawa trwa, świat się kręci 
a my z nim. Tańczymy, śpiewamy, biesiadujemy, 
bierzemy udział w konkursach. Rozmach, we-
sołość i jakieś kuluarowe rozmowy – zupełnie 
jak na obrazach Breughla, tylko inaczej ubrani, 
trochę wygładzeni, droczący się, wspominający 
i prawiący sobie komplementy – te bezpośred-
nie, lub te, zdecydowanie bardziej zniewalające, 
bo z drugiej ręki.

Nad wszystkim dominuje ruch. Wokół nas wi-
rują pary w różnych konstelacjach. Największą 
przyjemność daje patrzenie na duety harmonij-
ne, po których widać współgranie, odgadywanie 
gestu, jakąś idealną bezszelestność i cudowną 
chęć przytulenia. Są też pary dochodzące przez 
cały wieczór do jakiegoś konsensusu, szukające 
porozumienia. Typ: wolny pan i temperamen-
tna partnerka. Szukali porozumienia w tańcu 
cały wieczór i byliby się w pewnym momencie 
spotkali, bo on już rozluźniony zaczyna wresz-
cie poruszać nie tylko nogami, ale i biodrami, 
a ona – zmęczona – z wolna ogranicza swoją 
ekspresję, gdyby nie nadchodzący nieuchronnie 
koniec balu. Za rok, gdy znowu się spotkają na 
parkiecie pewnie zaczną tę grę od początku, 
może wówczas może będzie łatwiej i uda im się 
szybciej osiągnąć jedność.

Byli też profesjonaliści w ruchu. Moją 
szczególną uwagę zwróciła para tańcząca tuż 
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przy zespole muzycznym, która zachwycała 
zmysłowymi fi gurami tanga argentyńskiego. 
Może nie zawsze ruchy odzwierciedlały typ 
muzyki, lecz gdyby to pominąć, były wręcz 
modelowe – marzenie. Pan, niezwykle wyspor-
towany, wyczyniał ewolucje godne najwyższego 
uznania. Jeżeli jego sprawność przenosi się na 
inne dziedziny życia osobistego, to pogratulo-
wać. Z tych przysiadów ja pewnie bym się nie 
podniosła, ale dla jego żelaznych ud to nie był 
żaden problem. Miał zresztą przed kim prężyć 
swe ciało, bo partnerka zaiste piękna, smukła 
i ruchowo nieskazitelna.

Inna z kolei para wprawiała w zdumienie 
tym, że zawsze stawała pierwsza na parkiecie. 
Wydawało się, że dźwięk pojawia się dopiero 
po ich pierwszym kroku. Zamaszyście sunęli 
wzdłuż sali, ciesząc się wolną, choć przez parę 
chwil, przestrzenią i demonstrując swoje zgra-
nie i swobodę ruchu. Niestety ich popis trwał 
tylko moment, bo już kiedy byli w drodze po-
wrotnej, pojawiali się następni chętni i zajmo-
wali miejsce na parkiecie. Szkoda, bo pięknie 
się prezentowali.

Każdy tancerz, każda tancerka to inna 
historia, to inne doświadczenia i inna kompo-
zycja. Każdy jednak na swój sposób pragnął 
zbliżyć się do dźwięku i osiągnąć jak najlepszą 
harmonię między muzyką a swoim opornym 
nieraz ciałem. Style tańca przeróżne: jeden na 
jeden, dwa na jeden, hula hopki i galopki, pod-
skoki, przysiady i twist again. Nie zabrakło też 
grupowych układów czyli: greckich „zorb” czy 
pociągów zwanych też wężami. Powiedzieć (tu 
się podpieram frazą Jerzego Pilcha), że tańczyli 
rozmaicie, to nic nie powiedzieć. Trzeba było 
się znaleźć w tym tyglu, wbić się w układy ta-
neczne, poczuć drganie parkietu i poszybować 
ze wszystkimi.

Niestety na miejscu nie starczyło czasu na 
refl eksję, bo wszystko działo się na przestrzeni 
kilku godzin. Może jak zobaczę więcej zdjęć, 
to powrócą inne historie, które teraz utonęły 

gdzieś w dziurach pierwszej fazy Alzheimera. 
A propos zdjęć, nie mogę nie wspomnieć o fo-
toreporterach, którzy dokumentowali to wyda-
rzenie. Ze szczególnym podziwem patrzyłam na 
Ewę Kwaśniewicz, która jeszcze przed chwilą 
pięknie się bawiła w tańcu, a już za moment 
widziałam jej fi ligranową sylwetkę z aparatem 
w dłoniach, zatrzymującą w obiektywie wesołe 
harce. Wiem, jak trudna to rola, bo sama na 
co dzień się tym mierzę. Niestety, nie zawsze 
z sukcesami. A drugiemu fotoreporterowi za 
zdjęcia bardzo, bardzo…

I na koniec trochę prywaty. Chciałabym po-
dziękować Zosi Banaszak. Zosiu – Twój talent 
mediacyjny i siła perswazji doprowadziły do 
tego, że po wielu latach udało nam się przekonać 
jednego opornego pana do zabawy na parkiecie 
i na dodatek w tak wspaniałym gronie. Po-
wiedział, że za rok też przyjdzie, tylko czy Wy 
jeszcze będziecie chcieli nas gościć? Buzi – Ala

Adriana Witkowska

Radość śpiewania

Pisząc o zespole wokalnym, nie sposób nie 
rozpocząć od krótkiej prezentacji osoby prowa-
dzącej zajęcia, pani Aleksandry Sztukowskiej-
Matusiak. W wywiadzie Ewy Kwaśniewicz na 
pytanie: Skąd w tobie tyle radości i życzliwości 
dla ludzi? Ola odpowiada: Lubię ludzi, lubię 
z nimi być, a praca w naszym UTW bardzo 
pozytywnie mnie ładuje. Kontakt z ludźmi daje 
mi takiego energetycznego „kopa”. Podobnie 
my – zespół – odbieramy prowadzącą. Pani Ola 
przekazuje nam energetyczne prądy i obieg jest 
zamknięty. Po prostu nadajemy na tych samych 
częstotliwościach. Gdy wracamy po zajęciach 
chce nam się nie tylko śpiewać, ale ż y ć. 
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Świadoma faktu, że idąc na te zajęcia spot-
kam się z osobą która może przekazać mi tyle 
dobra, wiedzy i emocji zapisałam się i… jestem. 
Aktualnie jest nas 24 osoby, ale ciągle poszerza-
my szeregi ludzi łaknących śpiewu. Atmosferę 
spotkania z piosenką trzeba odczuć osobiście, 
ale spróbuję ją przekazać, opisując zajęcia. 
A więc zaczynamy...

Pani Ola już od samych drzwi woła: – Je-
dziemy! – i zaczyna od krótkiej rozgrzewki 
strun głosowych: ma -me -mi -mo -mu. Ola 
przy fortepianie, my wianuszkiem wokół niej. 
Za chwilę już wszyscy przy stole, z tekstami 
w rękach, uczymy się melodii i słów. Po pierw-
szych słowach piosenki, a śpiewamy „Miłość 
ci wszystko wybaczy”, odzywa się głos: – Nie 
mam miłości! Ola żartuje: – Dać dziewczynkom 
miłość!. Wpada spóźniona z racji obowiązków 
w zarządzie Bożenka i woła : – Ale z was chór 
Aleksandrowa! – i znów śmiech na sali. Tym-
czasem Ola wymaga: – Śpiewamy poprawnie – 
piano. Tłumaczy co to znaczy: – śpiewać mi 
szerokim dźwiękiem! A capella i od początku! 
Jeszcze uwaga: – Kładziecie ten dźwięk – i już 
nikomu nie do śmiechu… Po chwili inna piosen-
ka i uwaga do naszej solistki: – Basiu, więcej 
uczucia! Witek nie wytrzymuje i wtrąca: – Wy-
obraź sobie faceta, którego kochasz! – znów fala 
śmiechu.. Kolejna uwaga Oli: – Jeszcze mi ktoś 
ciągnie, poprawić to zakończenie. 

Zapoznanie z nową piosenką następuje 
już pod koniec zajęć. Pani Ola proponuje, by 
zaśpiewała ją „nowa” koleżanka, Janina Pa-
sternak. Śpiewa pierwszy raz, ale to piosenka 

wymarzona dla niej. Akceptujemy wykonanie 
w całej rozciągłości. Nadaje się. Oklaski! 

Ola na moment przerywa i prosi nas o pomy-
sły na nazwę naszej sekcji. Po cichu sobie myślę: 
może „Melodia”? Zgłoszę to na następnych zaję-
ciach. Następna piosenka – „Powróćmy jak za 
dawnych lat”, znowu zachęta słowna: – A teraz 
szerokim dźwiękiem i od początku. Na końcu 
Ola nas komplementuje: – Słyszycie tę harmo-
nię, to jest to! 

Robi się nam ciepło pod sercem, wreszcie jest 
postęp! Nie dziwię się, gdy Ania Blacha mówi, 
że Ola nawet nogę od stołu nauczy śpiewać... 
A my przecież nie nogi! Obecnie ćwiczymy 
piosenki z lat 20. i 30. Chcemy mile zaskoczyć 
społeczność UTW dobrym poziomem ich wy-
konania. A tak w ogóle, śpiewanie to genialna 
sprawa. Patrzę na te uśmiechnięte buzie, na te 
rumieńce z powodu emocji i myślę: ale dosta-
liśmy „kopa” od naszej Oli i od tych piosenek. 
Rozchodzimy się do domów nucąc: „Bo nie za-
pomnisz mnie – piosenka ci nie da zapomnieć”.

Zespół wokalny powstał w roku 2010 i krótko 
potem zaśpiewał na Uniwersjadzie „Senior po-
trafi” w Szprotawie, w Przylepie, w Drzonkowie 
na zakończenie roku, a także na Dzień Matki 
w Zielonogórskiej Filharmonii. Każde spotka-
nie z piosenką w ramach zajęć, dzięki prowa-
dzącej je Aleksandrze, jest żywiołowym, zupełnie 
nie wyreżyserowanym spektaklem, w którym 
znajdują ujście ogromne ludzkie emocje. Zna-
lezienie się w świecie piosenki jest wartością 
samą w sobie, skutkuje także podniesieniem 
poziomu koncentracji i poprawą samopoczucia.
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AdA wItKowSKA, ANNA BlACHA, tERESA 
KURowSKA, wItold StANKIEwICz, w GłęBI 
wItold HAńSKI, fot. BolESłAw PolARCzyK

AlEKSANdRA SztUKowSKA-MAtU-
SIAK I wItold HAńSKI



36 INSPIRACJE  /  styczeń – marzec 2014  /  nr 1 (47)

Mirosława Bogdan

„Gdzie	jest	bajka?”

Któż z nas nie chciałby powrócić do pełnego 
fantazji świata bajek i baśni? Powrócić 

w sposób prawdziwy, by tak, jak w dzieciństwie, 
móc przeżywać głęboko perypetie bajkowych bo-
haterów zamieszkujących krainy „za siedmioma 
górami, za siedmioma lasami”. I by znów z peł-
nym zaufaniem uwierzyć, że istoty zaludniające 
baśniowe światy przezwyciężyły wszystkie prze-
szkody i „żyły długo i szczęśliwie”. Niestety, dla 
nas, dorosłych, drzwiczki do cudownego ogrodu 
z Krainy Czarów zamknęły się na głucho i… na 
zawsze; dorosła Alicja już nigdy nie znajdzie do 
nich czarodziejskiego klucza… 

I tę oto smutną prawdę doskonale ilustruje 
kolejny program kabaretowy Zespołu Teatral-
nego „Monte Verde” pod tytułem „Gdzie jest 
bajka?”, którego premierowe przedstawienie 
mieliśmy okazję obejrzeć 24 lutego br. na scenie 
Lubuskiego Teatru. Autorzy tego przedstawie-
nia tworzą wprawdzie na pierwszy rzut oka 
świat znany z dziecięcych lektur, ale w wersji 
mocno odmienionej, przewidzianej jednak tylko 
dla dorosłych. I w tym nowym świecie już nic 
nie jest takie samo, jak kiedyś. W skeczach, pio-
senkach czy wierszach bez trudu odnajdujemy 
bajkowe motywy, ale jest to tylko kanwa, bo-
wiem zaginęła gdzieś niewinność pierwotnych 

znaczeń i pojawiła się nieobecna przedtem 
wieloznaczność. Nie ma tu już kryształowo 
dobrych czy bezwzględnie złych charakterów, 
naiwność i nieudaczność postaci budzi zamiast 
współczucia prześmiewczą krytykę, nikt też nie 
liczy na szczęśliwe zakończenie a pointy mają 
słodko-gorzki smak. 

Taka konstrukcja scenicznego uniwersum to 
zasadnicza przyczyna, dla której ten program 
w znaczący sposób różni się od poprzedniego, 
wystawianego pod tytułem „Biuro matrymo-
nialne „Calineczka”. Wtedy to dominowała 
łatwa w odbiorze i tak lubiana przez widzów 
satyra obyczajowa. Tym razem, losy bajko-
wych postaci, niby to opowiedziane na wesoło, 
niewiele mają wspólnego z optymizmem, a za-
kończenie perypetii skłania do pełnej goryczy 
konstatacji, że „przecież tak to właśnie bywa 
w prawdziwym życiu”. Siła tego programu zasa-
dza się na pointach, których często zaskakująca 
wymowa zmusza widownię do refleksji. Nie ma 
tu zatem wiele miejsca na niefrasobliwą radość 
oraz na śmiech, którym publiczność kwitowała 
większość scen „Calineczki”.

Sprawa tej różnicy zdaje się być dla oceny 
obecnego programu bardzo istotna, bowiem mó-
wią o niej wszyscy, którzy obejrzeli premierowe 
przedstawienie. Czy jednak zespół „Monte Ver-
de” coś na tej różnicy traci, czy też raczej ukazuje 
swoim widzom trochę inne oblicze? Pamiętajmy, 
że w tradycji polskiego kabaretu literackiego, 
że przypomnę tu chociażby „Kabaret Starszych 

fot. BoGUMIłA HylA-dąBEK
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Panów”, śmiech publiczności, jako reakcja na to, co się dzieje 
na scenie, nigdy nie był celem samym w sobie. Kabaret litera-
cki – a do tego miana „Monte Verde” z powodzeniem aspiru-
je – nie czyni satyry głównym narzędziem swojej wypowiedzi. 
O wiele bardziej interesujące są bowiem wieloznaczność, 
niedomówienie, paradoks i efektowna pointa. 

Zatem cieszmy się kolejnym programem, a jako wierna 
publiczność, kochajmy zespół „Monte Verde”, wszak jest on 
mimo wszystko najlepszą wizytówką naszej uniwersyteckiej 
społeczności.

MARIA KUlESzyńSKA-KozAK, fot. ANdRzEJ KozAK

HAlINKA SłAwIńSKA PRzEd wyStęPEM

JANKA SKRyNKowSKA MAlUJE NINę MAStERNAK

KAzIMIERz zwIERNIK, KASIA JARoSz-RABIEJ  
I olA SztUKowSKA-MAtUSIAK

NA PIERwSzyM PlANIE MIRoSłAwA BRANICKA-
PolARCzyK I RoMAN CzARNECKI
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BożENA RUdKIEwICz EwA żółCIAK

fot. ANdRzEJ KozAK
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lubuski teatr im. leona Kruczkowskiego, 24.02.2014 - 
zespół teatralny „Monte Verde” – „Gdzie jest bajka?” 
Reżyseria – tomasz Karasiński, scenariusz – Bożena 
Rudkiewicz, opracowanie muzyczne – Mirosława 
Branicka-Polarczyk, kierownik zespołu – Roman Czar-
necki, aktorzy: Mirosława Branicka-Polarczyk, Roman 
Czarnecki, Eugeniusz Czerwiński, witold Hański, Kata-
rzyna Jarosz-Rabiej, Alicja Kołodko, Ryszard Krassow-
ski, Maria Kuleszyńska-Kozak, Irena Marciszonek, Nina 
Masternak, Bolesław Polarczyk, Bożena Rudkiewicz, 
Halina Sławińska, Jadwiga Strzelecka, Mirosława 
Szemborska, Kazimierz zwiernik, Ewa żółciak
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Bogumiła Hyla-Dąbek

„droga do NIC” 
zbigniewa Rajche

Do Sali Klubowej, w której zebrali się, jak 
co tydzień, członkowie klubu OKSYMO-

RON, przyszli dzisiaj, 27 listopada 2013 r. rów-
nież słuchacze z innych klubów, którzy chcieli 
uczestniczyć w promocji nowego tomiku wierszy 
Zbyszka Rajche. 

Przy stoliku i zapalonych świecach zasiadł 
bohater popołudniowego spotkania z Basią Ko-
narską. Basia, jak zawsze, w sposób niezwykle 
ciekawy poprowadziła spotkanie z autorem 
tomiku „Droga do NIC”, w którym Zbyszek 
zaprezentował swoją poetycką twórczość z wielu 
lat. Znamy Zbyszka prozę, niełatwą, na któ-
rej swoje piętno odcisnęły przeżycia wojenne, 
straszne przeżycia. Jego poezja też nie jest od 
nich wolna. Przeszłość często wracała i wraca 
do autora w snach, więc nic dziwnego, że jego 
wiersze są jak jego sny, co zauważyła Basia 
Konarska, też poetka. 

Prowadząca, przybliżyła postać autora, 
przedstawiając go, jako pisarza i fotografa, 
człowieka bardzo utalentowanego i wrażliwe-
go. Sam autor tomiku wierszy „Droga do Nic” 
chętnie opowiadał o sobie, swoich wojennych 
przeżyciach, o pracy, życiowych wyborach i roz-
czarowaniach, co uczyniło dzisiejsze spotkanie 
wyjątkowo ciekawym.

Dowiedzieliśmy się, że pierwszy wiersz Zby-
szek napisał mając lat 16 i mieszkając jeszcze 
w swoim rodzinnym mieście Stanisławowie, za 
którym tęskni po dziś dzień. Przeczytał nam 
ten wiersz, pełen poetyckiej energii, wznio-
słych haseł, na które stać było młodego chłop-
ca tęskniącego za wolną ojczyzną. Późniejsza 
twórczość poetycka Zbyszka jest już zupełnie 
inna. Są w niej wiersze smutne, tragiczne, ale 

są też miłosne, liryczne, nic, tylko sięgnąć po 
nie i przeczytać. 

Nie sposób tak opisać dzisiejsze spotkanie, 
żeby wyrazić wszystkie emocje mu towarzyszą-
ce. Emocje, które wywoływały nie tylko czytane 
wiersze, ale też dygresje, komentarze, wnioski 
prowadzącej Basi Konarskiej, no i oczywiście 
sam autor, Zbigniew Rajche.

Na spotkanie ze Zbyszkiem poszłam wraz 
z innymi koleżankami z klubu FOTOOKO. 
Tomik wierszy „Droga do NIC” przyniosłam do 
domu i na pewno poetycką twórczość klubowego 
kolegi dokładnie przeczytam. Wielkie gratula-
cje, Zbyszku! Podziękowania za niezapomniane 
spotkanie autorskie kieruję do Ciebie i Basi 
Konarskiej.

AUtoR z BASIą KoNARSKą
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Halina	Sędzińska

Droga do NIC?
Każdy z nas maluje swój niepowtarzalny pej-
zaż. I choć nie każdy jest malarzem dosłownie, 
to pejzaż ten maluje swoim własnym niepo-
wtarzalnym życiorysem. Dziś miałam okazję 
jeszcze raz to sobie uświadomić, uczestnicząc 
w wieczorze poetyckim Zbigniewa RAJCHE, 
jaki odbył się z okazji wydania jego nowego 
tomiku pt. „Droga do Nic”. 

Zbyszek, jak go nazywamy w Oksymoronie, 
należy do pokolenia ludzi naznaczonych w la-
tach młodości smutnym doświadczeniem, jakie 
niosła ze sobą wojenna pożoga, doświadcze-
niem człowieka z kresów wschodnich, którego 
przeżycia u progu wczesnej młodości utkwiły 
drzazgą w jego pamięci i niepowtarzalnie 
wrażliwej duszy. Ale też na dzisiejszym spot-
kaniu ujrzałam poetę pełnego ciepła, humoru, 
człowieka, któremu doświadczenie podpowiada, 
o czym pisać i snuć swą literacką opowieść dla 
słuchających go. 

W tomiku, który obejmuje jego poetyckie 
przedstawienie własnego oglądu czasu i świata, 
znajdujemy wiersze z różnego czasu twórczo-
ści. Są te, które napisał w latach 1957, latach 
60-tych, aż po współczesne daty. Wierszem 
wylewa się to, co wrażliwa dusza nosi w sobie. 
Zbyszek przez okno swego czasu, w którym 

wSzyStKIE zdJęCIA BoGUMIłA HylA-dABEKPREzES zoSIA BANASzAK

przesuwają się lata i wydarzenia, jak to opisał 
w wierszu „Moje okno”, dostrzega zmieniającą 
się rzeczywistość z jego własnej perspektywy, 
z jego ścieżki ludzkiego bytowania. Czuje się jak 
wędrowiec po wszechświecie, z nierozwiązaną 
zagadką pozostającą bez odpowiedzi: czy coś ma 
sens jeżeli Tam jest Nic?

To niesamowicie wrażliwy i skromny czło-
wiek, i takim go dziś odebrałam. Poruszają go 
losy ludzi, ludzi młodych, którym np. nie jest 
pisane życie na dłużej, czemu daje świadectwo 
w wierszu „Emilko”, o przedwcześnie zmarłej 
poetce. W roku 1966 napisał wiersz „Spokoju 
chcę, Panie”, w którym mówi: małych ścieżek 
pragnę i zapachu pyłu / dróg bez drogowskazów 
/ szarym chcę być.

Albo wiersz:

Jeżeli bieg miliona lat świetlnych
jest cierpieniem
to gwiazda na jego krańcach
jest zapomnieniem
Dążę do ciebie daleki świecie.
Przyjmij mnie.

Jeszcze nie czas, nie pora, panie Zbyszku. 
Niech krąży Pan po swej orbicie wokół nas, 
niech pisze i fotografuje, i snuje nam swe opo-
wieści, bo z przyjemnością się Pana słucha. 
Słoneczne dni niech rozświetlają drogę, prze-
pędzając upiory przeszłości. Te co jakiś czas 
wyłażą ze swych ram, ale boją się światła! 
Każdemu pisana jest droga pełna zagadek, ale 
czy naprawdę to droga do NIC?

Najlepszych spełnień od losu życzę. Z wyra-
zami sympatii

Halina Sędzińska
27 listopada 2013 r.
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danuta Nowak 

Istnienie może zachwycać

Od początku działalności Klubu Literackiego 
„Oksymoron” istotną rolę odgrywają spotkania 
autorskie jego członków. W środowe popołudnie, 
11 grudnia 2013 roku, Sala Klubowa ZUTW 
zgromadziła zainteresowanych promocją to-
miku „Zachwycam się istnieniem” Jadwigi 
Lidii Engel. Spotkanie poprowadziła redaktor 
„Inspiracji”, Barbara Konarska. Lidia pisze 
opowiadania i wiersze. Jej utwory ukazują się 
systematycznie w czasopiśmie „Inspiracje”. 
Jednak ta, profesjonalna publikacja w formie 
tomiku, to już inna jakość. Lidia własnym 
staraniem wydała wcześniej cztery tomiki 
wierszy zatytułowane: „Malowanki”, „Lime-
rykowy zielnik”, „Limerykowy zwierzyniec”, 
„Truskawiec – refl eksyjnie i z przymrużeniem 
oka”. Na wydanie tego tomiku wierszy Lidia 
była długo namawiana przez Basię. Aż udało 
się – przy znacznej pomocy jej ulubionej synowej, 
Izy, obecnej też na spotkaniu.

Na grudniowym spotkaniu, przy świątecz-
nych stroikach i płonących świecach, wiersze 
z promowanego, piątego tomiku, czytała au-
torka oraz koleżanki z Oksymoronu i Zespołu 
Żywego Słowa: Barbara Konarska, Grażyna 
Balcer, Danuta Filipowska, Anna Kozłowska 
i Ewa Kwaśniewicz. Po odczytaniu wiersza 
„Jesienne przemijanie”, Lidia z uśmiechem 
zauważyła, że jest ubrana stosownie do tonacji 
jesiennej tekstu. 

„Mateńka” to pierwszy wiersz z promowa-
nego tomiku. Przedstawia Lidię embrionalną, 
bezpiecznie pod (...) sercem schowanej grającej 
na fortepianie matki. Dzieciństwo wspomina 
W „Pierwiosnkach dla mamy” pisząc: Był dom 
nad Bugiem, a w nim ukochana (…) najlepsza 
mateńka. W „Nocnych zamyśleniach” przy-
wołuje matczyny ciepły dotyk dłoni, bajeczki 

i pocałunki na dobranoc. W „Leśnej biografi i” 
dom lat dziecięcych łzami pożegnany pozostał 
daleko, a wiersz to opowieść Lidii o jej drodze 
życiowej.

Rodzina zawsze była najważniejsza. Lidia 
dziękowała dzieciom: Izie i Jackowi, oraz wnu-
kom: Justynie i Szymonowi, bez których ten 
tomik by nie powstał. Swoim bliskim poświeciła 
wiele strof dedykując je: mężowi, w 60. rocznicę 
poznania oraz synom – Pawłowi i Jackowi, do 
których zwraca się: Lećcie moje ptaki odważnie,/ 
myślą jestem przy was/ nieustannie. Izunia – to 
córka, przyjaciel, synowa, a wnuk Szymon ma 
w piersi serce wrażliwe, gdy dzwoni z życzenia-
mi, babci serce topnieje i życzy mu: – bądź jak 
orzeł (…) nigdy nie daj sobie podciąć skrzydeł. 

Tych dedykacji poetyckich jest więcej w to-
miku. Wiele osób spośród przyjaciół i znajomych 
Lidii znajdzie tu coś „specjalnie dla siebie”. 
Lidia zachwycona obrazami „z innego świata”, 
zadedykowała malarce Basi Dzięcielewskiej 
wiersz „Tancerka”. Inny wiersz „Spacer po 
Lwowie” powstał dla obecnego na sali doktora 
Jodłowskiego, którego dom rodzinny pozostał 
na lwowskiej Pohulance. A Basia Konarska 

Istnienie może zachwycać

d początku działalności Klubu Literackiego 
„Oksymoron” istotną rolę odgrywają spotkania 
autorskie jego członków. W środowe popołudnie, 
11 grudnia 2013 roku, Sala Klubowa ZUTW 
zgromadziła zainteresowanych promocją to-
miku „Zachwycam się istnieniem” Jadwigi 
Lidii Engel. Spotkanie poprowadziła redaktor 
„Inspiracji”, Barbara Konarska. Lidia pisze 
opowiadania i wiersze. Jej utwory ukazują się 
systematycznie w czasopiśmie „Inspiracje”. 
Jednak ta, profesjonalna publikacja w formie 
tomiku, to już inna jakość. Lidia własnym 

JAdwIGA lIdKA ENGEl, fot. dANUtA NowAK
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powiedziała, że zachwycił ją obraz, namalowany 
słowami wrażliwej poetki, gdzie: Spod kopca 
Unii Lubelskiej,/ z Wysokiego Zamku,/ spłynęła 
z wiosennym deszczem/ tęsknota.

Lidię zawsze interesowała przyroda. Po 
maturze zdawała na ogrodnictwo, kiedy jednak 
nie dostała się na wybrany kierunek, przepraco-
wała rok w Rejonie Lasów. Po roku, dostawszy 
poparcie ze związku zawodowego w miejscu 
pracy, zdała egzamin na studia o kierunku 
leśnictwo. Ten sam kierunek studiował przy-
szły mąż Lidii. Studia były piękne. Jednak po 
kilkudziesięciu latach pracy w zawodzie, Lidia 
uważa, że praca leśnika jest zbyt ciężka dla ko-
biety. Przyszły na świat dzieci i okazało się, że 
z tej wspaniałej leśniczówki, gdzie zamieszkali, 
było wszędzie daleko: do dworca kolejowego – 
15 km, do ośrodka zdrowia – 9. Zimą zdarzało 
się, że nie można było nigdzie dojechać, bo drogi 
były zasypane… 

W tomiku jest też wątek harcerski. Lidia 
była harcerką w latach 1946-51. Później „wy-
miksowała się z tego”. Ale lata harcerskie mile 
wspomina w wierszu „Watra”. 

Niektórzy twierdzili, że w tomiku „Zachwy-
cam się istnieniem”, wierszy pełnych zachwytu 
aż tyle nie ma. Na co Lidia odrzekła, iż jest 
osobą, dla której przysłowiowa szklanka jest 
zawsze do połowy pełna. Zdaniem autorki jest 
w tym tomiku wiele utworów wynikających 
z zachwycenia. Chociażby wiersz „Ważka”, 
która najpierw miłośnie muska toń jeziora (…) 

poflirtuje z błyskiem słońca, aby potem odfrunąć 
i… zostawić smugę tęczowego zachwytu. W ko-
lejnym utworze „Zachód słońca w Słońsku”, Li-
dia podziwia „topienie się” zachodzącego słońca 
w rozlewiskach. Częste pobyty u jej ukochanej 
synowej Izuni dostarczają pretekstów do kolej-
nych zachwytów nad pięknem okolicy w wierszu 
„W Słońsku”. 

Wiersz „Ślady” jest wyjątkowy, bo doczekał 
się interpretacji graficznej, której autorką jest 
artystka, Basia Dzięcielewska. Obecnie wisi 
nad łóżkiem męża Lidii, bo tak mu się spo-
dobał. W „Oksymoronie życia” odnajdujemy 
niepewność. W opinii Basi Konarskiej, „taki 
oksymoron to tylko ktoś bardzo głęboko myślą-
cy potrafi stworzyć”. Inspiracją do powstania 
tego wiersza było magiczne spotkanie w Klubie 
„Oksymoron” po pogrzebie koleżanki klubowej, 
Julii. Doświadczenie życiowe prowadzi do kon-
statacji: Życie sprzeczności przeplata/ Są w nim 
blaski i cienie/ A śmierć?/ To blasku utrata/ 
Czy z cienia wybawienie?

W roku 2011 powstał wiersz „Carpe Diem”, 
kiedy Lidia wiedziała, że czeka ją operacja ser-
ca. Po przeczytaniu tego wiersza Ewa chciała 
przeczytać strofy wiersza „Kiedy odejdę”, dla 
niej optymistyczne, choć dotyczące pożegnania 
z życiem, jednak Lidia się sprzeciwiła. Zamiast 
tego wybrała wiersz „Światełko”, poświęcony 

AUtoRKA z SyNową IząlIdKA ENGEl z PRowAdząCą BASIą KoNARSKą

fot. EwA KwAśNIEwICz
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wszystkim, którzy wspierali Lidię dobrą myślą 
i słowem, kiedy była w szpitalu. 

Na końcu tomiku znaj-
dziemy siedem krótkich 
utworów, zebranych pod 
jednym hasłem „Mity – 
współczesna parafraza”. 
Jeden z nich – „Narcyz-
celebryta” – zaprezento-
wała Lidia, śmiejąc się, 
że ostatnio coraz częściej 
uśmierca pilotem takich 
Narcyzów-celebrytów. 

Pod koniec spotkania 
autorka uznała, że nieco nostalgicznie się zro-
biło i zaproponowała sięgnięcie do tomiku „Li-
merykowy zielnik”, w którym bawi się nazwami 
kwiatów. Lidka ma frajdę z tego, że pisząc gra 
słowem. Ku uciesze zebranych autorka odczy-
tała kilka limeryków, były to: „Kosodrzewina”, 
której kosa nie ścina; „Kukurydza”, która nie 
woła kuku do rydza; „Rozchodnik”, który po 
chodniku raczej nie chodzi; zapytywała, czy 
Lewkonia lubi bardziej lwa, czy konia?; Tuli-
pan – czy to pani tuli się do pana, do końca 
sprawa nie zbadana. Basia Konarska ubawiła 
się tymi limerykami tak samo jak za pierwszym 
razem, kiedy je czytała. Rozbawiona Lidia sięg-
nęła też do wierszy „Cietrzew”, „Gach” i „Żu-
brówka” z „Limerykowego zwierzyńca”, gdzie 
bawi się pojęciami używanymi w łowiectwie, 
ponieważ obcuje z nimi na co dzień, mając 
dwóch myśliwych w rodzinie. Lidia poinformo-
wała, że ma jeszcze dużo takich przewrotnych 
limeryków, które chciałby wydać pod tytułem 
„Uśmiecham się do istnienia”. 

Na spotkaniu powstał spontanicznie wiersz 
na cześć Lidii, deklamowany przez autorkę Tere-
skę Wielińską. Następnie Danusia Wesołowska 
czytała urywek obszernego wywiadu pt. „Lidka 
Engel w moich oczach”, zamieszczonego w „In-
spiracjach” z roku 2008. Co ciekawe – puentą 
rozmowy sprzed sześciu lat było stwierdzenie, 

że Lidka zachwyca się życiem. Na to wychodzi, 
że nie przestała, co potwierdza tytuł V tomiku 

wierszy „Zachwycam 
się istnieniem”. 

Udane, wierszowane 
grudniowe popołudnie, 
zakończyło się wręcza-
niem kwiatów, życze-
niami i gratulacjami 
dla autorki. Basia Ko-
narska, podsumowała 
liczne wcześniejsze 
pochwały, mówiąc do 
Lidki – Jesteś człowie-

kiem serdecznym, wrażliwym, przyjaznym i za 
to Ciebie kochamy.

Jadwiga lidia Engel

Mężowi...

 w 60 rocznicę poznania

Z kroplami listopadowego deszczu
pojawił się
w szkolnej ławce – obok.
Pochwyciłam błysk szarych oczu
na twarzy.
Zatrzymałam.
Pomyślałam – podrywa mnie,
sympatyczny – ale dzieciak.
Dojrzałością myślenia, wrażliwością

zaskakiwałeś,
pytałeś
słów nieśmiałością, spojrzenia.
Serce podpowiadało
to miłość
Nie dowierzałam.
Czy można zakochać się w dzieciaku?

A jednak...

fot. EwA KwAśNIEwICz
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Ewa	Kwaśniewicz

Biblioteka otwarta

Z wielkim wzruszeniem 19 listopada 2013 r. 
wchodziłam w razem z dużą grupą słucha-

czy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w progi nowego gmachu Biblioteki Uni-
wersyteckiej. Przed wielu laty, w końcu XX w., 
byłam członkiem zespołu pracowników Biblio-
teki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
który opracowywał założenia nowej Biblioteki. 
1 września 2001 r. z połączenia Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej i Politechniki Zielonogórskiej po-
wstał Uniwersytet Zielonogórski i zbudowanie 
nowoczesnej Biblioteki Uniwersyteckiej stało się 
ważnym warunkiem działania Uniwersytetu, 
ale droga do tego była, jak się później okazało, 
bardzo daleka. Kiedy w 2007 roku odchodziłam 
na emeryturę, był już gotowy projekt biblioteki, 
wyłoniony w drodze konkursu. Budynek zapro-
jektował zespół NOW Biuro Architektoniczne 
w Łodzi, pod kierunkiem architekta Andrzeja 
Owczarka. Projekt został oparty na zasadach 
nowoczesnego budownictwa bibliotecznego.

W momencie rozstrzygnięcia konkursu ter-
min realizacji odsunięto na czas bliżej nieokre-
ślony. Wreszcie w czerwcu 2011 roku nastąpił 
długo wyczekiwany moment, budowa ruszyła. 
Mury bardzo szybko pięły się do góry i 11 grud-
nia 2012 r., czyli półtora roku później, nastąpiło 
przekazanie budynku bibliotekarzom i zaczęła 
się przeprowadzka, która trwała do 16 września 
2013 r. Wtedy do budynku weszli studenci i inni 
użytkownicy. 

Zasady, według których powstał gmach 
Biblioteki, ukształtował brytyjski architekt 
Harry Faulkner-Brown, twórca kilkunastu 
budynków bibliotecznych. Te 10 zasad, które 
stanowią o funkcjonalnym projektowaniu 
i wykorzystaniu gmachów bibliotek, to swo-
ista biblia dla architektów zajmujących się 

projektowaniem bibliotek – założeniami projek-
towymi konstrukcji, technologii i architektury 
wnętrz oraz organizacji przestrzeni. Zasady te 
znane są w literaturze jako Harry Faulkner- 
-Brown’s Ten Commandments. Według nich 
dobry, funkcjonalny budynek biblioteczny po-
winien być:
1. Elastyczny (flexible) – oparty na jednym 

module konstrukcyjnym. Zapewnia on jed-
nakową wytrzymałość stropów w całym 
budynku, co daje pełną zdolność przystoso-
wywania się do zmian przestrzennych i or-
ganizacyjnych, pozwala na zmiany układów.

2. Zwarty (compact) – z dogodnymi drogami 
komunikacyjnymi do łatwego i szybkiego 
przemieszczania się czytelników, personelu 
i książek. Na każdym poziomie przezna-
czonym dla czytelników przestrzeń jest 

fot. KRyStyNA fIlMANowICz
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otwarta. Czytelnicy mogą łatwo i szybko 
przemieszczać się z miejsca na miejsce.

3. Dostępny (accessible) – zarówno z zewnątrz 
do wewnątrz, jak i z głównego wejścia bu-
dynku do wszystkich ważnych dla czytelni-
ka obszarów. Przestrzeń, do której wchodzi 
czytelnik powinna być drogowskazem, sama 
powinna prowadzić czytelnika.

4. Rozszerzalny (extendible) – zdolny do roz-
woju przestrzennego, uwzględniający roz-
budowę bez rujnowania istniejącej całości.

5. Zróżnicowany (varied) – pod względem wa-
runków pracy i wieloaspektowego dostępu 
do informacji, różnorodności zbiorów, po-
mieszczeń i usług. 

6. Zorganizowany (organised) – dający łatwy 
i szybki kontakt czytelnika z książką, oraz 
dostęp do wszystkich usług bibliotecznych 
i informacyjnych.

7. Wygodny (comfortable) – promujący efek-
tywność użytkowania przez użytkownika 
i bibliotekarza. Praca w dobrych warunkach 
przestrzennych jest bardziej efektywna.

8. Zapewniający stałe warunki środowiskowe 
i mikroklimatyczne (constant in environ-
ment) konieczne dla ochrony i zachowania 
stanu fizycznego zbiorów bibliotecznych.

9. Bezpieczny (secure) dla czytelników, perso-
nelu i zbiorów. Rozplanowanie przestrzeni 
w pomieszczeniach ułatwia kontrolowanie 
przez personel zachowań czytelników, po-
zwala przewidzieć sytuacje zagrażające 
zbiorom.

10. Ekonomiczny (economic) w eksploatacji. 
Biblioteka powinna być wybudowana i eks-
ploatowana przy efektywnych środkach 
finansowych i ludzkich.
I właśnie taka jest Biblioteka Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, otwarta architektonicznie, od 
parteru, przez wszystkie piętra, aż po przeszklo-
ny sufit i otwarta dla czytelników. Na trzech 
poziomach stoją półki wypełnione książkami 
z wolnym dostępem. Obok stoły, przy których 
można pracować i zamknięte, przeszklone 
kabiny do cichej pracy, wszędzie stoją kom-
putery z dostępem do Internetu i urządzenia 
zwane self check, przy pomocy których można 
wypożyczyć książki stojące na półkach, bez po-
średnictwa wypożyczalni. Egzemplarze, z któ-
rych można korzystać tylko na miejscu, są na 
grzbiecie oznaczone czerwoną okrągłą naklejką. 
W wypożyczalni czytelnik odbiera wcześniej fot. EwA KwAśNIEwICz
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zamówione komputerowo książki, które stoją 
w podziemnym magazynie; Biblioteka posiada 
jedno podziemne „piętro” magazynowe. 

Na parterze mieści się przestronny salon 
wystawowy, zaprowadziła nas do niego pani 
dyrektor Ewa Adaszyńska, która zaraz na 
początku naszej wizyty przedstawiła nam pre-
zentacje nowego gmachu i potem nas po nim 
oprowadziła. W salonie była prezentowana wy-
stawa inaugurująca Galerię BU „Cztery posta-
wy wobec grafiki”, swoje prace wystawiali: Jan 
Berdyszak, Marek Glinkowski, Maciej Kurak 
i Zbigniew Sałaj. Po obejrzeniu całej strefy wol-
nego dostępu kierowniczka Działu Zbiorów Spe-
cjalnych, pani Ewa Nodzyńska pokazała nam 
najciekawsze zasoby Działu, zabytkowe staro-
druki, dawne mapy i przedwojenne pocztówki 
z terenu obecnej Ziemi Lubuskiej. Niektórzy nas 
pierwszy raz mieli okazję obejrzeć tak ciekawe 
egzemplarze starych druków. Cały czas praco-
wały nasze aparaty fotograficzne, w grupie byli 
nie tylko członkowie klubów fotograficznych, ale 
prawie wszyscy mieli aparaty – dla wielu osób 
była to pierwsza a może jedyna okazja, aby tak 
dokładnie obejrzeć gmach Biblioteki.

Cała Biblioteka jest pełna światła, nie ma 
tam ścian w dawnym znaczeniu tego słowa, 
tylko wielkie tafle szkła. Drzewa, niebo i da-
lekie miasto dosłownie wchodzą do środka. 
Na parterze w ogromnym holu stoją stoliki 
z komputerami i bez komputerów, można przy 
nich pracować w większych grupach, poczytać 
samotnie, albo po prostu porozmawiać. Budy-
nek jest doskonale przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, został on laureatem 
szóstej edycji konkursu urbanistycznego Urzę-
du Miasta „Zielona Góra bez barier” w kategorii 
„Obiekt użyteczności publicznej o powierzchni 
użytkowej powyżej 200 m2”, a w lipcu tego roku 
dostał tytuł „Lubuski Mister Budowy 2012” 
w kategorii budownictwo użyteczności publicz-
nej. Jest centrum edukacyjnym uczelni i ośrod-
kiem twórczej integracji regionu, otwartym dla 
wszystkich, także dla ludzi spoza uczelni.

Barbara Konarska

Dziedzictwo kulturowe  
Ziemi	Lubuskiej

Od wielu już lat przemierzam – to z „Ciekawy-
mi świata”, to z mężem – województwo lubuskie, 
pogłębiając wiedzę na temat zachowanego na tym 
terenie dziedzictwa historycznego, kulturalnego 
i przyrodniczego minionych czasów. W kompu-
terze mam dziesiątki albumów fotograficznych 
z tych wypraw i wciąż się zdarzają wspaniałe 
„odkrycia” (piszę w cudzysłowie, bo miejsca fa-
chowcom znane i przez nich opisane odkrywam 
dla siebie). Niezastąpionym przewodnikiem 
w tych peregrynacjach było (i w dużej mierze 
jest nadal) dzieło wręcz pomnikowe, zważywszy 
na czas, w jakim powstało i wyobraziwszy sobie 
ogrom pracy, jakiej wymagało, a mianowicie 
książka Stanisława Kowalskiego „Zabytki 
Środkowego Nadodrza”, wydana w 1976 roku 
nakładem Lubuskiego Towarzystwa Naukowe-
go. Otrzymałam ją jako „koleżanka z pracy” 
Autora – urząd Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków znajdował się wówczas w strukturze 
wojewódzkich wydziałów kultury, a w Wydziale 
Kultury PWRN wtedy pracowałam.

Miałam przyjemność 22 listopada 2013 
roku uczestniczyć w konferencji naukowej, 
zorganizowanej z okazji obchodzonego w tym 
roku 60-lecia służb konserwatorskich na Ziemi 
Lubuskiej. Było wiele referatów i komunikatów. 
Słuchałam pilnie, notowałam szczegółowo, by 
sobie wyrobić całościowy i w miarę spójny obraz 
tego ze wszech miar niezwykłego przedsięwzię-
cia, jakim było najpierw rozpoznanie, a na-
stępnie obmyślenie sposobów ocalenia bardzo 
różnorodnego dziedzictwa, jakie otrzymaliśmy 
na mocy układów jałtańskich. Działo się to 
wszystko w zmieniającej się rzeczywistości 
politycznej, która wywierała przez lata duży 
i nie zawsze przyjazny wpływ na podejmowanie 
ratowniczych przedsięwzięć. 
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Województwo utworzono w 1950 roku, ale 
fachowiec na stanowisko wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków – Klemens Felchnerowski, 
posiadacz dwóch dyplomów: artysty malarza 
i konserwatora zabytków – pojawił się w Zielo-
nej Górze dopiero w roku 1953; dziś często nie 
zdajemy sobie sprawy, jak dramatycznie brako-
wało wykształconych kadr w nowoutworzonym 

województwie. Tymczasem w pierwszych latach 
po wojnie, a trwało to na naszym terenie – 
przypominam – aż osiem lat, nie tylko nie było 
dbałości o poniemieckie dziedzictwo, ale poli-
tyka państwowa, choć ofi cjalnie nastawiona na 
ratowanie zabytków, w praktyce sprzyjała ich 
niszczeniu. 

Niezwykle interesująco o sytuacji zabytków 
w tym okresie opowiadał dr Stanisław Kowal-
ski, długoletni wojewódzki konserwator zabyt-
ków w Zielonej Górze. Społeczeństwo, które 
doświadczyło zbrodni wojennych, reprezento-
wało często postawę odwetu, co wyrażało się 
w akceptacji dla „burzenia ruder niemieckich”. 
Szczególnie tych z napisami w języku niemie-
ckim, co niemal nie spowodowało zburzenia 
bramy rezydencji w Brodach; w ostatniej chwili 
bramę uratowano wyjaśniając, że napis jest po 
łacinie!

Obiekty rezydencjonalne – pałace i dwory – 
były w najtrudniejszej sytuacji, gdyż naznaczo-
ne podwójnym, według ideologii tamtego czasu, 
piętnem – własności obszarniczej i germańskiej, 
podlegały niszczeniu i grabieży. I znów niewiele 
brakowało, by „koszmarna buda pruska”, jak 
pałac francuskich Talleyrandów w Żaganiu 
określił dziennikarz, niejaki Drozdowski, zosta-
ła zburzona. Tym razem zabytek ocalał, gdyż 
wyburzenie wymagałoby wielkich nakładów 
fi nansowych – pałac jest potężnym obiektem, 
o grubych, dwumetrowych murach… 

Kiedy dziś słucha się takich opowieści, 
stanowiących realność pracy konserwatorskiej 
w latach 50., zastanawia nie tylko zła wola 
polityków, ale powszechna ignorancja. Trochę 
ją tłumaczy sytuacja, jaką zastali w nowym 
województwie konserwatorzy zabytków – Klem 
Felchnerowski ponoć wspominał, że na stano-
wisku pracy zastał biurko, telefon i szafę. Nie 
było żadnej wiedzy o zabytkach tego terenu, 
przedwojenne publikacje w języku niemieckim, 
wówczas dostępne, dotyczyły tylko niektórych 
obszarów, a poza tym wszystko wymagało 

RAGMENt PolICHRoMII w KośCIElE w KlęPSKU

tABlICA PAMIątKowA AlfA KowAlSKIEGo NA 
zAMKU w MIędzyRzECzU
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sprawdzenia, bo zniszczenia wojenne były 
kolosalne. Długie lata pracy terenowej, zwią-
zanej z inwentaryzacją zachowanych pałaców, 
dworów, kościołów, zespołów urbanistycznych 
i pojedynczych kamienic, parków i stanowisk 
archeologicznych, połączone z zabiegami 
o zachowanie jak największej części tego dzie-
dzictwa, to była codzienność pracy kolejnych 
osób, zatrudnionych w wojewódzkiej służbie 
konserwatorskiej. Z biegiem lat zmieniała się 
na szczęście mentalność dysponentów środ-
ków fi nansowych, podejmujących decyzje o ich 
przeznaczeniu. Pojawiła się duma z posiadania 
znaczących obiektów zabytkowych.

Nieco inaczej przedstawiała się sprawa koś-
ciołów. Po wojnie parafi anie przejmowali spon-
tanicznie poewangelickie świątynie i otoczyli 
opieką wyposażenie. Dość długo natomiast księ-
ża nie respektowali zaleceń konserwatorskich 
uważając, że w przestrzeni sakralnej są osoba-
mi o największej wiedzy. Od 1994 roku pracę 
służb państwowych wspomaga Diecezjalny 
Konserwator Zabytków. O tym, jak postrzegana 
jest ta problematyka mówił podczas konferencji, 
pełniący tę funkcję ksiądz Andrzej Ignato-
wicz. Wspomniawszy o zasługach Kościoła dla 
ochrony zabytków kultury sakralnej podkre-
ślił, że wyposażenie zabytkowe świątyń to nie 
ekspozycja muzealna, wyrwana z kontekstu, 
lecz pewna całość, której wartości historyczne 
i artystyczne, skądinąd nie do przecenienia, 
są częścią kontekstu religijnego. Zauważył, że 
miłość do zabytków może wymagać ofi ar am-
bicjonalnych – niektórzy proboszczowie nadal 
niechętnie odnoszą się do wskazań konserwa-
tora. Z pewnym żalem skonstatował, że jakoś 
tak się składa, iż współcześnie nie tworzymy dla 
naszych kościołów arcydzieł – tę rangę posia-
dają tylko dzieła przeszłości, natomiast bywa, 
że proboszczowie zlecają wykonanie elementów 
wyposażenia wnętrza kościoła pseudoartystom 
argumentując, że są tani, albo że podobają się 
parafi anom. Dodał, że odbywają się szkolenia 

dla proboszczów, a ich zadaniem jest pokonanie 
oporu parafi an i ich wychowywanie.

W tym kontekście z dużą przyjemnością słu-
chałam wypowiedzi księdza Olgierda Banasia 
z Klępska. Kiedy został proboszczem parafi i 
w Łęgowie, do której należy kościół fi lialny pod 
wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny w Klępsku, nie miał żadnej wiedzy 

zAMEK w MIędzyRzECzU

zAMEK w SIEdlISKU

zACHowANE RzEŹBy NA fRoNtowEJ śCIANIE PAłACU 
w BRodACH
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o zabytkach drewnianych, choć interesował się 
architekturą sakralną dawnych wieków. Szukał 
opracowań, kontaktował się z konserwatorami, 
dowiedział się, jak skutecznie zapobiegać poża-
rom – czujnik ognia w porę zaalarmował straż 
pożarną i udało się kościół uratować, co uważa 
za swoje największe osiągnięcie; zabezpieczenie 
przeciwpożarowe założono w kościele na trzy 
tygodnie przed tym wydarzeniem… Całą jego 
wypowiedź cechowało podejście dobrego, trosz-
czącego się o powierzony skarb gospodarza. 

Zwiedzałam kościół w Klępsku w 2009 roku 
i jestem pod ogromnym wrażeniem siedemna-
stowiecznej polichromii stropów – niezwykłych 
malowideł, opowiadających wydarzenia biblijne 
od Adama i Ewy czy ofi arowania Abrahama po 
samotne modły Chrystusa w Ogrójcu. Ołtarz 
(z 1500 r.) w kształcie tryptyku z posągiem 
Madonny z Dzieciątkiem (z XVII w.) przypisuje 
się Mistrzowi z Gościszowic. Zaczęłam wymie-
niać niektóre piękności tego wnętrza, ale cały 
właściwie gotycko – renesansowy wystrój ma 
duże wartości artystyczne. To jedna z „perełek” 
na naszym terenie. 

Kolejnym mówcą był ks. Zdzisław Przy-
bysz z Kosieczyna. To opiekun zabytku, który 
w trakcie prowadzonych w tym kościele prac 

konserwatorskich zdobył ogromną wiedzę 
fachową. Jego bezsprzeczną zasługą jest zaan-
gażowanie całej społeczności wokół tego przed-
sięwzięcia. Podczas konferencji mówił krótko, 
zachęcając do odwiedzin w Kosieczynie.

Byłam w Kosieczynie dwukrotnie. 24 kwiet-
nia 2010 r. zielonogórscy fotografi cy skrzyknęli 
się tam na imprezie nazwanej Foto Day. Mie-
liśmy wówczas szansę wysłuchania informa-
cji – skądinąd fascynujących – o przebiegu prac 
konserwatorskich, w trakcie których doszło do 

znacznego „cofnięcia” daty powstania kościoła, 
co ustalono metodami dendrochronologicznymi. 
Wcześniej uznawano, że kościół zbudowany jest 
z drewna modrzewiowego i pochodzi z 1406 r. 
Natomiast w wyniku badań okazało się, że 
kościół jest z drewna sosnowego, najstarszą 
belkę datuje się na 1389 rok i jest to najbar-
dziej prawdopodobna data budowy świątyni. 
Z całkowitą pewnością można powiedzieć, że 
budynek należy datować na przełom XIV/XV 
wieku. Jest to obecnie najstarszy lub jeden 
z najstarszych kościołów drewnianych w tej 
części Europy. Podczas Foto Day’u trwały 
jeszcze prace. Mogliśmy zakupić jakieś wy-
dawnictwo, które było równocześnie cegiełką, 
przeznaczoną na odbudowę. Kupiłam książkę 

KAPlICA GRoBU CHRy-
StUSA w żAGANIU – 

KoPIA KAPlICy 
w JERozolIMIE
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„Kościoły zrębowe i szkieletowe województwa 
lubuskiego”. Szybko ją zresztą wykorzystali-
śmy, planując kolejne wyprawy krajoznawczo-
fotografi czne. We wrześniu 2013 roku z miłym 
zaskoczeniem otrzymałam imienne zaproszenie, 
podpisane przez księdza Przybysza, na sesję 
popularno-naukową, zorganizowaną w dniach 
13-14 września 2013 r. z okazji zakończenia re-
montu. Zapamiętaliśmy z poprzedniego pobytu 
nagi strop i brak ambony – w jej miejscu wysta-
wały ze ściany dwie belki. Teraz kościół wydał 

się nam bardzo barwny. Okazało się, że przy 
remoncie nawiązano do najstarszego wyglądu 
świątyni. Podjęto m. in. decyzję o odtworzeniu 
zdobienia stropu, wykorzystując odnalezione na 
jednej z belek resztki malowideł, które posłuży-
ły do opracowania kilku barwnych szablonów. 
Efekt niezwykły! Aż mnie świerzbią palce, by 
opisywać przebieg prac, który poznałam dzięki 
prezentacjom, ale to po prostu niemożliwe – de-
tektywistyczne wprost „śledztwo” i artystyczna 
inwencja pokazana na wielu slajdach zachwy-
ciły mnie. 

Konferencja w Kosieczynie była jednym 
z przedsięwziętych przez Lubuskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskich 
Spotkań z zabytkami 2013”. Tydzień wcześniej 

takie „Spotkanie” miało miejsce w Trzebiecho-
wie, o czym pisałam w poprzednim numerze 
„Inspiracji”1. Przybliżyły one uczestnikom prob-
lemy konserwatorstwa zabytków, a równocześ-
nie zapoznały z tymi wciąż zbyt mało znanymi, 
a jak najbardziej godnymi uwagi. 

Wracając do konferencji z 22 listopada muszę 
odnotować bardzo interesujące wystąpienia 
jeszcze co najmniej kilku referentów. Barbara 
Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków, skrótowo omówiła aktualną 

sytuację substancji zabytkowej województwa. 
Przywołując dane statystyczne,1zwróciła uwagę 
na fakt, że nasze województwo, jedno z naj-
mniejszych obszarem (przedostatnie), zajmuje 
siódme miejsce w ilości obiektów zabytkowych 
w Polsce! To określa ogrom zadań. Najwięk-
szym problemem są obiekty o charakterze 
rezydencjonalnym – nadal jedna trzecia nie 
jest zagospodarowana; wśród nich są także 
obiekty kiedyś użytkowane przez PGR-y, które 
to gospodarstwa zlikwidowano po roku 1990… 
W miarę upływu czasu do rejestru zabytków 
wchodzą nowe obiekty – dzieła z okresu secesji, 
a ostatnio również architektura poprzemysłowa. 

1	 „Cieszmy	się	tym	zabytkiem	europejskiej	kultury”,	
„Inspiracje”,	nr	3	(46),	s.	59-60.

odBUdowANA fARA 
w GUBINIE
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Pojawiają się odkrycia takie, jak w Trzebiecho-
wie, gdzie ustalenie nazwiska projektanta – 
Henry’ego van de Velde – stało się zaczynem 
pięknej pracy konserwatorskiej. Najwyżej w hie-
rarchii naszych zabytków znajduje się Park 
Mużakowski, który w 2004 r. został uznany za 
dobro Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Przyrodniczego UNESCO. Obecnie w reje-
strze znajduje się 3738 obiektów.

O zabytkowych parkach województwa 
i podejmowanych działaniach na rzecz ich 

porządkowania i rewitalizacji, mówiła na kon-
ferencji Monika Drozdek. W 2013 r. ukazała 
się książka „Zabytkowe parki województwa 
lubuskiego” pod red. Barbary Bielinis-Kopeć, 
gdzie zainteresowani mogą znaleźć informacje 
o zachowanej substancji parkowej i dzięki tej 
wiedzy włączyć się do prac rewitalizacyjnych, 
przebiegających niejednokrotnie w ramach 
przedsięwzięć wolontariackich. 

Ciekawe wystąpienie miał Władysław Chro-
stowski, który został powołany na stanowisko 
wojewódzkiego konserwatora zabytków w woje-
wództwie gorzowskim, jakie istniało w latach 
1975-1998. Żartowano – jak mówił – że czeka go 
leniwe życie, bo zabytków tam mało. Postanowił 
udowodnić, jak bardzo się mylono, pokazując 
1300-letnią historię takich miejscowości, jak 

Santok czy Międzyrzecz. Przywoływał dorobek 
działających na tym terenie zakonów templa-
riuszy, joannitów, benedyktynów, cystersów, au-
gustianów, dominikanów, jezuitów. Swoją pracę 
określił w słowach wręcz poetyckich: Krajobraz 
kulturowy to wspaniała księga, pisana w wielu 
językach i stylach dzięki Stwórcy świata, nieza-
pisana do końca. Cóż jednak robić, gdy brakuje 
stron? Trzeba było na nowo ją odczytać.

Izabela Ciesielska, która od 2008 r. do dziś 
jest miejskim konserwatorem zabytków w Zielo-
nej Górze, z szacunkiem nawiązała do ciężkich 
bojów o zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
jakie staczać musieli Stanisław Kowalski i jemu 
współcześni mówiąc, że obecnie służby konser-
watorskie mają łatwiej, bo ochrona zabytków 
jest konstytucyjnym obowiązkiem każdego 
z nas. Problematyka konserwatorska Zielonej 
Góry to głównie renowacje zabytków z okre-
su secesji. Uczestnicy konferencji otrzymali 
mały folderek, zatytułowany w stylu niemal 
urzędowym „Remonty i konserwacja budyn-
ków zabytkowych w Zielonej Górze w latach 
2007-2010”. Z dużą przyjemnością oglądałam 
zdjęcia odnowionych elewacji, z uczytelniony-
mi detalami architektonicznymi. Kamieniczki 
wielu z nas widzi, spacerując po mieście. Na 
mnie największe wrażenie zrobiły zdjęcia 
dwóch odremontowanych klatek schodowych 
w budynkach przy Placu Pocztowym 7 i ul. 
Wojska Polskiego 1. Pięknie poprowadzone 
schody, bogata kolorystyka lamperii, dbałość 
o szczegół – klamki, okucia. Tego nie widać, 
jeżeli się tam nie mieszka. Załączenie zdjęć 
nic nie pokaże, gdyż o ich urodzie przesądza 
głównie kolor.

Pisząc o konferencji wypadałoby właści-
wie opisać wszystkie wystąpienia. Jednym 
z najwspanialszych odkryć archeologicznych 
w powojennej historii województwa lubuskiego, 
które omówiła Alina Jaszewska, było grodzisko 
kultury łużyckiej w Wicinie. Co prawda przed-
mioty z brązu znajdowano w tej okolicy już 

JEdNA z SAl doMU PoMoCy SPołECzNEJ w tRzEBIECHowIE 
zAPRoJEKtowANA PRzEz H. VAN dEN VEldE
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w XIX wieku, a pierwszą pracę o znaleziskach 
w 1927 roku opublikował niemiecki archeolog 
Carl Schuchhardt. Ponownie odkrył to miejsce 
lubuski archeolog, dr Adam Kołodziejski (1932-
2002), który badania tego stanowiska prowadził 
przez całe niemal życie zawodowe (1966-1998). 
Grodzisko było osadą obronną, istniało od roku 
ok. 750 p.n.e. do ok. 600 r. p.n.e. Zniszczył ją 
gwałtowny i niespodziewany najazd Scytów, 
którzy przybyli tu przez Bramę Morawską. 
Osada została spalona i przez długie wieki 
nikt o niej nie wiedział. 20 czerwca 2013 roku 
uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu został utwo-
rzony w Wicinie park kulturowy pod nazwą 
„Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie”. Park 
kulturowy to jedna z form ochrony zabytków 
w Polsce. Chroni określony obszar krajobra-
zu kulturowego oraz wyróżniające się krajo-
brazowo tereny z zabytkami nieruchomymi, 
charakterystycznymi dla miejscowej tradycji 
budowlanej i osadniczej. 

We wspomnieniu o Adamie Kołodziejskim2 
Andrzej Marcinkian pisał z podziwem o war-
sztacie naukowym i umiejętnościach organiza-
cyjnych Szefa, jak go nazywał, który potrafi ł 
zorganizować ekspedycję archeologiczną liczącą 
150 osób; taki właśnie zespół pracował w 1968 
roku w Wicinie. Opis prowadzonych prac po-
zwala zrozumieć fascynację archeologią, pojąć, 
jak rozwija ona wyobraźnię i przyjąć postawę 
pełną szacunku wobec żmudnej pracy, jaką jest 
codzienność badań archeologicznych:

„Był to już kolejny rok prac na tych „lubu-
skich Pompejach”. Określenie takie niebez-
podstawnie przylgnęło do Wiciny, albowiem 
podobnie jak miasto pod Wezuwiuszem, tak 
i osada obronna spod Jasienia zginęły w mo-
mencie swego największego rozkwitu, w pełni 
życia, w jednej chwili i nigdy nie zostały odbu-
dowane. Dzięki temu, po wiekach zachowały 
się niezwykle czytelne okruchy codzienności, 

2	 Andrzej	 Marcinkian,	 Doktor Adam Kołodziejski 
(1932–2002),	„Studia	Zielonogórskie”,	t.	8	(2002).

wyraźne ślady działalności i tragicznego 
końca nawet pojedynczych ludzi. Bo czyż nie 
wspaniałym – z dzisiejszej perspektywy – było 
odkrycie kosteczek dziecka pod szkieletem ko-
biety?! Kochająca matka poniosła śmierć z rąk 
scytyjskiego najeźdźcy ochraniając własnym 
ciałem pięcioletniego synka. Czyż nie cudow-
nym, dla nas, było odnalezienie pod zwałami 
spalonego drewna doczesnych szczątków 
25-letniej kobiety – „księżniczki”, uciekającej 
przed napastnikami z całym swoim ogromnym 

bogactwem, które stanowiły ozdoby brązowe, 
szklane, żelazne i złote. Przez wieki zachował 
się w ziemi wyraźny obraz całego tragizmu jej 
śmierci i ogromu cierpień. Pasjonujące także 
stawało się – zupełnie tak samo jak w Pom-
pejach – powolne docieranie do skarbu ozdób 
brązowych, w trakcie odkrywania, co parę 
metrów, poszczególnych jego części, gubionych 
w pośpiechu przez uciekającego mieszkańca 
ówczesnej Wiciny.

Fenomen tego grodu polega również na 
tym, iż przed 2,5 tysiącami lat był on centrum 
rozległego, bogatego i niezwykle sprawnie za-
rządzanego zespołu osadniczego. W grodzisku 
koncentrowało się życie gospodarcze, społeczne 
i religijne. Tam też zapewne mieścił się ośrodek 
władzy. W jakiejś mierze Wicinę przyrównać 

GóRNA Część fRoNtoNU dAwNEGo KośCIołA 
lUtERAńSKIEGo wE wSCHowIE
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można do miasta-państwa, otoczonego słu-
żebnymi osadami mającego nadzór nad jedną, 
wspólną nekropolią. Aby tak właśnie patrzyć na 
odkrywane spod warstw ziemi przedmioty, aby 
dostrzec przez zasłonę wieków, jak bliscy jeste-
śmy pragnieniom i emocjom ówczesnych ludzi, 
trzeba było mieć serce i wyobraźnię Adama Ko-
łodziejskiego. Trzeba było chcieć i umieć powią-
zać ze sobą splątane upływem setek i tysięcy 
lat więzi między człowiekiem a użytkowanymi 
przez niego przedmiotami, trzeba było przede 

wszystkim mieć ogromną wiedzę i nie mniejszą 
wiarę w sens swojej pracy”. 3

Błażej Skaziński, który omawiał temat 
„Najcenniejsze zabytki ruchome na terenie 
województwa” swoim wystąpieniem wzbudził 
we mnie niepohamowaną chęć odwiedzenia 
wszystkich miejsc, z których pochodzą owe 
piękności, pokazywane w prezentacji. Nie da 
się wymienić – było ich tak wiele, od gotyku do 
secesji, dzieła twórców znanych i anonimowych, 
całe wnętrza oraz pojedyncze rzeźby i malowid-
ła, ołtarze i epitafi a, witraże i detal architekto-
niczny. Notowałam – notatki przydadzą się do 
odkrywczych podróży. 

Marceli Tureczek mówiąc o roli organizacji 
społecznych w ochronie zabytków, powołał się 

3 Ibidem.

na słowa profesora Aleksandra Gieysztora, 
który twierdził, że opieka nad zabytkami jest 
skuteczna, jeżeli jest społeczna. Przypomniał 
inicjatywy o tym charakterze z różnych lat, 
jak np. Społeczny komitet Odbudowy Zabytków 
Międzyrzecza, zainicjowany przez Alfa Kowal-
skiego znakomitego człowieka, artystę malarza, 
który wkrótce po wojnie osiedlił się w Między-
rzeczu i wsławił się m.in. nieustępliwą reali-
zacją planów rewaloryzacyjnych międzyrze-
ckiego zamku. Przywołał sylwetkę Zbigniewa 

Czarnucha, który wraz z Makusynami 
zaopiekował się zamkiem w Siedlisku. 

Z nowszych tego typu przedsięwzięć 
omawiane były: inicjatywa społeczna 
na rzecz odbudowy zabytków Euro-
miasta Gubin–Guben, szczególnie fary 
gubińskiej oraz inicjatywa obywatelska 
wokół dawnego kościoła luterańskiego 
im. Żłóbka Chrystusa we Wschowie. 

Interesującym przyczynkiem dla 
moich osobistych zainteresowań prob-
lematyką małych ojczyzn była refl eksja 
Anny Dziadek z Gubina. Odniosła się 
ona do pewnej wypowiedzi M. Turecz-
ka, że teraz będzie łatwiej chronić za-

bytki Ziemi Lubuskiej, gdyż mieszkańcy mają 
poczucie, że są u siebie. Powiedziała otóż, że jej 
babcia, która zamieszkała w Gubinie w 1945 
roku, w 1995 roku powiedziała, iż skoro minę-
ło pięćdziesiąt lat, to chyba (!) tu zostaniemy. 
Sama pani Anna czuje, że jest stąd; innej oj-
czyzny nie ma. 

Słuchając Anny Dziadek czy Marty Małkus 
ze Wschowy zaczęłam mieć nadzieję, że ponie-
waż wśród ludzi młodego pokolenia szacunek 
dla dziedzictwa i chęć jego ochrony wiele ważą, 
nie grozi nam barbarzyństwo bezmyślnego jego 
niszczenia. A może – cóż szkodzi pomarzyć – 
etyka i estetyka znów, jak w greckiej kaloka-
gathii, odrodzą się w pożądanej jedności. 

wSzyStKIE zdJęCIA BARBARA KoNARSKA

AMBoNA w KośCIElE w KoSIECzyNIE
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Barbara Konarska 

Muzyczne	fascynacje

Listopad i grudzień to takie miesiące, w któ-
rych potrzebuję muzyki bardziej, niż w każdej 
innej porze roku. Ponura ciemność tego czasu 
bez owego jasnego, czystego tonu, jaki w życie 
wnosi jedynie muzyka, jest nie do zniesienia. 
Kiedy zaś jestem na koncercie, zabarwia on 
blaskiem srebra każdą minutę, rodzi ufność, 
z którą można przyjąć wszystko, co niesie los.

Wiadomość o planowanym wyjeździe inte-
gracyjnym do Wrocławia zelektryzowała mnie. 
Lubię spotkania z innymi UTW, a takie było 
w programie, mam we Wrocławiu syna i okazja 
do krótkiego choćby spotkania z nim i moim 
najmłodszym wnukiem jest zawsze kusząca, 
ale oczy zaświeciły mi się na wieść, że wieczór 
15 listopada 2013 roku spędzimy w Hali Stule-
cia na megawidowisku operowym. Ewa Michnik 
przygotowała w tej formie „Poławiaczy pereł” 
Bizeta. Rozmach inscenizacyjny, jaki cechuje ta-
kie produkcje Opery Wrocławskiej poznałam już 
wcześniej, będąc z naszym klubem turystycz-
nym na „Kniaziu Igorze”, ale „Poławiacze pereł” 
znajdują szczególne miejsce w moim sercu. 
Muszę wrócić wspomnieniem do lat dziecięcych. 
Moi rodzice w latach studenckich byli częstymi 
gośćmi w Operze Poznańskiej i pamiętam ich 
opowieści o poznanych wówczas spektaklach 
operowych. Nie były suche; ojciec często pod-
śpiewywał zapamiętane arie, a ja chłonęłam, 
niedostępne wówczas dla dziewczynki z Krosna 

Odrzańskiego, piękno. Kilkakrotnie miałam 
okazję, by słuchać śpiewanej przez ojca arii 
Nadira, która była jego ulubioną. Stała się taką 
i dla mnie. Aria Nadira „Je crois entendre en-
core” to jedna z najpiękniejszych i najbardziej 
przejmujących arii tenorowych, jak twierdzą 
krytycy muzyczni. Każdą jej nutkę znałam na 
pamięć; rysowała się w niej na tle obrazu ojca, 
który, akompaniując sobie na pianinie, śpiewał 
z ogromnym uczuciem. 

Wrocławska inscenizacja całkowicie mnie 
uwiodła. Na scenie królował ogromny, pięcio-
masztowy statek, oświetlany różnymi kolora-
mi, na którym, lecz także na proscenium i po 
bokach sceny pojawiali się chórzyści i tancerze. 
Nawet przez widownię maszerowały zastępy 
kapłanek, kapłanów i mieszkańców rybackiej 
wioski. Niesamowity był taniec kościotrupów, 
zapowiadający śmierć… Historia tragicznego 
związku Leili, Nadira i Zurgi, wpisana w orien-
talną egzotykę nieco baśniowego Cejlonu, gdzie 
panuje kult wyznawców Brahmy, mogłaby wy-
dawać się zupełnie nierzeczywista, gdyby nie 
prawda muzyki. Pełne inwencji arie i duety, 
potężne partie chóralne, imponująca scenogra-
fia i niezwykłe kostiumy – wszystko to tworzyło 
głęboko poruszającą i przekonującą całość. 
Język francuski pięknie łączył się z melodią. 
W rolach głównych wystąpili tego wieczoru: 
Leila – Anna Lichorowicz, Nadir – Zdzisław 
Madej, Zurga – Mariusz Godlewski. Całość 
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wyreżyserował Waldemar Zawodziński. Ewa 
Michnik, pod której kierownictwem muzycz-
nym powstał spektakl, pewnie prowadziła nie 
tylko orkiestrę, ale również sceny ansamblowe 
i potężne chóry. Recenzenci pisali o sukcesie 
artystycznym, ale także frekwencyjnym – sześć 
spektakli obejrzało 25 tysięcy widzów.

Kiedy widzę Ewę Michnik przy dyrygenckim 
pulpicie – piękną kobietę, elegancką i precyzyj-
ną w ruchach, przypominam sobie młodziutką 
dyrygentkę Zielonogórskiej Orkiestry Symfo-
nicznej z pierwszych lat kariery artystycznej. 
Już wówczas miała jasno wytyczony cel – po-
ciągała ją opera, o czym świadczyć może fakt, 
iż w tamtym czasie udało jej się nagrać w Auli 
Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego płytę 
z „Tetydą na Skyros” Scarlattiego. Jej miłość 
do opery była tak silna, że przez większość 
życia dyrektorsko-dyrygenckiego pracowała 
w operach pozbawionych siedziby – najpierw 
w Krakowie, następnie we Wrocławiu, budując 
nie tylko poziom zespołów artystycznych, lecz 
także pracując na rzecz pozyskania właściwej 
siedziby dla swoich teatrów operowych. Rów-
nocześnie, z powodu braku macierzystej sceny, 
pojawiły się jej niezwykłe pomysły realizacji 
widowisk operowych w najróżniejszych miej-
scach. We Wrocławiu był to Ostrów Tumski, 
Wyspa Piaskowa, stadion sportowy i wresz-
cie – Hala Stulecia, w której nadal, choć Opera 
Wrocławska od kilku lat pracuje we własnej, 
pięknie wyremontowanej siedzibie, odbywają 
się megawidowiska. Ewa Michnik to nie tylko 
świetna artystka, lecz także niezwykle silny 
człowiek, konsekwentnie podążający wybraną 
drogą życiową. Chylę czoła. 

Miesiąc później, 14 grudnia, znalazłam się 
w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego na kon-
cercie finałowym II Festiwalu Muzyka i Wino, 
którego organizatorem jest Fundacja Ars Acti-
va, związana z Ewą i Mariuszem Monczakami, 
znanymi w zielonogórskim środowisku mu-
zycznym z ciekawych inicjatyw artystycznych. 
Organizatorzy pisali:

„II Festiwal „Muzyka i Wino” to nowa ini-
cjatywa, która nawiązuje do historii naszego 
regionu oraz nierozerwalnie związanych z nim 
lubuskich tradycji winiarskich, które były jed-
nym z najważniejszych wyznaczników tożsa-
mości jego mieszkańców. W ramach tegorocznej 
edycji odbędą się koncerty muzyki klasycznej 
z różnych stron świata podczas których będzie 
można degustować specjalnie dobrane do tej 
muzyki wino z danego kraju lub regionu”. 

Solistą koncertu był amerykański pianista, 
Kevin Kenner, od dawna silnie związany z na-
szym krajem. Zdobywał tu (a także w innych 
krajach) wykształcenie pianistyczne, w 1990 
roku w XII Konkursie Chopinowskim zdobył 
II nagrodę (pierwszej nie przyznano), nagrodę 
publiczności oraz nagrodę za najlepsze wykona-
nie poloneza, wielokrotnie koncertował z naszy-
mi orkiestrami, prowadzi kursy mistrzowskie. 
Obecnie współpracuje z Piazzoforte String 
Quintet, który tworzą: Paweł Wajrak – skrzyp-
ce, Maciej Lulek – skrzypce, Ryszard Sneka – 
skrzypce, Konrad Górka – wiolonczela, Grze-
gorz Frankowski – kontrabas. Frankowski 
jest współtwórcą wielu oryginalnych projektów 
muzycznych. W 2004 na zamówienie „Fundacji 
Tygodnika Powszechnego” zrealizował projekt 
oparty na zestawieniu obok siebie koncertów 
fortepianowych Fryderyka Chopina w wersji 
kameralnej oraz aranżacji tang Astora Piazzolli 
na ten sam skład instrumentów. Do współpracy 
zaproszono Kevina Kennera i w wyniku wza-
jemnej inspiracji powstał zespół pod nazwą 
„Piazzoforte”.

Program koncertu zawierał I koncert forte-
pianowy e-moll Fryderyka Chopina oraz utwory 
Astora Piazzolli. Tango nuevo, jak określa się 
styl kompozycji tego argentyńskiego artysty, co 
oznacza koncertowe przetworzenie tradycyjnego 
tańca narodowego Argentyny, to muzyka nie-
zwykle ciekawa, którą odbieram jako ogromnie 
emocjonalną, wyrażającą zarówno smutek, 
nostalgię, jak i radość życia. Idąc na koncert, 
oczekiwałam więc niezwykłych wrażeń głównie 
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w jego drugiej części, tymczasem wspaniałym 
zaskoczeniem był również koncert Chopina. 

Z falą dźwięków przypłynęło nostalgiczne 
wspomnienie. Dzieciństwo. Wtulona w mięk-
kość ojcowskiego fotela w ciemnościach słu-
chałam muzyki Chopina. Magiczne oko radia 
błyskało tajemniczo, otaczały mnie dźwięki 
fortepianu w balladach, walcach, nokturnach 
i wreszcie pełnym brzmieniem z towarzyszącą 
orkiestrą – ukochane koncerty. Wchodziłam 
w muzykę, jak w świat zaczarowany, który 
w żadnym momencie nie przypominał otacza-
jącej szarości zgrzebnych lat 50. Wspomnienie 
wróciło z całą siłą, choć zamiast dużej orkiestry 
soliście towarzyszył tylko kwintet smyczkowy. 
Wspaniała aranżacja i perfekcyjne wykonanie 
sprawiły, że wyobraźnia i pamięć pozwoliły od-
czuć wrażenie pełni. Znów było we mnie uczucie 
szczęścia – niematerialne, a tak rzeczywiste, 
mocne, krzepiące.

Druga część koncertu otwarła mnie na niepo-
kojący rytm, na brzmienie bynajmniej nie łagod-
ne, raczej zadziorne, niosące prężność gorącego 
ciała. Z koncertu wyszłam jak nowonarodzona.

W styczniu zafascynowała mnie zupełnie 
inna propozycja muzyczna. Tym razem sprawił 
to Lubuski Teatr za sprawą sztuki Pam Gems 
pt. „Piaf”, a w szczególności Anna Haba, która 
wcieliła się w postać tytułową nie tylko dzięki 
wspaniałej interpretacji piosenek, lecz także 
dzięki dojrzałej interpretacji aktorskiej. Życie 
Edith Piaf – tak barwne, a równocześnie tra-
giczne, pełne romansów i niespełnień, zatrute 
alkoholem i morfiną, ale zawsze opromienione 
fascynującym, samorodnym talentem dziecka 
paryskiej ulicy, które przebojem podbiło najwięk-
sze estrady koncertowe, to temat rzeka. Autorka 
swoją sztukę pomyślała jako opowieść, puen-
towaną w każdym zwrotnym momencie życia 
artystki konkretną piosenką z jej repertuaru, 
a także – z repertuaru wylansowanych przez 
nią piosenkarzy, kolejnych kochanków Edith. 

Anna Haba, filigranowa osóbka w czarnej, 
skromnej sukience, podobnie jak pamiętana 

przez moje pokolenie Edith Piaf, dysponuje po-
tężnym, czystym głosem. Oszczędna scenografia 
przedstawienia pozwala skupić się na najważ-
niejszym – pięknych, poetyckich piosenkach. 
Mam oczywiście w domu nagrania Edith Piaf 
i chętnie ich słucham od czasu do czasu. Nie 
sądziłam jednak, jak wielkim przeżyciem bę-
dzie poznanie ich tekstów. Niby każdy miłośnik 
dobrej piosenki wie, że ten gatunek jest połą-
czeniem melodii 
i słów, ale przy 
nieznajomości ję-
zyka oryginału 
połowa atrakcji 
z odbioru ucie-
kała. W spekta-
klu wyreżyse-
rowanym przez 
Jana Szurmieja 
tekst każdej pio-
senki, w tłuma-
czeniu Andrzeja 
Ozgi, wybrzmiał 
wspaniale i fak-
tycznie budował 
sztukę. Dla mnie 
najbardziej wstrząsającym przeżyciem było 
poznanie słów piosenki Charles’a Aznavoura 
„La mamma”. To wyśpiewany obraz umierają-
cej matki w otoczeniu kochającej rodziny (Tyle 
jest miłości, tyle bólu/ wokół Ciebie, mamo,/  
miłości, która nigdy się nie skończy), pełen 
powagi i czułości, jaką w tej chwili okazuje 
cała społeczność (I powietrze jest pełne pieś-
ni/ i innych delikatnych dźwięków,/ umiera 
la mamma./ A kobiety tymczasem po cichu,/ 
żeby mogła zasnąć,/ jak dziecko, kiedy zapada 
wieczór,/ śpiewają już „Ave Maria” ).

Spektakl zakończyła piosenka „Non, je ne 
regrette rien” – śpiewała ją na telebimie Edith 
Piaf; w kolejnej zwrotce przejęła piosenkę Anna 
Haba. Żegnaliśmy artystów burzą oklasków, jak 
najbardziej zasłużoną. Był to piękny, głęboko 
wzruszający wieczór. 

PlAKAt
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Bogdan Jan Springer

Urszula dudziak

Któregoś dnia w holu ZUTW moją uwagę 
skupił afi sz: Urszula Dudziak promo-

cja książki pt. „Wyśpiewam wszystko” 
i dalej: piątek 10 stycznia 2014 roku godz. 18.00 
Sala Dębowa WiMBP w Zielonej Górze.

Już godzinę przed spotkaniem tłum przed 
Salą Dębową niecierpliwie oczekiwał na otwar-
cie drzwi, by ruszyć i zająć miejsce siedzące. 
Gdy to już się stało, nadal z niecierpliwością 
oczekiwano na rozpoczęcie spotkania. Wreszcie, 
punktualnie o 18.00, pan Andrzej Buck przed-
stawia gościa tego wieczoru, panią Urszulę 
Dudziak. Kim jest Urszula Dudziak, dobrze 
wiemy, bo mimo iż znana jest na całym świecie 
jako ambasador polskiej kultury muzycznej, 
to my, zielonogórzanie, uważamy ją za naszą, 
rodzimą zielonogórską dumę i chwałę. 

Do tej pory Urszula Dudziak znana była tyl-
ko jako wybitna wokalistka jazzowa o niezwy-
kłych właściwościach głosowych i międzynaro-
dowej sławie, a teraz poznajemy ją jeszcze jako 
utalentowaną pisarkę. Książka jej autorstwa 
rozeszła się migiem, jak świeże pachnące bu-
łeczki, a szczęśliwi nabywcy dumnie popisywali 
się jej posiadaniem. Nie ukrywam, że ja także 
stałem się jej posiadaczem. Informacja – będzie 
dodruk!

Po zapowiedzi pana Andrzeja Bucka na sce-
nę dziarsko (to ważne!) weszła autorka-pisarka, 
Urszula Dudziak i z tą chwilą nawiązał się 
z publicznością swobodny, bliski, przyjacielski 
kontakt. Ta przystojna, szczupła, elegancka 
dziewczyna (tak właśnie wygląda, bez przesady, 
widać – czas się dla niej zatrzymał!) poinfor-
mowała bez skrupułów, że skończyła 70 lat!!! 
Zerwały się gromkie oklaski. Pewnie niektóre, 
znacznie młodsze panie, z zażenowaniem się 
zdziwiły.

Jak na autorkę książki przystało, opowie-
działa o kulisach jej powstania, ale właści-
wie Ula z właściwą sobie swadą, traktując 
zgromadzoną zielonogórską publiczność po 
przyjacielsku, opowiadała historię swojego 
barwnego życia. Mówiła o swoim prywatnym 
życiu, o dzieciństwie, o początkach kariery, 
o córkach – Kasi i Mice, o Michale Urbaniaku, 
Jerzym Kosińskim i innych. Opowiadała o mu-
zycznych kontaktach z wybitnymi postaciami 
jazzu – Krzysztofem Komedą, Adamem Mako-
wiczem, Gilem Evansem, Bobbym McFerrinem, 
Milesem Davisem i wieloma innymi sławami. 
Opowiadała też o swoich nowojorskich spotka-
niach z aktorką Elą Czyżewską czy pisarką 
Agnieszką Osiecką. Wiele jeszcze znanych 
postaci się przewinęło w opowiadaniach Uli, 
a także padło nazwisko Adama Bałdycha, 
młodego znakomitego skrzypka jazzowego, 
którego promocję w Ameryce wspierała. Jest to 
Lubuszanin i dodam na marginesie, że byłem 
na koncercie tego utalentowanego muzyka, 
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a gdy kiedyś przypadkowo zagubił się w Zie-
lonej Górze, miałem przyjemność wyjaśnić mu 
trasę wyjazdu i przy okazji porozmawiać o jego 
muzyce; co prawda krótko, ale było to przyjem-
ne spotkanie z sympatycznym chłopakiem z... 
Gorzowa!!! Tam też są mili ludzie.

Ula w czasie tego spotkania, trwającego pra-
wie trzy godziny, tak interesująco opowiadała, 
że jeszcze parę godzin moglibyśmy jej słuchać. 
I podziwiać – sprawność fizyczną, gdyż zade-
monstrowała uprawiane codziennie ćwiczenia, 
jak i sprawność głosową – mimo iż na wstępie 
zapowiedziano, że nie będzie śpiewać, mogliśmy 
posłuchać słynnej „Papai” a capella i z podkła-
dem muzycznym.

Po części oficjalnej spotkania jeszcze przeszło 
godzinę autorka podpisywała swoją książkę, 
rozmawiając z każdym szczęściarzem posiada-
jącym książkę oraz pozując do zdjęć, o co wielu 
uczestników wieczoru ją prosiło.

PS.
W „Inspiracjach” Nr 3 (33) z marca 2009 roku 
w artykule pt. „Pierwszaczek” napisałem: 

(…) Jadzia Korcz-Dziadosz wstała od kom-
putera, podeszła i powiedziała: 

– My się znamy z Dąbrowskiego!
No jasne, na naszej ulicy mieszkała Jadzia 

Korcz, Ulka Dudziak i... JA (piszę to dużymi 
literami, bo w towarzystwie takich osób bardzo 
wzrosło moje EGO (!). 

W tym momencie poczułem się jak na swojej 
dawnej ulicy. Znów powiało jazzem!!!

Parę dekad lat temu (jak mawia Ula) jako 
kilkuletni chłopiec mieszkałem z rodzicami 
na ul. Dąbrowskiego 24, w budynku sąsiadu-
jącym z domem, w którym mieszkali państwo 
Dudziakowie. Moja siostra Barbara przyjaźniła 
się z Danusią, siostrą Uli i parę lat chodziły do 
jednej klasy szkoły podstawowej. Często więc 
bywaliśmy w tym domu, gdzie rodził się talent 
muzyczny Uli. Oprócz pianina w domu państwa 
Dudziaków był taki wielki kontrabas, gitara 

i – tak mi się wydaje – jakieś instrumenty per-
kusyjne, bo brat Uli Leszek był kiedyś jednym 
z czołowych muzyków jazzowych w Polsce, 
grających na perkusji. W tym czasie uczyłem 
się gry na skrzypcach i musiałem dodatkowo 
opanować fortepian, a nie miałem go w domu, 
więc kilkakrotnie ćwiczyłem na pianinie Uli. 
Pamiętam, jak kiedyś Ula po skomponowaniu 
i napisaniu nowej piosenki, skontaktowała się 
telefonicznie z koleżanką (przypuszczam, że 
mogła to być Jadzia Korcz) i akompaniując 
sobie na pianinie, zaśpiewała ją do słuchawki 
telefonu.

Jedno okno naszego mieszkania wychodziło 
wprost na okno przeciwległego budynku, skąd 
latem docierały dźwięki wokalne i fortepianowe 
rodzącego się wielkiego talentu.
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Anna	Blacha

Gala z okazji  
Dnia Babci I Dziadka

Dzień Babci i Dziadka w 2014 r. miał swój 
początek wiele lat wcześniej. Pomysł by 

godnie uczcić pracę dla rodziny poprzedniego 
pokolenia, jakie tworzą babcie i dziadkowie, 
powstał w Polsce w tygodniku „Kobieta i Życie” 
w 1964 r. Pomysł podchwycił w rok później 
„Ekspres Poznański”, a w 1966 r. „Ekspres 
Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycznia – Dniem 
Babci. Później dołączono Dzień Dziadka. 

21 stycznia jest także Dniem Babci i Dziad-
ka w Bułgarii i Brazylii. W Hiszpanii takim 
dniem jest 26 lipca, we Francji – pierwsza nie-
dziela marca, w USA Dzień Babci i Dziadka 
zatwierdzony został przez Kongres i prezydenta 
Jimmy’ego Cartera w 1978 r. Ustanowiono, że 
pierwszy poniedziałek września będzie dzieciom 
przypominał jak wiele zawdzięczamy swoim 
dziadkom, a symbolem będzie niezapominajka. 
Tak samo postąpiła Kanada. Wielka Brytania 
ustanowiła dniem dziadków pierwszą niedzielę 
października. 

Dziadkowie mają więcej czasu na emery-
turze i dopiero teraz mogą i chcą zająć się 
oczekiwanymi wnukami. Jest dla kogo żyć! To 
jest sens życia! Tęsknią za nimi, bo zdrowie nie 
jest już takie dobre, a tyle radości daje nowe 
pokolenie. Nieraz i ono wiele im zawdzięcza, 
gdy swym doświadczeniem prostują krzywe 
drogi ukochanych wnuków. Babcię lub dziadka 
kocha się bardzo mocno, to jest inna miłość, 
nie odda się jej nikomu. Na zawsze pozostają 
w pamięci. Tak jak powiedziano podczas gali, to 
dziadkowie są Aniołami, którzy strzegą swoich 
wnuków. Najbardziej skutecznymi.

Tegoroczna gala z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka odbyła się w Hydro(za)zagadce 24 stycz-
nia 2014 r. Piękny program artystyczny 

w wykonaniu dzieci z ZSZE nr 2 i Miejskiego 
Przedszkola nr 9 „Wesoła Nutka” zadedykowano 
licznie zgromadzonym na sali babciom i dziad-
kom. Gości witały przy drzwiach przedszko-
laki podając każdemu własnoręcznie zrobiony 
kolorowy kwiatek umocowany na patyczku. 
Zaskakująca i bardzo miła niespodzianka. 
Przedszkolaczki były pięknie ubrane w stroje 
do występów i bardzo przejęte funkcją, którą 
wykonywały. 

Część artystyczną zatytułowano „Pocztówki 
z wakacji”. Duże pocztówki z różnych stron 
świata były dekoracją sceny. Przysyłane były 
przez wnuki, a ilustracja słowno – muzyczno
-taneczna wyjaśniała z jakiego kraju została 
wysłana. Były więc krótkie wiadomości o Grecji 
oraz taniec przedszkolaków do melodii z filmu 
„Grek Zorba”. USA i Anglia to język Szekspi-
ra, dobrze znany dzieciom szkoły podstawowej 
ZSZE nr 2. Przy akompaniamencie gitary 
śpiewały w oryginale melodie z tamtych stron. 
Polskę i Kraków reprezentował krakowiak 
w wykonaniu dzieci z przedszkola, a Hiszpa-
nię – jej taniec narodowy flamenco. Pięknie 
prezentowały się małe „Japoneczki” w tra-
dycyjnych strojach i z wachlarzami w ręku 
tańczące przy dźwiękach charakterystycznej 
muzyki japońskiej. Pozdrowienia z nad Bałtyku 
przesłała załoga statku z kapitanem na czele, 
złożona z maluchów. 

Wszystkie opowieści ze świata były gorą-
co oklaskiwane. Babcie i dziadkowie, którzy 
przybyli na galę, byli bardzo dumni ze swych 
wnuków i wnuczek. Także nauczycielkom ze 
szkoły podstawowej oraz przedszkolankom 
należą się brawa i podziękowania za troskliwe 
i dobre przygotowanie dzieci małych i dużych 
do występów na scenie ZOK-u. Takich małych 
artystów za rok będzie można znów podziwiać.

Gali towarzyszyło rozstrzygnięcie VIII już 
edycji konkursu, jaki od lat ogłaszają Zielono-
górski Ośrodek Kultury, Zespół Edukacyjny 
nr 2 i nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
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W tym roku zaproszono zielonogórskie babcie 
i dziadków do udziału w konkursie „Przygoda 
z wnukiem”. Tematem miały być wakacyjne lub 
wyjazdowe przygody, jakie uczestnicy przeżyli 
ze swoimi wnukami. Oceniano nadesłane prace 
w dwóch kategoriach:
I – reportaż pisany – ocenie podlegała tylko 

warstwa literacka,
II – reportaż zilustrowany fotografi ami lub 

rysunkami – oceniane były walory literackie 
oraz grafi czne.
W konkursie wzięły udział słuchaczki 

ZUTW; wśród osób nagrodzonych jedno z wy-
różnień otrzymała Bogumiła Hyla-Dąbek, 
trzecie miejsce zdobyła praca Ewy Kwaśnie-
wicz, dwa drugie miejsca przypadły Jadwidze 
Korcz-Dziadosz i Zofi i Tumielewicz, a jed-
no z pierwszych miejsc, bo były dwa, zajęłam ja, 
Anna Blacha. 

Oczywiście były nagrody dla babć i dziadków 
którzy wzięli udział w konkursie. Były kwiaty 
i pozdrowienia od organizatorów i dzieci. Ży-
czenia – oczywiście zdrowia, cierpliwości dla 
wnuków i lepszej emerytury, by jeszcze razem 
zwiedzać świat, bo do zobaczenia jest jeszcze 
wiele krajów. Nagrody ufundował Urząd Miasta 
Zielonej Góry.

Organizatorom i dzieciom, wszystkim uczest-
nikom sympatycznej gali należą się wielkie bra-
wa i podziękowania wraz z przesłaniem, że za 
rok znów się spotkamy na tak miłej uroczysto-
ści. Znów będziemy dumni z naszych wnuków.

wSzySCy lAUREACI 
I oRGANIzAtoRzy 
KoNKURSU

lAUREAtKI zofIA tUMIElEwICz, ANNA BlACHA, 
JAdwIGA KoRCz-dzIAdoSz I EwA KwAśNIEwICz 
z zofIą BANASzAK

MAlI KoNfERANSJERzy

fot. BoGUMIłA HylA-dąBEK
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Mirosława Bogdan

Wernisaż	wystawy	
„Cztery	pory	roku”

„To, co najcenniejsze, to różnorodność tematów, 
technik i stylów. To dowodzi, że nie tłumi pani 
inwencji twórczej a tylko mądrze ją wspiera i za 
to zespół „Pasteli” może być pani wdzięczny”…  
Takimi słowami zwróciła się do Katarzyny 
Filipowicz-Burchart przybyła na wernisaż 
Barbara Dzięcielewska. Znacząca to opinia, 
szczególnie, że wypowiedziana przez uznaną 
w ZUTW artystkę malarkę, przede wszystkim 
akwarelistkę, parającą się również malar-
stwem olejnym, laureatkę wielu artystycznych 
konkursów. I właściwie te słowa wystarczą za 
najkrótszą recenzję z wystawy, która  przecież 
w założeniu zilustrować miała, jak zespół „Pa-
steli” interpretuje malarsko następujące po 
sobie cztery pory roku…

Odnotujmy dodatkowo, że był to dla „Pasteli” 
bardzo satysfakcjonujący wernisaż, bowiem 
usłyszały jeszcze wiele miłych słów od licznie 
przybyłych sympatyków. To poważny impuls 
do dalszej pracy twórczej i konsolidacji zespo-
łu, bo był taki czas, gdy z różnych względów 
większej przyszłości „Pastelom” nie wróżono. 
Obecny stan, gdy zdolności twórcze zwyżku-
ją a liczebność zespołu się powiększa, grupa 
zawdzięcza wsparciu wielu osób, w tym stałej 
opiece duchowej prezes Zofii Banaszak, za 
którą wdzięczne „Pastele” serdecznie dziękują. 
(12 grudnia 2013 r.)

oBRAz MARII BRoNCzAK

PREzES zofIA BANASzAK, KAtARzyNA fIlIPowICz-BURCHARt 
I lUCyNA CHARydCzAK

wSzyStKIE zdJęCIA ANdRzEJ KozAK
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Barbara	Dzięcielewska

Wernisaż	i	spotkanie	 
z	Mariną

Chcę uczestniczyć w otwarciu wystawy pt. „Na-
sze pasje”. Prace malarskie w Cottbus wysta-
wiają słuchacze ZUTW z czterech grup pla-
stycznych: „Kontrapost”, „Pastele”, „Alla Prima” 
i „Termopile”. Niestety, wycieczka autokarem 
jest połączona z wyjazdem do wód termalnych 
w Burgu. Jestem zodiakalnym Strzelcem, który 
jest znakiem ognia, zatem boję się wody więk-
szej, niż moja wanna czy też prysznic. Z żalem 
rezygnuję z wyjazdu. Ku mojej radości okazuje 
się, że Jadzia Korcz-Dziadosz namówiła swo-
jego brata Władysława do wyjazdu do Cottbus 
jego samochodem i zaprosiła mnie także. Mam 
dotrzeć do jej miejsca zamieszkania, skąd wy-
ruszymy, ale najpierw muszę dotrzeć autobusem 
MZK do domu Jadzi. Ona mówiła, że mam wy-
siąść na końcowym przystanku. Niepokoję się, 
bo nie wiem , gdzie jest ten końcowy. Moimi 
wątpliwościami dzielę się z kierowcą autobusu. 
Jego kolega, który po dyżurze wraca do domu, 
z uśmiechem zwraca się do mnie:

– Niech się pani nie martwi, własnoręcznie 
otworzę pani drzwi, tam gdzie trzeba. 

Na końcowym przystanku otwiera drzwi, 
żegna mnie komplementem: 

– To za ten miły uśmiech i do zobaczenia! 
– Dziękuję ślicznie – odpowiadam z uśmie-

chem. Wzajemna życzliwość i uśmiech skracają 
drogę do drugiego człowieka. W pamięci mam 
wywiad z panią Barbarą Langner (Inspiracje 
nr 3 z 2013 r.), dyrektorką MZK, gdzie opowia-
da o trudnej i odpowiedzialnej pracy ludzi tam 
zatrudnionych. Myślę, że jeżeli jesteśmy wobec 
siebie bezinteresownie uprzejmi, to nawet jazda 
miejskimi autobusami może być przyjemna. 

Trafiam do domu Jadzi i Kazika. Powszech-
ne jest przekonanie, że mężczyźni muszą 

czekać na swoje kobiety, aż te wyszykują się do 
wyjścia. Tym razem jest inaczej. To my stoimy 
w drzwiach już ubrane, a Kazik chce jeszcze 
koniecznie częstować mnie gorącą zupą i nie 
spiesząc się, ciągle w domowych pantoflach, 
pokazuje mi z dumą swoje pełne kolorów, opty-
mistyczne obrazy. Brat Jadzi już czeka na nas 
w samochodzie. Uff! Kazik ubrany, wreszcie 
zamyka drzwi domu. No, wyruszamy! Pogoda 
nam sprzyja, jest ciepło, słonecznie, wiosna 
w styczniu. Czas szybko upływa na skrzącej 
się humorem, ciekawej rozmowie. Rej wodzi, 
jak zawsze, Jadzia. 

Na miejscu jesteśmy godzinę przed otwarciem 
wernisażu. Panie z Lila Villa witają nas serdecz-
nie. Nie chcąc im przeszkadzać w przygotowa-
niach do powitania gości z Polski, wychodzimy 

fot. HAlINA doRNIAK-SzCzęSNA
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do miasta, zaglądamy do okolicznych sklepów 
i czekamy na przyjazd autokaru, wiozącego 
pięknie wykąpanych słuchaczy, z panią prezes 
ZUTW na czele. Otwarcie wystawy zaplano-
wano na godzinę 15.00. W termosach czekają 
na zwiedzających gorące napoje, schłodzone 

wino i stosy ciasteczek na tacach. Na ścianach 
jasnego, przestronnego salonu wiszą równiutko 
obrazy (Poldek Kolbiarz byłby cały szczęśliwy, 
szkoda, że go tutaj nie ma). Obrazy dzień wcześ-
niej zostały przywiezione i powieszone przez 
Jadzię, pana Olka i pracownika Lila Villa.

Z niemiecką dokładnością, 9 stycznia 2014 r. 
o godz.15.00, wystawę otwiera pani Hanka 

Lindner, prezes Lila Villa, witając naszą gru-
pę i pozostałych gości. Po niej głos zabiera 
pani Zosia Banaszak, prezes ZUTW i też wita 
zebranych. Chwali sposób wystawienia prac, 
jak i ich autorów. Zaprasza zgromadzonych do 
wzięcia udziału w artystycznej uczcie. Zwie-
dzających wystawę jest dużo, licznie przybyli 
także mieszkańcy Cottbus. Wśród nich zauwa-
żam ładną, wysoką Niemkę, której towarzyszy 
wypielęgnowany piesek o ślicznych orzechowo-
miodowych oczach. Tak uroczy, że chciałoby się 
go sportretować. 

Oglądam nieśpiesznie obrazy i stwierdzam, 
że prowadzący z nami zajęcia plastyczne do-
konali starannego wyboru prac i dużo nas 
nauczyli. Tutaj znalazły się naprawdę dobre 
prace, nie musimy się wstydzić. Wystawa jest 
różnorodna, zarówno w tematach, jak i w tech-
nikach malarskich, duży plus za wyrównane 
formaty obrazów. Cieszy mnie, że one nie epa-
tują widza agresją ani pochwałą brzydoty, nic 
z tych rzeczy. Wzbudzają przyjemne uczucia, 
wiele z nich chciałoby się mieć w domu. Prze-
chadzam się powoli, kontemplując malowane 
pejzaże, piję dobrą, gorącą kawę, wymieniam 
uśmiechy z przybyłymi gośćmi, z Niemkami. 
Z niektórymi z nich już się poznałam , bo zna-
my się z pleneru w Łagowie, organizowanego 
przez dyrekcję ZOK-u. Jedna z Niemek, mó-
wiąca po polsku, prosi, żeby pozdrowić Poldka 
Kolbiarza, którego – jak powiedziała – ceni 
bardzo za „profesjonalizm, rzetelność, spostrze-
gawczość w pokazywaniu błędów i pochwały 
za to, co dobre w obrazach”. Ona pamięta 
jeszcze inny plener, sprzed lat, który odbył się 
w Przytoku, gdzie komisarzem był właśnie 
Poldek. Idąc dalej słyszę wiele ciepłych słów na 
temat naszych obrazów, od koleżanek i kolegów 
niemalujących. Pytania: a kto namalował ten 
obraz, a kto tamten? Szukam w tłumie au-
torów prac i wskazuję ich zainteresowanym. 
Nagle... Małe poruszenie. Ktoś ciągnie mnie  
za rękaw. 

AUtoRKI HElENA lEBIEdzKA I lUCyNA CHARyd-
CzAK I ICH oBRAzy, fot. StEfAN SzCzęSNy

wIESłAw KoPIEC I JEGo dzIEwCzyNA, 
fot. StEfAN SzCzęSNy
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– Basia! Chodź szybko! Ktoś chce kupić twój 
obraz! 

– Mój obraz? – pytam zdziwiona i rozbawio-
na. I natychmiast rusza film – wspomnienie 
z dawnych lat, powtórka sytuacji...

Wiele lat temu, podczas prezentacji malar-
skich plonów niemiecko – polskiego pleneru 
w Burgu też wołano: – Baśka! Szybko! Ktoś 
chce kupić twoją akwarelę! Wówczas doszło do 
transakcji, dzięki której mogłam spędzić urlop 
nad morzem, w Świnoujściu. Zarówno wtedy, 
jak i teraz jestem zaskoczona, czyżby powtór-
ka z rozrywki? Znowu wczasy nad morzem? 
Za chwilę podchodzi do mnie uśmiechnięta, 
malutka, taka „kieszonkowa” kobieta, na którą 
już wcześniej zwróciłam uwagę ze względu na 
oryginalną „ozdobę” na jej głowie. Zastanawia-
łam się – peruka czy czapka na czubku głowy? 
Mówi do mnie coś po niemiecku. Ja nie umiem 
rozmawiać w tym języku. Pytam ją: 

– Gawaritie pa ruski? 
Ona na to: – A możiet być pa ukrainsku? 
Ja: – Nie znaju etoho jazyka, tolka ruski, 

niemnożko. 
Wymieniam cenę i widzę, że to według niej 

za dużo, ale nie chcę pozbyć się tego obrazu, po 
prostu lubię go. Wyciągam do niej rękę, przed-
stawiam się – Barbara, ona – Marina. Pytam, 
skąd to włoskie imię. Opowiada, że kiedy się 
urodziła, modna była piosenka z tym imieniem 
w refrenie. Rodzicom tak się spodobało, że dali 
takie imię dziecku. Tak, jak niegdyś Niemca, 
który kupił moją akwarelę, teraz zaciekawiona 
ją pytam:

– Dlaczego akurat tę pracę zauważyłaś? 
Ona na to: 
– Podoba mi się ta mgła, jest w niej jakaś 

tajemnica, podoba mi się kontrast światła na 
skalnej ścianie i mrok lasu, obraz jest taki 
romantyczny. 

Tak rozmawiając, przechodzimy od jednego 
obrazu do drugiego. Prowokuję Marinę pyta-
jąc o ocenę prac. Ona chętnie mówi o swoich 

odczuciach podczas oglądu. Podkreśla, co w na-
szych obrazach jest warte uwagi, nieśmiało kry-
tykuje i chętnie chwali. Omawia dobór kolorów, 
które w zestawieniu z innymi barwami albo 
nabierają blasku, tworząc udaną kompozycję, 
albo – źle zestawione – stają się martwe. Brak 

wiedzy i braki techniczne ujawniają słabość 
obrazu. Kontynuując temat mówi, że niektóre 
zestawienia kolorystyczne pasują do siebie, 
dopełniają się, tworząc razem z tematem obra-
zu tajemnicę, harmonię, posiadają charakter. 
Marina ładnie porównuje to zespolenie, mówi: 

– Basia, to jest, jak dobrana para, mężczyzna 
i kobieta – rozumiesz? Nie ma chemii między 
nimi, to nic nie poradzisz, jest chemia, to są 
szczęśliwi. 

Przechadzam się z nią, słucham, co mówi. 
Ta kobieta coraz bardziej mnie intryguje i zacie-
kawia. Zna się na warsztacie malarskim, skąd 
ta znajomość tematyki? 

– Spójrz, Basia! Ten portret dziewczyny. Czy 
rysowała go kobieta , czy mężczyzna? – pyta. 

Podchodzę bliżej do rysunku, odczytuję pod-
pis i odpowiadam:

– Mężczyzna. 
Marina śmieje się głośno. – Tak myślałam, 

bo autor skupił całą swoją uwagę na tej odsło-
niętej piersi dziewczyny. On tę pierś pieścił, to 
wyraźnie widać, skupił się na niej i narysował 

PREzES zoSIA BANASzAK I dANUtA wytRyKowSKA, 
fot. StEfAN SzCzęSNy
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ją bardzo dobrze. Natomiast twarzą był już 
mniej zainteresowany, bo trochę pogubił się 
w jej proporcjach. Przechodzimy do innego 
obrazu. Ona:

– Ludziom się wydaje, że impresjonizm jest 
łatwy. Nic bardziej błędnego! – z pasją pod-
kreśla Marina. – Zobacz, Basia. Ta martwa 
natura jest namalowana zbyt jaskrawymi, 
prosto z tuby farbami, a przecież kolorów trzeba 
szukać, mieszać je, tutaj brak światła, to jest 

zbyt płaskie. A ta martwa natura jest świetna – 
wskazuje na inny obraz – tutaj widać dyscyplinę 
kolorystyczną. Autorka pokazała skąd płynie 
światło, konsekwentnie za światłem prowadzi 
cień, kompozycja nie jest przegadana. Dwie 
martwe natury, a jakże różne. 

– Spójrz, co sądzisz o tym obrazie? – pytam, 
pokazując kwiaty. 

– Kwiaty... – Marina zamyśla się – Czuje się 
ostatnie tchnienie lata, prawda? – uśmiecha się 
Marina. Idziemy dalej. 

– Ale tę architekturę namalowałabym lepiej – 
stwierdza Marina. A ten detal architektoniczny 
jest namalowany poprawnie – zatrzymujemy się 
przy kolejnym obrazie. Jesienne, prześwietlone 
słońcem liście zmiękczyły surowość architektu-
ry i cegieł. I tak jest charaszo – mówi Marina.

Słucham jej uwag z rosnącym zaintereso-
waniem. Uczę się od niej, jak patrzeć na obraz, 

a nasze odczucia są często zbieżne. Już wiem, że 
Marina to ktoś, kto zna się doskonale na malar-
stwie, jest niewątpliwie wrażliwą obserwatorką. 
Nie wytrzymuję i w końcu pytam: 

– Marina, powiedz, jaki masz zawód? Jak 
znalazłaś się w Niemczech? 

Odpowiada, że jest Ukrainką, w Niemczech 
mieszka 6 lat, ukończyła studia architektonicz-
ne, a pracuje w Lila Villa – tam na górze – po-
kazuje ręką na piętro nad nami. Dodaje coś jesz-
cze po rosyjsku, ale ja tego już nie zrozumiałam. 
Od dawna nie miałam możliwości rozmawiania 
w tym języku. Zapomniałam wiele słów z tego, 
czego uczono mnie dawno temu w szkole. Ma-
rina mówi, że też maluje. No i już wiem skąd 
ten profesjonalizm! 

– Przed waszą wystawą ja pokazałam tutaj 
swoje obrazy. Maluję akrylami a moje ulubione 
tematy – to oczywiście architektura. Dużo ma-
luję architektury Cottbus. Oczywiście maluję 
też inne tematy – zwierza się Marina.

Jestem jej wdzięczna za rozmowę i czas, jaki 
mi daruje. Dobrze nam ze sobą, bo łączy nas 
wspólny temat i wspólna pasja – malarstwo. 
Żałuję, że trzeba już kończyć to spotkanie, kie-
dy chciałoby się jeszcze tyle pytań zadać, tyle 
tematów poruszyć... Jadzia sprowadza mnie na 
ziemię i przypomina, że czas wracać, bo zmrok 
szybko zapada i trzeba jechać do domu.

Marina ma swoją ulubioną architekturę – 
domy, kościoły, ja chętniej maluję ludzi, ich oczy, 
bo one są zwierciadłem duszy, a ludzka dusza 
to cały pejzaż do odgadnięcia. Domy nie mają 
duszy, choć był taki dom, w którym mieszkałam 
z moimi dziadkami, rodzicami i wspaniałymi 
sąsiadami. To był dom przy ul. Sowińskiego, 
który dawno temu opisałam we wspomnieniach 
zatytułowanych „Dom z duszą”.

Kochani! Kiedy znowu pojedziecie do wód 
w Burgu, postarajcie się zboczyć z drogi i zaj-
rzeć do Lila Villa. Naprawdę warto tę wystawę 
„zaliczyć” – polecam!

fot. StEfAN SzCzęSNy
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Jadwiga Szuba

Wystawa	„Jesień	 
w	Czeskiej	Szwajcarii”

W piątek 6 grudnia 2013 r. w Sali Klu-
bowej ZUTW została otwarta poplene-

rowa wystawa fotograficzna Klubu FotoX pt. 
„Jesień w Czeskiej Szwajcarii”. Uroczystość 
uświetnili swoją obecnością licznie zebrani 
goście: wiceprezes ZUTW Elżbieta Józefowicz 
wraz z przedstawicielami Zarządu, redaktor 
naczelna INSPIRACJI Barbara Konarska, 
artyści malarze prowadzący zespoły malarskie 
Leopold Kolbiarz i Zbigniew Szymoniak, repor-
terka z FOTOOKO Maria Grecka, słuchacze 
i członkowie różnych klubów liczni sympatycy, 
członkowie rodzin i przyjaciele Foto X.

O godzinie 10.00 miało nastąpić uroczyste 
otwarcie wystawy, kurator wystawy Paweł Jan-
czaruk i prowadzący klub Stanisław Matuszew-
ski ze zdziwieniem patrzyli na puste ściany, bo 
choć sala była odświętnie przygotowana, plan-
szy z fotografiami nie było. Roman Czarnecki ze 
swoistym poczuciem humoru, w kabaretowym 
stylu, wyraził swoje oburzenie z powodu braku 
ekspozycji fotografii, czym rozbawił zdumioną 
publiczność. A to była niespodzianka, sprawka 
Mikołaja, bo czy chcecie, czy nie chcecie, Miko-
łaje są na świecie i… do sali wkroczyło wielu 

Mikołajów w czerwonych czapeczkach, niosąc 
plansze ze zdjęciami, które sprawnie powiesili 
na ścianach. Usiądź z nami Mikołaju, pewnie 
się zmęczyłeś, żeby nas odwiedzić szmat drogi 
przebyłeś. Na Twój przyjazd klubowicze od 
dawna czekali i dla Ciebie upominki też przy-
gotowali – wierszykiem ad hoc podsumowano 
ten happening.

Były kwiaty, gratulacje, podziękowania dla 
Pawła i Stanisława i poczęstunek dla gości. 
Dziękujemy serdecznie za słowa uznania od 
Basi Konarskiej, miłośniczki górskich wędró-
wek, osoby wrażliwej na piękno krajobrazów 
i fotografującej z pasją. Z zainteresowaniem 
wysłuchaliśmy artystów Leopolda Kolbiarza 
i Zbyszka Szymoniaka którzy podkreślali 
malowniczy klimat wystawy, zachęcając do 
przenoszenia jesiennych górskich pejzaży na 
płótno. Dziękujemy za okazane zainteresowanie 
i liczne wpisy do naszej Księgi Wystaw. Wszyst-
ko to sprawia nam radość, „uskrzydla” i zachęca 
do dalszej przygody z fotografią.

Na wystawie swoje prace wystawiali:
Paweł Janczaruk, Jadwiga Szuba, Alek-

sandra Dittrich, Zofia Biniewska-Dobrzyńska, 
Jan Sękowski, Irena Anioł, Teresa Kaczmarek, 
Elżbieta Dąbrowska-Żurawik, Adam Jaworski, 
Krystyna Jaworska, Zofia Stępka, Danuta 
Mamczur, Mieczysław Kurczewski, Alicja 
Zboralska, Irena Sosnowska, Alicja Zięta, Sta-
nisław Matuszewski, Teresa Żak.

Od Redakcji: Część zdjęć prezentowanych na tej wystawie redakcja otrzymała od autorów wcześniej; 
publikowaliśmy je na III stronie okładki poprzedniego numeru „Inspiracji”.
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Bożena Rudkiewicz

Jesienne	pejzaże	 
Mużakowa	na	fotografiach	Mirki

15 XI 2013 r. w Spółdzielczym Domu Kultury 
„Nowita” odbyło się otwarcie wystawy fotogra-
ficznej Mirosławy Branickiej – Polarczyk. Zielo-
nogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi 
aktywną działalność społeczno-wychowawczą. 
Dom Kultury „Nowita” ma bardzo bogatą ofertę 
zajęć z różnych dziedzin: edukacyjnych, sporto-
wych, plastycznych i artystycznych. O atmosfe-
rę tego szczególnego klubu dba z powodzeniem 
pani kierownik – Krystyna Szeszuła. I właśnie 
w tym życzliwym „artystom sztuk wszelakich” 
miejscu miałam przyjemność przedstawić Mir-
kę i wraz z nią otworzyć wystawę fotograficzną 
„Barwy jesieni w Parku Mużakowskim”.

O autorce fotografii można powiedzieć wiele, 
bo i wiele jest dziedzin artystycznych, którymi 
pasjonuje się Mirka – człowiek renesansowy, 
choć mocno stąpający po ziemi XXI wieku. 
Z wykształcenia jest pedagogiem – muzykiem, 
a całe zawodowe życie związała z nauczaniem 
muzyki w świebodzińskich i zielonogórskich 
szkołach. Od 2006 r. jest słuchaczką ZUTW. 
Tu prowadzi Śpiewnik Uniwersytecki, w Ze-
spole Teatralnym „Monte Verde” akompaniuje 

na fortepianie, pisze teksty i występuje, jest 
także w radzie programowej zespołu. Jak sama 
mówi – zachęcona przez redaktor naczelną 
Barbarę Konarską – pisuje do „Inspiracji”. 
Na VI Juvenaliach III wieku w Warszawie 
(w czerwcu 2013) zdobyła III miejsce w kate-
gorii: proza. Należała do zespołu wokalnego 
„Bajagero”, 7 lat śpiewała w chórze kościoła 
pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. 
Obecnie prowadzi chór „Bolero” w Starym Ki-
sielinie. Pod bacznym okiem męża, Bola Polar-
czyka, jako „wolny strzelec”, fotografuje. Miała 
już dwie wystawy indywidualne: w ZUTW 
i Świebodzińskim Domu Kultury.

O fotografiach pokazanych na wystawie 
mówiła:

Wystawa „Barwy jesieni w Parku Mużakow-
skim” to pokłosie wspólnego wyjazdu z moim 
mężem, Bolesławem w Zaduszki 2011 roku, na 
pogranicze polsko-niemieckie. Sprzyjała nam 
wspaniała, złota, jesienna aura. Moim celem 
było utrwalenie na zdjęciach niezwykle pięknych 
kolorów polskiej, bardziej „dzikiej” części Parku. 
Postanowiłam, zachęcona przez swego „mento-
ra”, spróbować sił w dziedzinie fotografii, a że 
zawsze lubiłam rysować, postanowiłam spojrzeć 
przez obiektyw aparatu na jesienną przyrodę 
okiem malarza. Zdjęcia robiłam aparatem 
kompaktowym marki Canon.

wSzyStKIE zdJęCIA ANdRzEJ KozAK

NA PIERwSzyM PlANIE z BUKIECIKIEM Róż  

AUtoRKA wyStAwy
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Udało mi się to przedsięwzięcie, gdyż otrzyma-
łam drugą nagrodę w konkursie ogłoszonym przez 
Wydział Biologii Uniwersytetu Zielonogórskiego 
pt. „Moje widzenie przyrody” (oboje z mężem  
polecieliśmy w nagrodę do Warszawy).

Mam nadzieję, że moje zdjęcia jesiennego 
Parku Mużakowskiego choć w części oddają jego 
urodę i skłaniają do refleksji nad pięknem przy-
rody. Polecam to miejsce nie tylko jesienią. Warto 
je malować, opisywać i oczywiście – fotografować. 

Na otwarcie wystawy przybyli znajomi au-
torki z lat pracy w szkołach, nie zawiedli też 
przyjaciele z ZUTW. Jak to na wernisażach 
bywa, były kwiaty dla autorki, wspólne zdjęcia, 
słodki poczęstunek i niespodzianka w postaci 
specjalnie na tę okazję przygotowanych i za-
śpiewanych przez Mirkę piosenek o jesieni. 
Współgrały z jesiennymi pejzażami Mużakowa 
i bardzo podobały się gościom. A przede wszyst-
kim podobały się fotografie, na których Park 
Mużakowski jawi się jako oaza spokoju i har-
monijnego piękna przyrody, a złocisto – zielone 
i miodowo – czerwone barwy drzew sprzyjają 
refleksji i zadumie.

Próbowałam wybrać najpiękniejszą fotogra-
fię – było bardzo trudno. I taką trudność miała 
większość gości oglądających wystawę. Na 
pewno udało się Mirce zachwycić nas pięknem 
fotografii i zachęcić do ponownego odwiedzenia 
Mużakowa.

Bogumiła	Hyla-Dąbek

Spacery Andrzeja Kozaka

Dla Andrzeja Kozaka, naszego kolegi z klu-
bu FOTOOKO, słuchacza ZUTW od roku 

2007, 9 grudnia 2013 r. wielkim dniem – otwo-
rzył w Polsko-Niemieckim Centrum Promocji 
i Informacji Turystycznej swoją pierwszą in-
dywidualną wystawę fotograficzną pt. „MOJE 
SPACERY.

Jego wystawa powstała w wyniku zaleconej 
przez lekarza rehabilitacji, po przebytej choro-
bie. Dużo ruchu na świeżym powietrzu, a więc 
spacery. Tak się złożyło, że tam, gdzie autor 
wystawy spacerował, trwała budowa zbiornika 
retencyjnego i obwodnicy kolejowej w Czerwień-
sku. Lubiący fotografować Andrzej zabierał na 
te spacery aparat i dokumentował to, co działo 
się wokół niego. A przez dwa lata krajobraz 
wokół jego spacerowego szlaku zmieniał się 
z dnia na dzień, co mieliśmy okazję zobaczyć 
na zdjęciach.

Jak powiedział kurator wystawy, Paweł 
Janczaruk, tytuł wystawy Andrzeja „Moje 
spacery” jest nieco przewrotny. Nie każdy, idąc 
na jej otwarcie, spodziewał się zobaczyć zdjęcia 
dotyczące jednego właściwie tematu. Tematu, 
który mógłby się wydawać niezbyt ciekawy, bo 
cóż można zobaczyć na terenie budowy? Tym-
czasem okazało się, że można. Poprzez ładne 
i ciekawe fotografie Andrzejowi to się udało. Nie 
bez znaczenia była konsekwencja, z jaką autor 
fotografował – systematycznie, od początku do 
końca prac budowlanych.

Bolek Polarczyk, szef klubu FOTOOKO, 
otwarcie każdej wystawy indywidualnej człon-
ków klubu traktuje bardzo emocjonalnie, bo 
uważa to za kolejny klubowy sukces i prezent 
jaki my, klubowicze, robimy sobie samym na 
XX-lecie FOTOOKA. Dał temu wyraz w swoim 
wystąpieniu.

od PRAwEJ MIRKA BRANICKA-PolARCzyK, KRyStyNA 

SzESzUłA KIERowNIK SPółdzIElCzEGo doMU KUltURy 

NoVItA I BożENA RUdKIEwICz
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Słowa uznania usłyszał autor wystawy z ust 
p. prezes Zofii Banaszak, która po obejrzeniu 
zdjęć, ucieszyła się, że Andrzej wyszedł cało 
ze swoich wędrówek do miejsc nie zawsze bez-
piecznych. Gratulowała rodzinie autora zdjęć, 
że mają przy sobie człowieka z taką pasją i, 
nie da się ukryć, tak lubianego w środowisku 
słuchaczy ZUTW.

Zbyszek Rajche w zdjęciach pokazanych na 
wystawie znalazł głębszą myśl, mówiąc, że jest 
to wystawa o przemijaniu. Mirka Bogdan w za-
interesowaniu tematem budowy, dopatrzyła się 
męskości Andrzeja, bo, – jak stwierdziła – jaka 
kobieta by się tym zainteresowała? Bardzo dużo 
i ciepło mówiła o Andrzeju Halina Maszner 
z klubu OKSYMORON, cytując też wiersz, jaki 
o nim napisała poetka Teresa Wielińska.

Swoje zadowolenie z ilości wystaw fotogra-
ficznych w ostatnim czasie wyraził p. Hubert 
Małyszczyk, kierownik Polsko-Niemieckiego 
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, 
który był obecny na otwarciu. My jesteśmy 

wdzięczni p. kierownikowi za użyczenie gościny 
w tym prestiżowym dla miasta miejscu.

Otwarcie każdej wystawy, to nie tylko świę-
to, ale i okazja do spotkań, wymiany zdań, dys-
kusji. Z rozbawieniem wspominał Andrzej swoje 
jeszcze nie tak dawne „pstrykanie” zdjęć, kiedy 
to zdawał się całkowicie na ustawienia automa-
tyczne (nie on jeden). Tajniki fotografowania 
zgłębia obecnie na zajęciach z Pawłem Jancza-
rukiem w Pracowni Edukacji Fotograficznej 
i zauważa, że dzisiaj to już inne fotografowanie, 
bardziej świadome. 

Andrzej Kozak to skromny człowiek, bardzo 
koleżeński, życzliwy, więc nic dziwnego, że jego 
wystawa zgromadziła wielu słuchaczy naszego 
uniwersytetu, bo wielu lubi zdjęcia, ale przede 
wszystkim lubi ich autora. Była też rodzina 
Andrzeja, dumna z męża, taty i dziadka. Przy 
pięknie przygotowanym przez Stenię Kozak 
stole, wznieśliśmy lampką wina toast za po-
wodzenie wystawy, za jej autora, a przy kawie 
i ciasteczkach posiedzieliśmy sobie, dzieląc się 
wrażeniami z dzisiejszego wydarzenia.

AUtoR z RodzINą

wSzyStKIE zdJęCIA BoGUMIłA HylA-dąBEK

AUtoR wyStAwy StENIA KozAK I MIRKA BoGdAN
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Stefan Ciężkowski

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Lubsku

Pierwsze wzmianki o Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku w Lubsku sięgają 2009 r. Początkowo 
były to niesformalizowane działania. Grupą 
inicjatywną byli nauczyciele – emeryci, oraz 
wspierający te działania, reprezentanci nie-
publicznych szkół im. Edmunda Bojanowskiego 
w Lubsku. W obiektach tychże placówek, or-
ganizacja pozyskała stałe miejsce do realizacji 
swoich statutowych działań, miejsce gdzie 
z perspektywą wieloletnią współpracy, studenci 
i słuchacze mogą swoje zainteresowania rozwi-
jać i pogłębiać wiedzę na wielu uniwersyteckich 
kierunkach. Współpraca na szczeblu UTW 
i szkół „Bojanowskiego” jest obopólna. Z tytułu 
nieodpłatnego korzystania z sal lekcyjnych, 
sprzętu dydaktycznego, materiałów pomocni-
czych, a także kadry pedagogicznej, zarząd 
UTW służy pomocą w organizacji różnorakich 
kulturalnych, turystycznych i dydaktycznych 
przedsięwzięć, odbiorcami których są uczniowie 
szkół „Bojanowskiego”.

Wielkim zaszczytem jest dla nas współpraca 
z lubskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku – wy-
jaśnia dyrektor szkół „Bojanowskiego” Renata 
Jasińska – przekłada się to na wiele partner-
skich działań. Dzieci i młodzież gimnazjalno-
licealna daleko nie muszą szukać wzorów do 
naśladowania, wszak mają je prawie pod ręką. 
To buduje pozytywne relacje między nimi i skła-
nia do przyjmowania postaw wartościujących, 
coraz rzadziej spotykanych w naszym otoczeniu. 
Wspólnie wypracowany model współdziałania 
dwóch różnych instytucji oświatowych, jak 
do tej pory znakomicie się sprawdza i może 
być wzorem dla innych tego typu „organizacji 
z prowincji”, które nie mają zaplecza w postaci 
wyższej uczelni. 

W roku akademickim 2013/2014 UTW 
w Lubsku oferuje słuchaczom podstawowe 
kierunki studiów: zajęcia komputerowe pro-
wadzone przez informatyków: Roberta Ku-
zyka i Grzegorza Rybińskiego. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się zajęcia z języków 
angielskiego i niemieckiego prowadzone przez 
panie: Annę Hekkert i Ninę Bryczkowską. 
Studenci fakultetu języka niemieckiego dosko-
nalą swoje umiejętności w ramach cyklicznych 
i naprzemiennych spotkań z przedstawicielami 
bliźniaczej organizacji z miasta Forst w Niem-
czech. Swoich słuchaczy ma pani Czesława 
Żelazko – emerytowana nauczycielka języka 
rosyjskiego oraz panie Halina Skindzier 
i Janina Sołtys prowadzące zajęcia w sekcjach 
plastycznych i rękodzieła. 

Nie zapomnieliśmy też o sporcie, wszak sport 
to zdrowie – podkreśla Stefan Antoniszyn, 
słuchacz UTW – uczestniczymy w zajęciach 
poprawiających ogólną kondycję, jeździmy na 
basen, uczestniczymy w pieszych wycieczkach, 
w ciepłe dni chętnie spotykamy się przy gril-
lu, przy ognisku. Jesienią wybieramy się na 
Słowację, gdzie w zaprzyjaźnionej organizacji 
weźmiemy udział w sportowych zmaganiach. 

INAUGURACJA RoKU AKAdEMICKIEGo 2013-2014
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Mamy zamiar zdobyć kilka złotych medali. 
Wspólnie obchodzimy walentynki, dzień kobiet, 
Wigilię Bożego Narodzenia. Organizujemy 
spotkania z przedstawicielami różnych profesji: 
a to lekarz, pisarka, poeta, malarka, prawnik, 
psycholog. 

Uczestniczymy w wycieczkach krajowych i za-
granicznych – dodaje Danuta Dzikiewicz – 
studentka UTW – jesteśmy stałymi bywalcami 
zielonogórskiego teatru, lubimy kino i okazjonal-
ne koncerty. Naszą tradycją stały się wieczorki 
taneczne z okazji i bez okazji. Uważamy, że 
taniec to znakomita forma terapii i fi zycznej, 
i duchowej. 

Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Lubsku może zostać każdy senior-emeryt lub 
rencista. Wśród wielu, są słuchacze z Lubska, 
Jasienia, Budziechowa, Białkowa, Bobrowic, 
Brodów, Górzyna, Biecza, Ziębikowa. Miejscem 
spotkań jest świetlica szkół „Bojanowskiego” 
przy ul. Kolejowej w Lubsku. Zajęcia informa-
tyczne odbywają się w szkolnych pracowniach 
komputerowych przy ul. Dworcowej. Terminarz 
zajęć i bieżące informacje o działalności UTW 
można znaleźć na stronach internetowych 
http://www.utwlubsko.com.pl/utw/ oraz na por-
talu społecznościowym Facebook https://www.
facebook.com/utwlubsko

Każdy student UTW w Lubsku jest w posia-
daniu indeksu, a także legitymacji studenckiej 
uprawniających do zniżek w salonach fryzjer-
skich, kosmetycznych, pizzerii , a niedalekiej 
przyszłości do zniżek na filmowe projekcje 
w lubskim kinie. 

Do realizacji tych działań inspirują nas 
nasi słuchacze, oni podsuwają propozycje” nie 
do odrzucenia”, stąd wszystkie plany i har-
monogramy działań na kolejne semestry są 
skrupulatnie i wielkim zaangażowaniem wy-
konywane. Ogromną satysfakcją jest dla nas 
to, iż wyciągnęliśmy wielu seniorów z domów. 
Często słyszymy opinie i relacje osób postron-
nych jak wspaniałą atmosferę potrafiliśmy 

wspólnie stworzyć dla naszych słuchaczy – 
relacjonuje Zofi a Głogowska, rektor UTW 
w Lubsku – a oni sami potwierdzają, że czują 

AUtoRzy zdJęć: RoBERt KUzyK, KRyStyNA 
JARoS, MARIA wASIlEwSKA, zofIA GłoGowSKA, 
GRzEGoRz RyBIńSKI

REKtoR UNIwERSytEtU zofIA GłoGowSKA PREzENtUJE 
zAMIERzENIA NA KolEJNy RoK AKAdEMICKI

SEKCJA PlAStyCzNA lUBSKIEGo Utw w tRAKCIE 
wERNISAżU

SPoRt w Utw

SEKCJA PlAStyCzNA lUBSKIEGo Utw w tRAKCIE 

REKtoR UNIwERSytEtU zofIA GłoGowSKA PREzENtUJE 
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SPotKANIE z PRzyJACIółMI z foRSt

zAJęCIA GIMNAStyCzNE

zARząd Utw

się jak w rodzinie, że tu mają swój drugi dom, 
wróciła chęć do życia, tu odnowili swoje dawne 
znajomości i zawarli nowe.

UTW w Lubsku ma wielu sojuszników, 
z którymi na co dzień współpracuje. Są to: 
dyrekcja szkół „Bojanowskiego”, burmistrz Lub-
ska, biblioteka publiczna, dom kultury, drukar-
nia „Dechnik”, „Łużyckie Praliny”. Działalność 
UTW w Lubsku jest zauważalna w lokalnym 
środowisku. Wiele środowiskowych imprez 
wspomaganych jest przez studentów. Każdego 
roku studenci UTW kwestują w ramach WOŚP, 
delegacje UTW uczestniczą w okolicznościo-
wych wydarzeniach o patriotycznym wydźwię-
ku. Lubski Uniwersytet przystąpił do między-
narodowego partnerskiego projektu, który jest 
realizowany w ramach Programu Grundtvig. 
Partnerami w projekcie, którego tytuł brzmi 
„Nasze pasje, to nasze szczęście – dodaj do 
ulubionych” są Uniwersytety Trzeciego Wieku 
z Rumunii, Litwy, Portugalii, Turcji. Na reali-
zację dwuletniego projektu (2013-2015) lubski 
UTW otrzymał 23 tys. euro. Dotacja pozwoli 
na realizację zamierzonych celów, związanych 
z rozwojem zainteresowań i pasji studentów, 
z pomocą komputera i pogłębionej umiejętno-
ści komunikowania się w języku angielskim. 
Zdobyte umiejętności z pewnością będą po-
mocne w trakcie kolejnych wizyt w krajach 
partnerskich i ułatwią sprawne poruszanie się 
w obszarach objętych projektem. 

Nie ma róży bez kolców – komentuje wypo-
wiedzi poprzednich rozmówców Maria Ma-
jorczyk, słuchaczka UTW – nie zawsze jest 
idealnie, ale trudności pokonujemy wspólnie, 
ludzie są bardzo zaangażowani , są pozytywnie 
nastawieni, ze swoich wad i kłopotów potrafi my 
się śmiać, dowodem czego jest nasz uniwersy-
tecki, bardzo popularny w okolicach, a także 
w naszym województwie, kabaret „Zośka”. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubsku 
chętnie się podzieli swoimi dokonaniami, które 
mogą być przydatne organizacjom z naszego 
lubuskiego regionu. Kontakt: UTW ul. Ko-
lejowa 9, 68-300 Lubsko, tel. 683722010,
 utw@gimboj.pl



72 INSPIRACJE  /  styczeń – marzec 2014  /  nr 1 (47)

Krystyna	Bałunda

Dary anielskie

Gdy za oknem wciąż pada i pada,
krople deszczu kapią jak łezki,
wtedy leci do mnie z pomocą prosto z nieba
anioł niebieski.
A gdy zasnę, anioły tańczą taniec wesoły,
na fl etach grają do rana.
Moje prośby i smutki,
nawet pacierz za krótki
zostawiają przed tronem Pana.
Kolorowe anioły skrzydlate
prosto z nieba niosą nam dary.
Bezszelestne i niewidzialne, 
ale bez nich świat byłby szary.

Zrozumieć	życie

Zamykam dzień w blasku słonecznego spełnienia. 
Pokochałam swoje życie, to niepodzielne, 
pełnoziarniste, nieprzesiewane przez sito,
życie, w którym wszystko bierze swój początek,
płacz, śmiech, miłość, a każda inna niż pierwsza
i snu ostatni wątek, wyśnione przebudzenie,
nienapisana jeszcze strofa wiersza.
Cienie jaworów sennie wydłużone,
usypiam podobnie, jak one,
niczym drzewa jesienią, myśli moje lecą, 
szeleszczą, jak liście.
Winną słodyczą owocu dojrzewam
od tej miłości bez pytań, bez żądań i zwodnych posunięć,
lecz na tyle rozumnej, by pojąć, że z nią można 
życie pokochać, trzeba tylko przedtem
coś z czymś powiązać i parę rzeczy zrozumieć…

fot. BoGdAN JAN SPRINGER
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Anna Blacha

Zielona jest nadzieja

Los jak Westalka wyznacza tajemny gest 
Daje szczęście albo kres…

Złuda złota błysk pokazała, różę dała,
Róża zwiędła a błysk znikł.

Ty nie goń szczęścia 
Niech szczęście goni ciebie
Może cię złapie…

Zło wrzeszczy głośno
Szczęście to leśna cisza…
Czyje echo słyszysz?

Uwaga!

Niejedną zdobyłam górę,
Różne bywały poprzeczki, 
za wysoko, za nisko, 
Co nie zawsze
Kończyło się porażką.
Wygrana napawała dumą,
Miłością oddychało serce,
Kwiatami usłana droga, 
Uwierzyłam w szczęście.
Nie myślałam o tym,
Kto cierpliwie
Zabierze mi wszystko…
To cichutki czas - 
Tik… tak… tik… tak…
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Jadwiga lidia Engel

Zachód	słońca	w	Słońsku

Słońce nad horyzontem
fl irtuje z tym na wodzie
rozsnuwa po zwierciadle kolory
wabi kusi uwodzi
promienieje radością
napotyka wzajemność
biegną ku sobie już są blisko
i połączeni w miłosnym uścisku
zapadają w ciemność
orgię odcieni zachowują jeszcze
niebo i woda
po chwili gaśnie wspomnienie
mówimy: słońce już zaszło
szkoda!

Tkanina

Tyle spraw dokonało się
tyle zaczętych wypatruje dalszego ciągu
pęcznieje czas utkany
z marzeń
pragnień
niedosiężnych szczytów
nieosiągalnych celów
szczelnie zamknięty pęka w szwach
zszywane nicią pajęczą pęknięcia
rozsypują minuty godziny dni miesiące lata
zebrane skrupulatnie zawisną utkaną tęczą barw
na ścianach oczekiwania

fot. KRyStyNA NAwRoCKA
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    Krzysztofowi Machalicy
 
Zaznaczone kropką na mapie
Winnicą pachnie
Poniemieckie miasteczko
Gdzie się w złotych prześwitach
Owoc klaruje
Wrony na śniegu wyciskają  krzyżyki
Spod odrapanych tynków usiłuje wychynąć 
Barokowy napis – Grünberg
Miasteczko mojego dzieciństwa
Ciasny pokój, cztery ściany, sufi t, lampa
Na stole codzienny talerz zupy
Łyżka, widelec
Pogrzebacz pod kafl owym piecem
Po latach
Wspomnienia
Album pożółkłych fotografi i 
W książkach zasuszone kwiaty 
To wszystko 
I jeszcze do szczęścia ten wiersz
Prócz męskich ramion
W których po raz kolejny ten sam sen
O miłości
A księżyc z wierszy Janusza Stycznia
Zagląda do niezamieszkałego  domu
I Cyganka wróży szczęście
Mimo wszystko

Pani		Maryla

Krzysztofowi Machalicy

Lubiłam twojej matki jasny kok
I czarną trykotową bluzkę
Gdy przez Wesołą Długą szła 
W deszczowym ulic lustrze

Dla mnie znalazła zawsze czas
Żeby pogadać chwilę
Gdyśmy w jesiennym deszczu stały
Pod drzewa baldachimem

Lubiłam twojej matki jasny kok
Od dawna się nie spotykamy
Wspominam wdzięcznie wielki urok
Twej niezwyczajnej mamy

Katarzyna Jarosz-Rabiej

Zielona	Góra	–	moja	miłość
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Barbara Konarska

Miłość	w	czasach	monarchii

Koronacyjna szata już zdjęta 
w niej u boku królewskiego małżonka
nakładano jej brzemię korony
odziana w piękno nagości
otwarła łono przed deszczem plonującym
brzemiennością
matki bogów zwykły tak czynić
Ściany szepczą o obowiązku  
zaciśnięte usta królowej matki pytają dlaczego 
wciąż jałowa jak pustynna ziemia
nadzieję wmodliła poza horyzont czasu
nie zagląda w nieodgadnioną przyszłość
oczy szukają  j e g o  oczu
usta szukają  j e g o  ust
i tylko trzepot serca gdy się zbliża
pozwala zanurzyć się w trwanie
którego końca żadne z nich nie pragnie 

Poezja	późnej	jesieni

Śmiech i łzy, ból i szczęście przeplata,
na loterii życia srebrny los…
Wierszem twórz prawdziwy obraz świata
tak dorodny, jak dojrzały kłos!

Głos się łamie, łzy dławią, bo nieszczęście
pokazuje smutną twarz,
pióro drży w zaciśniętej mocno pięści,
czerń okrywa wiersz, niczym płaszcz. 

W głos się śmieje poetka srebrnowłosa,
gdy słowa przychodzą jak na bal.
Brzegiem plaży w bryzgach fal biegnie bosa
i wędruje przez łąki górskich hal.

Wierszem tańczy, wierszem śpiewa o lesie,
ucho słyszy wabiący wiosła plusk…
Namaluje wielobarwną jesień, 
wśród pór roku – najpiękniejszą z sióstr!

I smakuje późną porę życia,
cieszy nieoczekiwany plon.
Odważyła się, wyszła z ukrycia, 
nim jej ogród pokrył srebrny szron.

fot. RySzARd ANACKI

fot. BARBARA KoNARSKA
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Maria Kuleszyńska-Kozak

Koperta

Czas zabrał twoje spojrzenie
zatrzymane na skrzyżowaniu ulic
Teraz oddala się za horyzont
W niewysłanym liście
pytania bez odpowiedzi
napisane słowa 
drzemią  w pożółkłej kopercie
kartka przyprószona  siwizną 
będzie czekać na rozpoznanie 
po latach

Tylko wiatr  wciąż tak samo 
kołysze  ramionami drzew

Iluzje    

Gdy spojrzałam za siebie
ogarnął mnie lęk
Choć przyszłość
jawiła się kolorami tęczy
chłodna kalkulacja
zmusiła do przemyśleń
dlaczego wiatr, 
który wieje o świcie
zatarł twoje kroki
Nie chcę rozważać o tym 
wieczorami przy kominku, 
którego nigdy nie miałam
Iluzja istnienia zabrała 
twoją przestrzeń

Pozostałam sama 
w kłębowisku myśli
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Ewa Kwaśniewicz

***

O zmierzchu idzie ulicami miasta
Ciągnie za sobą walizkę
Zapakował do niej
Zmianę bielizny
Dwie koszule
Zdjęcia dzieci
Rozczarowania i niezrealizowane plany
Najwięcej miejsca zajmują 
Wyrzuty sumienia i niespełnione obietnice
Bagaż z całego życia

Wędrówka

Od lat wędruję
Życiem
Po drodze mijam
Ludzi ważnych
Ludzi epizody
Spotkałam też chłopca
Przyłączył się do tej
Wędrówki
Teraz idziemy razem
Przez morze miłości
Rzeki pełne niechęci
Lasy szumiące pożądaniem
Spotykamy złość
Znudzenie zniechęcenie
Wspieramy się w tej wędrówce
Tęskniąc tajemnie
Do jej końca
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Helena Majorczyk

Kim	jestem?

Urodziłam się. 
Na skrzydłach anioła przygnał mnie wiatr.
Nie pierwszy raz tu zawiało.
Nie jestem aniołem ani ptakiem,
nie jestem gwiazdą, 
a może jestem kwiatem, 
tęczą, obłokiem,
kroplą rosy?

Jestem wspomnieniem, 
snem, cieniem, tchnieniem.
Jestem dobrocią, jestem człowiekiem,
jestem jak wiatr,
zrywający liście z drzew.

Jestem, szczepem winnym, 
jestem wędrowcem,
zachodzącym słońcem, 
wolnym duchem.

W labiryncie uczuć szukam głębi, 
nie boję się życia,
poznałam smak miłości.

Wszystko, co posiadam, 
noszę w sobie –
symbole dzieciństwa: 
gołębie tańczące,
niezapominajki pełne słońca.

***

w ciszy 
szept ziemi usłyszę
śpiew ptaków stukot bosych stóp
szum wiatru milczenie mórz
bicie serca
jak ciepło twoich rąk

fot. KRyStyNA NAwRoCKA
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Krystyna Nawrocka

Drzwi 

Drzwi  
Których nie ma

W domu 
Którego nie ma

Przy ulicy
Której nie ma

Uchylone
Za niedopowiedziane słowo

Lub być może
Od poczucia odpowiedzialności

Zamknięte
Na przedwieczorną porę

Drzwi 
Chroniące przed ciemnością
Powieką nadziei

Samotne	okna

już świt
nikt nie zagląda w oczy
kiedy promień słońca
zaplątany w twarzy

jeszcze się nie położyłam
i jeszcze  nie wstałam
nie miałam komu
powierzyć snów

przeglądam twarze znajomych
komu powierzyć życie
lecz wołanie 
nie wybudza dzwonka telefonu

ja i mój nieprzyjaciel
dzień
patrzymy w samotne okna
dużo was

a nikt nie mówi
dzień dobry

fot. KRyStyNA NAwRoCKA
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Maria Orlicka

Na	ustawienie	pomnika	Norwida	
przed	Biblioteką	w	Zielonej	Górze		
rok 2013

Posągi zeszły z cokołów
I na ławeczkach przysiadły.
Może stąd bliżej do ludzi?
Do życia, co toczy się wartko?
Akant nie zdobi już kolumn
I rośnie sobie na miedzy.
A na ramionach pomników wróble, gołębie i dzieci.
Kot się ociera o stopy siedzącego Norwida,
Tuwim znamię zasłania, które szpeciło mu twarz,
Grass w Gdańsku wzrokiem zmęczonym
Szuka swych śladów na piasku,
W którym wydeptał ścieżki
Swoich dziecięcych wędrówek.
Minął czas dumnych pomników,
Ci z ławeczek nam bliżsi,
Bo łatwiej nasz ludzki los dzielą,
Z nami się cieszą i smucą.

Bycie

Był sobie raz…
A czy można być komuś?
Być kimś, być czymś,
Być bez kogoś?
To też jest zaprogramowane, choć boli.
Był sobie, jak w baśni.
„Byt określa świadomość”!
„Chytrze bydlą z pany kmiecie,
Wiele się w ich sercu plecie”.
Bydło – bo daje pożywienie – byt.
Być jakimś – jakim?
To „byt określa świadomość”,
A jakaż ona będzie
Na końcu bytu?

fot. RySzARd ANACKI
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Zbigniew Rajche

Szczęście

Z zachwytem patrzeć w twoje oczy
Bezdenną czerń gwiaździstej nocy
Jak w niebo gwiazd osiane blaskiem
Jak w ołtarz za rzęs balaskiem

Upajać się zapachem włosów
Cudownego kwiecia róż i wrzosów
Nozdrzami chłonąć tysiąc woni
Złączonych w muzę na twej skroni
Do bólu miażdżyć twoje usta
Skarbiec tajemnic sfi nksowego bóstwa
Jak świeża krew Baala ofi ary
Lub jak upojne, bachusowe dary

To jest największe moje szczęście!
Szklarska Poręba 1957

Wróciłem

Wróciłem na swój brzeg.
Bardzo długo byłem na tamtym brzegu,
Gdzie ziarno prawdy z kokonu obłudy
Wykluć się nie może.
Gdzie wszystko niby swojskie,
A zarazem obce. 
Byłem tam z nimi.
Wierny bardziej ich niż swojej sprawie.
Byłem w czas głodu i w marszach,
Byłem, gdy gorzały łuny,
Byłem z nimi,
Lecz nigdy, gdy po znoju zrywali owoce.

Wróciłem na swój brzeg,
Jestem na swoim brzegu,
Przechadzam się pod rękę z cieniami 
dzieciństwa,
Gdzie orle łopoty przetrwały w pamięci,
Gdzie szepty Wieszczów,
Kamienie na szańcach,
Swoje – nie obce
I ja swój wśród swoich.

Wróciłem na swój brzeg,
Bo nigdy nie za późno wrócić do Itaki.

fot. RySzARd ANACKI
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Bronisława Raszkiewicz

Milczenie

W pokoju cisza
Rozpacz w pajęczynie się miota
Głos szronem osiada na ścianie
Milczenie chwyta się nici
Wysnutej przez Ariadnę
Niebo chmury rozgarnia
Za oknem deszcz który kochał
Obfi tą kroplą puka do serca ciszy
Cierpliwie słucha milczenia

Poezja

Z przejrzystą duszą babiego lata
Przed pierwszym przymrozkiem
Szepce czułe słówka o miłości
Na radość młodym
Na ukojenie starości
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fot. KRyStyNA NAwRoCKA

Halina Sawa

Czarny sen

Szemrzące serce o niepewność jutra
oczy we łzach spojrzenia nadziei
strach który ogarnął umysł ciało
czarny sen… namalowany niedbale
ot tak jakby się nie chciało

Pamięcią szukam pomocy nadziei
aż zacny duszek w profesorskiej bieli
z oddaniem śledzi każdy skrawek serca
serce niepewne własnej doli
mocniej ściska boli…

Dziękuję  Aniele
cudowny mój Stróżu 
dziękuję Profesorze
oddany zacny Duszku
dziękuję Tobie serce
wierne w każdej chwili

Dziś sen jak misterny grawer
równy rytm serca wyznacza drogę czasu 
oczy błyszczą mądrością przeżytej trwogi
a usta powtarzają – Dziękuję BOGU.
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Halina Sędzińska

Przepowiednia

Rok 2014  pierwszy  styczeń
wśród serdeczności życzeń:

Wzrokiem niewidomym
krokiem niepewnym
idę z nadzieją
nadzieję słyszę.

Lody zimy popłyną,
wiosna zmysły rozbudzi,
dobrych ludzi spotkasz
na letniej ścieżce,
jabłko dojrzałe zerwiesz z drzewa,
będziesz mądrzejsza,
gdy ulewa jesienna,
by uciec w zacisze.

Nadzieja przepowiednie snuje.

Słyszę stukot serca,
inaczej
głośniej bije.
Słyszę nadzieję.
Nie!
nie słyszę...
– Żyję!

Rok 2014 – gładko czy dokopie?
Gubi się nadzieja w horoskopie!

Portret	matki

z portretu w pokoju
patrzysz uśmiechnięta

moje życie trwa
lata płyną
ty wciąż młodziusieńka

zbieram pamięci źdźbła
układam w bukiety
pachnące wspomnieniem
dziecięcego wieku

dobrze pamiętam
ciepły dotyk dłoni
niepewność spojrzenia
gdy zabierałaś termometr
udawany śmiech błazna
by koił mój smutek
rysunek z sercem ogromnym

mówiłaś  
to serce takie pękate
bo dużo w nim miłości
 
moje życie trwa
ty wciąż
tą samą krainą łagodności
we mnie

czuję swój czas
jak przyspieszają lata
patrzę na portret twój
uśmiech ten sam
w oczach błysk

jak gdybyś chciała przekazać myśl
z blaskiem wszechświata
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fot. RySzARd ANACKI

Elżbieta Stalec

Chwilowa	refl	eksja

Zima nie popełniła corocznego plagiatu
Zgubiła blask bieli
Za oknem szaro, deszczowo, jesiennie 
Samotność wzmocniona chorobą
Dusza emocjonalnie pokłuta
powtarza retoryczne pytanie
gdzie są ci którzy mienili się przyjaciółmi
a ci co zapewniali o swej miłości?
Wszyscy gdzieś się zapadli w otchłani spraw codziennych.

Wyobraźnią wybiegam do przodu
Jestem czy mnie nie ma życie toczyć się będzie dalej
Niezawodna przyjaciółka Nadzieja rzuca koło ratunkowe.
Dzisiaj brakuje sił by się jej uchwycić.
Moje dziś odmierza smutne rozdziały.
Nie ma marzeń tylko doświadczenia dnia codziennego

luty 2013 

***

Być albo nie być oto jest pytanie
Być to żyć pełnią życia
Starym hołdować nowe odkrywać wartości
Być to dawać życie
Dając życie dajesz śmierć
Wzbogacasz świat o cud istnienia
W drodze do niebytu.
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witold Stankiewicz

Platonicznie...

Codziennie chodzę tą moją uliczką.
Ona się zmienia, ja się zmieniam...
Nawzajem przyglądamy się naszym obliczom;
znikają bezpowrotnie gdzieś 
w czasoprzestrzeniach.

I jej, i mnie przybywa nowych zmarszczek,
i mnie, i jej cera szarzeje, czas ją psuje;
łypiemy z niepokojem: ja na nią, ona na mnie, 
gdy peeling podeszwami zbyt rzadko jej funduję.

Ona ma szczęście! Starczy jej nieco szminki,
fl uid i cienie, by znów jaśnieć wystawnie.
Ja, idąc, rozpamiętuję przeszłe, ludzkie uczynki;
wciąż przypominam sobie, jak bywało z nią 
dawniej.

I nie wiem już doprawdy, kto jest bardziej czyj;
ja jej będę jedynie, ona na zawsze moja.
Wystepowuję bez przerwy, spacerując – Ty żyj!
Ona mi odpowiada, zwłaszcza nocą – Kto?! Ja?!

Rozmawiamy ze sobą, jak starzy kochankowie – 
prawie Romeo i Julia, tyle, że nie z Werony.
Wsłuchuję się uważnie, co też mi dzisiaj opowie – 
czy wciąż darzy uczuciem, choć już nie tak 
szalonym? 

Graal

Półmrok, światło wyłania miękko twarz,
we śnie łagodną tak, wreszcie uspokojoną;
od tylu lat już przy mnie co noc trwasz,
rytmicznie, cichuteńko oddychając – unisono.

Te chwile dla mnie, to... brzasku misterium,
rozgrywające się każdym świtaniem,
gdy twe oblicze wyłania się przede mną – 
wiernym,
abym od nowa pojąć mógł – jest we mnie 
miłowanie.

Czekając na to wsłuchuję się w ciemność,
sprawdzam, czy czuję na policzku tchnienie 
ciepła;
jakie to szczęście, że jesteś tu ze mną,
że żadne z nas od siebie jeszcze nigdy nie 
uciekło.

Za moment westchniesz, potem otworzysz 
oczy,
by ofi arować mi czułość – promienny 
uśmiech,
wstaniemy i codzienny bój zaczniemy 
z życiem toczyć,
ale wieczorem, ciasno wtulona we mnie, 
uśniesz.

fot. KRyStyNA NAwRoCKA
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zofi a	Tumielewicz

Haiku

Gody motyli
W rozedrganym powietrzu
Powiew zefi ru

***

Ropucha w studni
Piasek z mułu oczyszcza
W bajkę zaklęta

***

Jaskółki w rzędzie
Odpoczynek na drutach
Owady rade

Jesień

Matuś
Nadeszła jesień 
Z drzew spadają liście
Smutek po kątach się niesie
A rok tak urodzajny
W jabłka, śliwki, brzoskwinie
Hojnie rozdał plony
Lecz niedługo przeminie

Niestety już bez ciebie
Bez rąk które zbierały
Wszystko w co ogród obrodził
By nic się nie zmarnowało
Były z jabłek kompoty
Ogórki konserwowe
Ojcowa śliwowica
Przetwory na zimę gotowe

Teraz od lat już paru
Gdy brak twej obecności
Cisza nastała w domu
I nie przychodzą goście.
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Adriana Witkowska

Nieudany wiersz

Ze stołu z szelestem
Spłynął wiersz
Zawirował w walcu 
Jak ptak...
Nie dał się
Przystroić 
W złote piórka
Nie chciał 
Metafory ani rymu
Nikt go nie wysłucha
Nie ma go i już...

Było

Spacer uliczką Kupiecką
sentyment
mnie nagle dopada.
Znajoma brama,
zardzewiała jak
me wspomnienia.
Warstwami farby 
przez lata pokryta,
lecz trwalsza nad życie…
Czas stanął w miejscu.
Serce dyktuje – wejdź,
stań przed tymi drzwiami.
Może usłyszysz znajomy głos,
a dziewczyna sprzed lat spojrzy
z ufnością w swoje jeszcze 
nieodgadnione życie…
A może to wszystko
mi się śniło – przecież było...

fot. BolESłAw PolARCzyK
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Bożena	Manik	

***

Wierzę. Wątpię. Wracam.
Wierniejsza niż uprzednio.
Przebyłam drogę swoją, własną.
Choć tu niby byłam.
Coraz większy krąg zataczam
Jak rzeka do której nigdy dwa razy nie wejdziesz
Tak i ja się zmieniam.

***

Podcięliśmy nasze drzewo. 
Genealogiczne.
Rana jeszcze piecze?
Lecz nie twórzmy nowego.
Trzeba przejść na starsze.
Człowiecze.

Perpetuum	mobile

Jak wszystko w przyrodzie, powstajemy z nasienia.
Jesteśmy owocami. Miłości.
Próbujemy dojrzewać.
Aż w końcu nienasyceni życiem z gałęzi życia spadamy.

***

Do Czytelników prośbę małą mam. 
Bez urazy. Nie przekreślajcie starych koni. 
Może się zmienią w Pegazy.

Od Redakcji: prezentujemy kilka wierszy Bożeny Manik z Utw w lubsku. Autorka napisała o sobie: 
Mam wspaniałą rodzinę, dwa ogrody i rudego kota. Jestem słuchaczką czwartego roku na Utw 
w lubsku. lubię czytać, pracować w moich ogrodach, fotografować – szczególnie przyrodę, 
kilka razy udało mi się wkurzyć Kaliope, jeżdżę na wycieczki krajoznawcze. Moje drugie motto 
życiowe to: żyj tak, żeby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy ciebie zabraknie.

fot. KRyStyNA NAwRoCKA
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Małgorzata Czarnecka

1:0 dla seniorów 

Dzisiejszej młodzieży z galerii handlowych,
znudzonej mijaniem kolejnej wystawy,
nie przyjdzie do głowy, że sprawni seniorzy
organizują „ciekawsze zabawy”.

Wycieczki po zdrowie, spotkania brydżowe
zawsze „przebiją” galerie na głowę,
a uniwersytet wieku trzeciego
skutecznie odmładza seniora każdego.

Bo naszym seniorom nie zbywa wigoru
i jeszcze nie „drepczą” w ostatnim szeregu,
więc warto brać przykład z rocznika starszego,
by nie wycofano nas dzisiaj z obiegu!

Od Redakcji: publikujemy wiersz siostrzenicy członkini Klubu Brydżowego zUtw, Steni zaręby.

fot. RySzARd ANACKI
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a potem realizacja przebiegały dość łatwo. I tak 
mijały dni i miesiące…

Czegoś w tym wszystkim zaczęło brakować, 
nie zdawała sobie sprawy, czego tak naprawdę 
podświadomie szuka. Spotkania ze znajomymi 
w dziwny sposób ją ekscytowały, znalazła mo-
tor, który napędził ją do życia i dbania o siebie. 
Czasami padała ofi arą myśliwego, czasami pa-
dała, aby podnieść się jeszcze bardziej pewna, 
że daje to jej życiu napęd. 

Po kolejnym upadku skreśliła szybkie prze-
noszenie znajomości do realu. Tym razem po-
znawali się długo, czekała na każdą rozmowę 
z dreszczem niepewności, czy aby nowy znajomy 
nie zniknie z jej ekranu. Po trzech miesiącach 
podarował jej sześćdziesiąt minut w realu, po-
trzebowała tylko pięć, by go znaleźć.

Pojawili się w pełni swego blasku, który ich 
oślepił. On – silna osobowość, ona – uroda i nie-
przewidywalność. Odgadli, że jest to coś, w co 
warto włożyć trud, walczyć o te piękne chwile, 
jakie potrafi ą sobie dać. Choć nie zawsze było 
sielankowo, często o włos od nieuchronnego 
końca, jednak zawsze udało im się zażegnać 
chwilowy kryzys. Dawniej w momencie pojawie-
nia się jakichkolwiek przeciwności, ani ona, ani 
jej partner nie zadawali sobie trudu, odchodzili. 

Ona była spełnieniem jego wyobrażeń o ko-
biecości, obiektem nieustającego pożądania, ale 
przede wszystkim łączyło ich partnerstwo. Ich 
spojrzenia – oczy bardzo się polubiły od samego 
początku. Czuły dotyk działał na nich jak balsam. 

Los wystawił ich na próbę: muszą się dzielić, 
oboje nie są wolni. Żeby siebie mieć, spotykali 
się w ukryciu, aby świat się nie dowiedział. Ich 
plany muszą być mistrzowsko obmyślone. Niby 
są razem ciałem i duszą, a jednak stoją obok 
i boją się, czy to ich nie oddali. Otrzymali coś 
bardzo szczególnego – miłość, popełniając wie-
le błędów po drodze, zanim się poznali. Teraz 
uświadamiają sobie, że ich wybór to – odejść, 
lub zostać i żyć dniem dzisiejszym, miotając 
się w sidłach bezradności. Jakby nie istniało 
jutro… Czy będą razem?

fot. RySzARd ANACKI

Krystyna Nawrocka

Różne	są	oblicza	miłości

Kobieta w kwiecie wieku, czyli młoda inaczej, 
spełniona zawodowo, spełniona jako matka, ale 
nie w sferze uczuć. Był ktoś kto żył obok, co ich 
łączyło? Wspólna góra kluczy do wspólnych drzwi. 
Pogodzić się z losem, z tym, że pewne rozdziały 
w ich życiu zostały bezpowrotnie zamknięte, 
życie straciło sens, nie ma o co walczyć. Te myśli 
odbijały się od słów, przechodziły w echo.

Pewnego dnia, kiedy już nawet nie było echa 
przy jej słowach, postanowiła zmienić dotych-
czasowe życie. Wpierw swój wygląd, przeszła 
metamorfozę samej siebie… Przestała przypo-
minać panią w średnim wieku, mogła udawać 
starsza siostrę swoich dzieci i wtedy zauważyła, 
że mężczyźni patrzą na nią inaczej. Jej nową 
zabawką stał się Internet, gdzie spędzała godzi-
ny na ożywionych dyskusjach o życiu, miłości, 
zaufaniu, zdradzie. Ku jej zaskoczeniu mogła 
rozmawiać ze znajomymi o seksie, tym bardziej, 
że wielu było chętnych do podzielenia się swoimi 
doświadczeniami. Postawiła sobie wyzwanie – 
poznanie owych rozmówców w realu. Trzeba 
przyznać bohaterce, że inicjowanie spotkań, 

fot.  BoGUMIłA HylA-dąBEK
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fot. EwA KwAśNIEwICz

Ewa	Kwaśniewicz

Podróż	snem

Powieki mam ciężkie od snu którego ciągle 
brakuje. Moje noce to podróż bez początku 
i końca. Myśli mieszają się ze snami, nie wiem 
czy myślę, czy śnię. 

Podróżuję przez dzieciństwo. Idę dnem wą-
wozu z gruzu, w dali sterczą wieże kościołów, 
tylko one zostały. Spaceruję po łące nad wielką 
rzeką, pasą się na niej krowy, jednej z nich 
pilnuje mój młodszy braciszek. Mama czesze 
moje włosy, plecie z nich warkocze, które upina 
w koronę. Jestem chora i szczęśliwa, bo tylko 
wtedy mogę się bawić śpiącą lalką, którą poży-
cza mi moja starsza koleżanka; marzę, by mieć 
taką lalkę.

Krajobraz podróży ciągle się zmienia. Stoję 
w zachwycie na tatrzańskim szczycie, mam pod 
nogami mój najpiękniejszy na świecie widok – 
Dolinę Pięciu Stawów Polskich. Tak dawno tam 

nie byłam, odwiedzam ją tylko we śnie. Wędruję 
plażą w zachodzącym słońcu, przytulają się 
dzieci, wnuki ciągną mnie do wody. 

 Jadę dalej, czuję oddech kochanka. Jego 
ręce wędrują, głaszczą plecy i brzuch. Spadają 
na mnie jak gorący, gwałtowny wiatr. Świtem 
podróż się kończy, ale wiem, że to tylko przy-
stanek, następnej nocy znowu wyruszę. 

Jednej nocy, a właściwie o świcie, z mojej 
kolejnej podróży snem zostałam obudzona 
dreszczem pocałunku, usta miałam rozgrzane 
jego ciepłem. Boso podeszłam do okna szukając 
na ulicy cienia śnionego kochanka. Światło la-
tarni kołysało się na wietrze, rzucając na śnieg 
tańczący blask. Niebo niebieszczało, wstawał 
dzień. Wróciłam zziębnięta i rozczarowana do 
łóżka, w którym ciągle trwał miniony sen…

W dzieciństwie śniło mi się, że latam swo-
bodnie w powietrzu, wyrosły mi skrzydła, białe, 
duże i piękne, takie anielskie. Wtedy te moje 
podróże były ograniczone do najbliższej, znanej 
okolicy. Nawet we śnie nie latałam daleko, nad 
morze, w Tatry, czy do Prowansji, wtedy nie 
miałam jeszcze takich planów czy marzeń. Na 
jawie wchodziłam wysoko na schody prowadzą-
ce na strychowe drugie piętro, stawałam w ich 
połowie i sfruwałam na dół. Do dzisiaj jestem 
przekonana, że nie skakałam z tych schodów, 
tylko fruwałam.

fot. EwA KwAśNIEwICz
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Helena Majorczyk

Czym jest cud?

Czym jest cud? Jestem osobą, która mocno 
stąpa po ziemi, wielka ze mnie realistka. 

Często pragnę, żeby urosły mi anielskie skrzyd-
ła, by wznieść się ponad to moje zbyt realne 
widzenie świata. Czasami mi się to udaje, wtedy 
rodzą się marzenia, życie moje nabiera ruchu, 
jednym słowem – nabiera kolorów. 

Największym cudem było stworzenie świata. 
Ten cud przez wieki utrwalany w literaturze 
i sztuce, jest także w nas – ciągle żywy, otacza 
nas wokół. Trzeba tylko go dostrzec, poczuć się 
jego cząstką, uczestniczyć w nim, działać, by 
istniał, by ciągle dawał siłę przetrwania, był 
naszą energią, impulsem przemian we wszech-
świecie. 

Cudem były moje urodziny w wieloosobowej 
rodzinie, gdzie – zdawałoby się – brakowało 
miejsca dla kolejnej małej osóbki. Gdyby ten 
cud się nie zdarzył i nie trwał przez długi czas, 
nie byłabym tu z Wami. Mam nadzieję, że cud 
mojego istnienia TU i TERAZ trwać będzie 
jeszcze wiele lat. Ja ze swej strony będę świado-
mie uczestniczyła w tym cudzie, pielęgnować go 
będę cierpliwie, troskliwie, mądrze i rozważnie.

Jak rozwijać swoją duchowość? Myślę, że 
potrzebny jest spokój umysłu, oddalenie w nie-
pamięć tego, na co nie mamy wpływu, a skupie-
nie się na tym, co jest obecne w naszym życiu, 

co dobrego każda chwila nam przynosi, co jest 
ważne dla nas. Wtedy czujemy swoją ducho-
wość, która jest w każdym z nas. Porównuję 
to do kolorów tęczy, którą bardzo lubię oglą-
dać. Najpiękniejsza tęczę z żywymi kolorami 
obserwowałam, będąc nad morzem w środku 
lata. Po deszczu wyjrzało zza chmur słońce, 
a wtedy ze spokojnej tafl i Bałtyku wyłonił się 
wielobarwny łuk, oświetlony promieniami słoń-
ca, który powoli zanikał na tle morskiej wody. 
Czułam, jak ogarnia mnie spokój, moje myśli 
uciszyły się, poczułam, że jestem cząstką ziemi 
i życia na niej.

Duchowość otrzymujemy razem z darem 
życia, to dar od Boga, z udziałem naszych 
przodków. Dzięki niej nie boimy się życia i po-
konywania trudności. Dziękuję za ten dar!
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Halina Sawa

Oczami	zobaczyłam	ciszę

Przypadkowe spotkanie młodej osoby z białą 
laską – niewidomej – przed jedną z aptek w Zie-
lonej Górze, zainspirowało mnie do przekazania 
odczuć i przeżyć, które pozostaną w moim sercu 
na długo. Przed apteką dostrzegłam niepewność 
u spotkanego niewidomego. Zatrzymałam się 
na chwilę, przyglądając się, czy da radę. Nie 
chciałam wkraczać w jego świat, jednak od-
ruchowo zadałam pytanie: – Czy mogę pomóc? 
Odpowiedział: – Jeszcze raz spróbuję, ale… te 
schody!

Wprowadziłam go do apteki. Pomagając od-
czułam wzruszenie. Zauważyłam, że młody, na 
oko dwudziestokilkuletni mężczyzna, idąc nie 
potrzebował mojego dotyku, podania ramienia. 
Doskonale wyczuwał moje ruchy i łatwo przy 
mnie wchodził po schodach. Kiedy robił zakupy, 
obserwowałam jego twarz i podziwiałam jego 
sprawność poruszania się w obszarze spraw, 
jakie miał w tym momencie do załatwienia. 
Był samodzielny. Chciałam potem pomóc mu 
bezpiecznie przejść przez jezdnię. Grzecznie 
odmówił, więc nie nalegałam. Dotarł sam do 
przystanku komunikacji miejskiej i wsiadł do 
autobusu. Pozostałam w milczeniu i głębokim 
zamyśleniu. Moje o c z y zobaczyły c i s z ę. 

Przełknęłam łzy. Dotarło do mnie, że nie-
widomy chłopak chciał pokazać, że niepełno-
sprawność, to dla niego normalność, że porusza 
się samodzielnie, załatwia sprawy, korzysta 
z komunikacji miejskiej. Spotkanie to, choć 
krótkie, wyzwoliło we mnie chęć głębszego 
poznania nie tylko problemów, ale i osiągnięć 
ludzi niepełnosprawnych. 

Przez kilka dni czytałam, zgłębiałam wiedzę 
na temat osób niepełnosprawnych w Polsce. 
Przed oczami miałam niewidomego, młodego, 
ambitnego chłopaka z białą laską, na schodach 
apteki. 

Osoba niewidząca nie ma możliwości ob-
serwacji, toteż odruchowo zwraca się w stronę 
rozmówcy „słuchem” a nie „wzrokiem”. Często 
zdarza się, że osoby niewidome w czasie rozmo-
wy mają oczy zamknięte lub skierowane w dół. 
Jesteśmy przyzwyczajeni do kontaktu wzroko-
wego, toteż możemy odnosić mylne wrażenie, że 
rozmówca nas nie słucha, że jest to wyraz braku 
zainteresowania, a nawet lekceważenia. Tym-
czasem w większości przypadków jest to wyraz 
dużego skupienia, by nie uronić z rozmowy ani 
jednego słowa, a z ruchu najmniejszego szelestu 
ciała. Nie widząc, czują miejsca i słyszą świat 
czasem wyraźniej, niż my z otwartymi oczami.

Biała laska, którą osoba niewidoma posłu-
guje się przy chodzeniu, powinna zwrócić naszą 
uwagę. Nie przechodźmy wówczas obojętnie, 
przyjrzyjmy się życzliwie człowiekowi, które-
mu – być może – potrzebna jest pomoc, a my 
niewielkim wysiłkiem możemy jej udzielić. 
Sytuacja w jakiej się z nim spotkamy podsunie 
nam rodzaj i formę pomocy. Jeśli nie będziemy 
wiedzieli, jak postąpić, zapytajmy w sposób 
naturalny. Zwracajmy przy tym uwagę, by po-
magając osobie niepełnosprawnej, niechcący jej 
nie zranić. Ja okazałam młodemu człowiekowi 
współczucie – sądzę, że zauważył to „słuchem”, 
a nie chciał użalania się nad sobą. Nie próbujmy 
więc pomagać więcej, niż trzeba.

Pomoc niewidomym, niepełnosprawnym, 
pozwoli nam na chwile przystanąć i zastanowić 
się, co w życiu jest naprawdę ważne.

fot. HAlINA SędzIńSKA, w StRoNę śwIAtłA
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Halina	Sędzińska

Im	więcej	pytań,	
tym	odpowiedź	pełniejsza
(list do Barbary)

Tomik wierszy jest często swoistą rozprawą 
z życiem i cierpieniem, pobrzmiewa w nim 

fi lozofi czna nuta i pytanie, na które trudno 
człowiekowi znaleźć odpowiedź. Pytanie o sens 
tego wszystkiego, z czym człowiekowi trzeba się 
zmagać.

W obliczu cierpienia, każde słowo pocie-
chy brzmi fałszywą nutą. Pytanie – po co to 
wszystko? – nie jest mi obce. Droga, którą stąpa 
człowiek nie jest łatwa z pewnością, a już na 
pewno nie obnażona.

 I to właśnie jest tą przygodą życia, to odkry-
wanie dzień po dniu, w obliczu własnego zagro-
żenia – KIM JESTEŚMY. Z jednej strony bunt, 
z drugiej chwytanie się każdej deski ratunku.

Po co i komu potrzebne jest cudze doświad-
czenie, skoro droga każdego z nas jest drogą 
wyjątkową, tak bardzo różniącą się od innych, 
drogą dla każdego w swoisty sposób autorską? 
Im więcej pytań zadaje sobie człowiek w obliczu 
zagrożenia, tym bardziej jest to dla niego droga 
odkrywcza i wyjątkowa.

Nasze fascynacje życiowe trwają i naszym 
ludzkim życzeniem jest, aby tak było zawsze 
i bez końca. Na tym świecie żyją różni ludzie, 
jedni zmagają sie z samym sobą, inni niweczą 
to, co zbudował człowiek. Odwieczne prawo zagu-
bionych mieszkańców tej planety. Ale człowiek 
oprócz ciała ma duszę, która czuje w sposób 
szczególny, prawdziwy, niekłamany. Pisze się 
wiersze ciałem czy duszą? Z ciała potrzebuje-
my tylko oczu i ręki do zapisywania tego co 
czujemy. Więc niech się nie trwoży serce tym, 
co będzie potem. Potem, zapewne, dla każdego 
z nas będzie olśnienie. Ale do tego potrzebna 
jest wiara. Wiara, która wypływa nie z bojaźni, 

z punktu widzenia sugerowanego przez in-
nych, zastraszania religią, ale z mądrości nas 
samych, czyli z zaufania do własnych myśli, 
bo te w szczególny sposób mieszkają w na-
szym przedsionku nieba. Wiara to trampolina, 
z której skacze się w górę, by bardziej zaprzy-
jaźnić sie z Bogiem, napisał ks. Paweł Prüfer, 
zielonogórski duszpasterz akademicki, który 
dziś już odszedł z zielonogórskiej parafi i. Bóg 
dał człowiekowi nadzieję i wziął nasz niepokój 
w swoje ręce.

Moje rozważania i rozterki w przedwiel-
kanocnym czasie są refl eksją o tym, w co ja 
osobiście wierzę. Mówi się, że albo wierzy się 
ślepo, albo w ogóle nie wierzy, ale tak napraw-
dę, by wierzyć, trzeba mieć oparcie, chociażby 
w niedoścignionych wzorcach ludzi głęboko 
uduchowionych, gdyż człowiek ze swej natury 
jest niedowiarkiem. Nie jestem osobą zbyt po-
bożną, nadto często ulegam własnym słaboś-
ciom, ale wierzącą tak. Zdając sobie sprawę, 
że to. co posiadam jako człowiek, nie pochodzi 
wyłącznie ode mnie, ale od siły znacznie potęż-
niejszej, którą zwę Bogiem i do którego lgnę 

fot. BARBARA KoNARSKA
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całym swym duchowym jestestwem, czasem 
się zastanawiam:

– czy przychodząc na ten świat mamy wpływ 
na to, w jakiej rodzimy się rzeczywistości i ja-
kiej rodzinie,

– kim byłabym, przychodząc na świat np. 
w afrykańskiej dżungli w szczepie Pigmejów 
lub rodząc się np. w Iranie, Indiach czy Chi-
nach – jako kobieta,

– jaką wiarą byłabym przepełniona, jaką 
postawę reprezentowałabym wobec świata?

Przyszłam na świat w cywilizowanej Euro-
pie, w rodzinie katolickiej, a przecież rodzice są 
pierwszym wzorcem dla kształtującej się posta-
wy dziecka. Od matki uczyłam się mądrości, 
pokory ducha, bo ona, choć naznaczona prze-
ciwnościami życiowych doświadczeń, nigdy nie 
winiła innych, nie miała dla nich słów pogardy. 
Ojcu natomiast zawdzięczam praktyki religij-
ne – on, mimo iż był już starym człowiekiem, 
dziewięćdziesięcioletnim, uczestniczył jeszcze 
we mszach w kościele. Te oba wzorce były mi 
oparciem. Fakt ten jednak nie pozbawił mnie 
poszukiwania własnej życiowej i duchowej 
ścieżki, prowadząc do własnych przemyśleń 
i wniosków. W zasadzie skłonił mnie do po-
szukiwania drogi, na której nieraz potykałam 
się solidnie o wyboje własnych słabości, ale 
na której wierzyłam w towarzyszenie mi łaski 
Opatrzności. A to pozwoliło na duchowy komfort 
spokoju i uległość w godzeniu się z rzeczywi-
stością, pozwoliło odkryć własną duchową dro-
gę, która – wierzę w to niezbicie – potrafi  nas 
przeprowadzić przez poplątane życiowe ścieżki 
niemożności i cierpienia, by nie winić w swojej 
zapalczywości sprawcy naszego życia – Boga. 

Idąc przez życie dostrzegamy ludzi zmagają-
cych się ze swoim bagażem ludzkich ciężarów, 
ludzkiego cierpienia. Nie na wszystko mamy 
wpływ tak do końca, ale też i nie do końca 
jesteśmy sami. To rodzi w nas świadomość, że 
nie ma sensu popadać w dół niemożności, który 
ogranicza nasze własne aspiracje. Po to żyjemy 

we wspólnocie istnień, by ta wspólnota nigdy nie 
była rozłamana, bo ona z nami podziela nasze 
wzloty i upadki i pójdzie za nami wszędzie, na-
wet poza czas i przestrzeń, bo to, co nazywamy 
miłością jest nierozerwalne i nie ma możliwości 
zginąć. Światło duchowości objawia się nam 
w najmniej oczekiwanym momencie. Ono działa 
nie tak, jak oczekuje człowiek ze swą człowieczą 
fi lozofi ą i niecierpliwością .

I to jest właśnie ta moja wiara w dążeniu do 
świetlistej drogi mojego Boga.

Tak się rozpisałam, Basiu, w tym e-mailu, 
w zasadzie z Twojej inspiracji i Twoich, jakże 
mądrych wierszy, do których ponownie zaj-
rzałam, ukazujących, z czym zmaga się każdy 
z nas, idąc po ścieżce życia, ścieżce, która 
czasem bardzo rani, jakbyśmy szli po ostach 
w fi oletach. Dziękuję ci za wiersze, które są 
swoistą drogą poszukiwania człowieka zma-
gającego się z przeciwnościami losu i życzę 
nadziei płynącej ze światła, co w nas samych 
mieszka i jest na wyciągnięcie naszych dłoni. 
Serdecznie pozdrawiam.

Pół	na	pół

                         Basi Konarskiej

oczy szeroko otwarte
na to co było jest i będzie
krzyk zachwytu
krzyk prawdy
krzyk cierpienia
świat wyjęty z ust
w piszące ręce

pogmatwany człowieczy los
za uśmiechem skrywana cisza
stukot niepewności
w inne bijące serca
taką samą prawdę
pół na pół
Bóg nam wkłada
każdej w jedną z ról
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Stanisław Kowalski

Zabytki	słuszne	i	niesłuszne.	 
Ze	wspomnień	konserwatora1

Do Zielonej Góry przyjechałem w paździer-
niku 1956 r., w przeddzień święta Winobra-
nia. Z listów, które otrzymywałem od Jana 
Muszyńskiego, wynikało, że jest tutaj praca 
w komórce ochrony zabytków przy Wydziale 
Kultury PWRN, a także sympatyczne środo-
wisko. Nasza przyjaźń z Jankiem trwała od 
pierwszego roku studiów, scementowana fak-
tem, że w sekcji historii sztuki na Uniwersy-
tecie Poznańskim było nas tylko dwóch pośród 
czternastu dziewczyn. Teraz znowu otwierała 
się perspektywa wspólnej pracy, jak się okazało 
interesującej, pod okiem wspaniałego szefa, 
jakim był Klemens Felchnerowski.

Na początku pewne perypetie wynikały 
z konfrontacji teoretycznej wiedzy o sztuce 
z praktyką ochrony zabytków w terenie. Mój 
pierwszy wyjazd służbowy, kilka dni po pod-
jęciu pracy, nie wiązał się z architekturą, 
rzeźbą czy malarstwem, lecz z archeologią, 
o której miałem blade pojęcie. Posterunek 
MO w Krzywańcu zawiadamiał telefonicznie 
o odkryciu w przypadkowym wykopie garn-
ków wyglądających na starożytne dwojaczki. 
Wysiadłem z pociągu na stacji Krzystkowice 
i po dłuższym marszu dotarłem do Krzywańca. 
Na siedmiokilometrowej trasie nie spotkałem 
żywej duszy, a droga wiodła wzdłuż niekoń-
czących się, osłoniętych sosnami ruin zakła-
dów chemicznych IG-Farben Industrie. U celu 
podróży dyżurujący milicjant oznajmił wesoło, 
że niepotrzebnie się trudziłem, bo rzekomo 
wiekowe garnki okazały się ustawionymi obok 
siebie słoikami ze smalcem, zakopanymi jeszcze 
przez Niemców na czarną godzinę. Smalec był 

1	 Kowalski	S.,	Zabytki	słuszne	i	niesłuszne.	Ze	wspo-
mnień	konserwatora,	„Siedlisko”	2/?,	s.	7-16.	

już zjełczały – oznajmił posterunkowy – jakby 
uprzedzając, że nie mogę liczyć na poczęstunek.

Mimo merytorycznej bezużyteczności wypra-
wa do Krzywańca miała walor krajoznawczy 
i przyniosła korzystne wrażenie z kontaktu 
z „władzą terenową”. W ciągu następnych 27 
lat mojej pracy w ochronie zabytków, relacje 
z urzędnikami różnego szczebla, zwłaszcza 
funkcjonariuszami, rzadko bywały sympatycz-
ne. Odczułem to zwłaszcza od roku 1962, gdy zo-
stałem wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W 1956 r. i przez wiele lat następnych ślady 
wojny były wszechobecne. W gruzach leżały 
zabytkowe śródmieścia Dobiegniewa, Głogowa, 
Gorzowa, Gubina, Kostrzyna, Krosna, Ośna 
Lubuskiego, Przewozu, Strzelec Krajeńskich, 
Sulęcina, Trzebiela i Żagania. Mniej dotkliwie, 
lecz także boleśnie okaleczonych zostało wiele 
innych miast. Wobec mizerii budżetowej, nawet 
budynki tylko uszkodzone skazane były na za-
gładę, bo brakowało środków na ich remonty. 
Dotyczyło to zwłaszcza domów mieszkalnych 
nierzadko nawet ocalałych z wojennej pożogi 
i zamieszkałych, które z powodu zaniedbań 
remontowych szły w rozsypkę. W mocy służ-
by konserwatorskiej było ratowanie kamienic 
kulturowo najcenniejszych. Odbudową lub 
remontami objęto kilkanaście renesansowych 
i barokowych domów w Bytomiu Odrzańskim, 
Wschowie, Żaganiu i Żarach.

W zniszczonych ośrodkach miejskich ucier-
piały też cenne budowle sakralne. W samym 
tylko Głogowie w ruinie stało siedem obiektów. 
Jednak sytuacja tych kościołów, które wojna 
oszczędziła, w porównaniu z innego rodzaju 
zabytkami, przedstawiała się względnie ko-
rzystnie. O ile bowiem miejskie kamienice 
i wiejskie pałace, uprzednio prywatne, stały się 
komunalnymi lub państwowymi, a więc pozba-
wionymi bezpośredniej opieki, o tyle kościoły 
zachowały pierwotny status, bo przejęte zostały 
przez polskie parafie, poczuwające się do ich 
utrzymania w stanie używalności.



99INSPIRACJE  / Wspomnienia

Jeżeli degradacja zabytkowych ośrodków 
miejskich miała swe źródło w sferze ekonomicz-
nej, to zagrożenia dla zabytków podworskich 
wynikały ponadto z przyczyn ideologicznych. 
W warunkach ustrojowych, w których zgrzeb-
ność życia stanowiła obywatelską cnotę, nie było 
warunków do właściwego utrzymywania daw-
nych rezydencji, zwłaszcza ich wnętrz i otocze-
nia. Nazywane „junkiersko-pruskimi”, pałace 
i dwory niszczone były z cichego przyzwolenia 
różnych decydentów. Nierzadko sprzyjały temu 
dodatkowo indolencja i polityczny serwilizm 
osób zarządzających określonymi zabytkami.

W 1957 r. wojewódzki konserwator zabytków 
podjął działania w celu uratowania pałacu 
w Pałucku – obiektu dużej klasy artystycznej. 
Specjalnie utworzona brygada budowlana przy-
stąpiła do remontu dachu i stropów. Pewnego 
dnia rano pracownicy brygady zastali dach 
zwalony na dziedziniec. Został ściągnięty przy 
pomocy stalowych lin i traktorów. Winnych nie 
ustalono, prace remontowe zostały wstrzyma-
ne, a po pałacu została wkrótce kupka gruzu. 
W podobny sposób zniszczone zostały pałace 
w Dryżynie i Wyszanowie koło Wschowy. 
Sprawcy rozbiórki pałacu w Czasławiu koło 
Kożuchowa zostali ustaleni, ale nie ponieśli 
żadnych konsekwencji.

Władze powiatowe w Gorzowie Wielkopol-
skim dostały alergii na tle arsenału w tym 
mieście oraz wypalonego w czasie wojny re-
nesansowego zamku w Kostrzynie. Tak długo 
słały do Ministerstwa Kultury i Sztuki wnioski 
o zgodę na rozbiórkę tych obiektów, aż pozwole-
nie uzyskały. Argumentem przeciw arsenałowi 
była jego rzekoma nieprzydatność oraz stan 
techniczny zagrażający bezpieczeństwu. Ko-
nieczność zburzenia ruin zamku uzasadniano 
tym, że stoją blisko granicznej Odry i mogą się 
w nich kryć szpiedzy i dywersanci, chcący prze-
kroczyć granicę. W przeprowadzaniu rozbiórek 
najczęściej posługiwano się trudnym do obale-
nia argumentem zagrożenia bezpieczeństwa. 

Ofi arami tego rodzaju uzasadnień padło wiele 
kamienic i zborów ewangelickich, w tym cenne 
„kościoły łaski” w Kożuchowie i Żaganiu.

Różnie bywało z założeniami zamkowymi 
w miastach. Odbudowie zamków w Głogowie 
i Kożuchowie sprzyjał ich piastowski rodowód. 
Tego rodzaju walor historyczny nie zawsze jed-
nak skutkował. Przykładem jest, pozostający 
do dziś w ruinie, zamek Henryka Brodatego 
w Krośnie Odrzańskim. Na jego odbudowę 
przyznane były ministerialne środki i zapew-
nione wykonawstwo Pracowni Konserwacji 
Zabytków. Plany storpedował jednak w 1960 r. 
przewodniczący komisji fi nansów Prezydium 
WRN, Zygmunt Kokot, argumentując, że w go-
spodarce socjalistycznej są sprawy ważniejsze 
od zabytków.

Inny cenny zabytek – pałac Brühla w Bro-
dach nie doczekał się odbudowy z braku tzw. 
mocy przerobowej, reglamentowanej central-
nie. Obiekt chciał przejąć Kombinat Górniczo-
-Hutniczy Miedzi i odbudować z przeznacze-
niem na sanatorium dla swoich pracowników. 

fARA w GUBINIE, fot. BARBARA KoNARSKA
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Warunkiem było zapewnienie wykonawstwa 
budowlanego przez PKZ-ty Tymczasem przed-
siębiorstwo to nie mogło przekroczyć przy-
znawanych centralnie limitów przerobowych 
ustalonych w planach pięcioletnich.

Zdewastowany po 1945 r. barokowy pałac 
w Żaganiu udało się odbudować, ale wymagało 
to pokonania wielu barier. Wielkim zagroże-
niem był artykuł Bohdana Drozdowskiego, 
zamieszczony w 1956 r. w „Życiu Literackim”. 
Dziennikarz nazwał żagański zabytek „po-
nurym junkierskim gmaszyskiem” i apelował 
o jego szybkie zniesienie z powierzchni ziemi. 
Larum podniesione przez historyków sztuki 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego wstrzymało 

przygotowania do rozbiórki. O jej zaniechaniu 
przesądziły ostatecznie wyliczone koszty zbu-
rzenia, niewspółmiernie wysokie do możliwości 
powiatowej kasy. Na złom trafi ło jednak kute 
secesyjne ogrodzenie przedniego dziedzińca. 
Z czasem w Żaganiu powstała aktywna grupa 
obrońców zabytków, a odbudowa pałacu znala-
zła też zrozumienie w kręgach władzy.

Wśród dawnych rezydencji wiejskich we 
względnie korzystnej sytuacji znalazły się 
pałace zaadaptowane na szkoły, sanatoria, 
domy dziecka i inne tego rodzaju placówki. 
Większość budowli podworskich przejęły jednak 
Państwowe Gospodarstwa Rolne. W pałacach 
mieściły się biura, mieszkania pracowników, 

a w parterze nierzadko magazyny zboża lub 
co gorsza nawozów sztucznych. Administracja 
PGR-ów, zobligowana do zwiększania wydaj-
ności w uprawach i hodowli, troszczyła się 
o stan obór i chlewni, budowała nowe obiekty 
gospodarcze, nie myśląc o remontach pałaców. 
Z upływem czasu, gdy zaniedbane dachy za-
częły przeciekać, przenoszono lokatorów i biura 
do nowo zbudowanych obiektów. Konserwator-
skie nakazy remontu opuszczonych zabytków, 
wsparte czasami zarządzeniem prokuratorskim 
(co miało miejsce w rejonie Żagania), rzadko 
odnosiły skutek. Każdy administrator obiektu 
mógł się od nakazu uchylić, argumentując to 
brakiem materiałów budowlanych czy możli-
wości wykonawczych i wielu z tego korzystało.

Do niszczenia zabytkowej architektury pod-
worskiej przyczyniały się też zmiany w struk-
turach organizacyjnych PGR-ów. Na przykład, 
wraz z podporządkowaniem gospodarstw 
w Cybince i Mieszkowie większym jednostkom, 
przerwano tam zaawansowane prace remonto-
we przy pałacach, pozostawiając je bez opieki. 
W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych 
(XX w.) opuszczonych obiektów, dewastowanych 
i popadających w ruinę było coraz więcej. Chcąc 
zapobiec destrukcji zabytków zacząłem osadzać 
w nich społecznych opiekunów. Zamieszkiwali 
w skromnych pomieszczeniach, urządzanych 
ze środków konserwatorskich, a sam fakt ich 
obecności zapobiegał dewastacji.

Pomysł takiego ratowania porzuconych 
pałaców przyniosło samo życie, mianowicie 
przykładem zamku w Kożuchowie. Ten cenny 
zabytek stał nie użytkowany ponad trzydzieści 
lat, lecz uniknął dewastacji, co ułatwiło podjętą 
w 1976 r. odbudowę i adaptację na dom kultury. 
Wszystko dzięki temu, że w zamku mieszkał 
z rodziną, przybyły tutaj z Warszawy Edmund 
Szajer, ewangelicki kantor i człowiek nadzwy-
czajnej szlachetności. Chronił zabytek przed 
wandalami i własnoręcznie wykonywał drob-
ne naprawy, uzupełniając ubytki w pokryciu 

dRzoNów, SIEdzIBA lUBUSKIEGo MUzEUM woJSKowEGo, 
fot. EwA KwAśNIEwICz
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dachu, wiążąc drutami rynny i rury spusto-
we. Gdy Szajera „odkryłem” w kożuchowskim 
zamku był rok 1964. W tym samym czasie 
ujawnił się inny tego rodzaju samorodny opie-
kun zabytku – Adam Wróblewski. Mieszkał 
samotnie w pałacu w Ochli, dbając o stan da-
chu i blacharki. Przybył, prosząc o przydział 
kilkunastu dachówek do załatania uszkodzo-
nego burzą dachu.

Przy okazji „Dni ochrony zabytków”, gdy 
Szajer i Wróblewski otrzymali skromne nagro-
dy, lokalna prasa przedstawiła ich sylwetki, 
podkreślając obywatelską postawę w ratowaniu 
narodowego dobra, kulturowego i materialnego. 
Dziennikarz informował też o innych opusz-
czonych zabytkach oczekujących na swych 
opiekunów. Gdy artykuł przedrukowały gazety 
centralne, zaczęli się zgłaszać zainteresowani. 
Pod koniec lat siedemdziesiątych już kilkuna-
stu opiekunów siedziało w pałacach i dworach. 
Niektórzy, gdy pojawiła się szansa zagospoda-
rowania dozorowanego zabytku, podejmowali 
opiekę nad innym obiektem. Wspomniany Adam 
Wróblewski, po Ochli mieszkał w pałacach ko-
lejno w Bieczu koło Gubina, Broniszowie koło 
Kożuchowa i Trzebiechowie koło Sulechowa. 
Przybyły spod Wałbrzycha Witold Tocewicz 
strzegł kilka lat zamku w Siedlisku, a gdy 
obiekt przejęła szkoła przeniesiony został do 
dworu w Tarnowie Jeziernym. Zabytek ten 
znajdował się w trakcie odbudowy, a Tocewicz 
dłuższy czas mieszkał w prowizorycznie urzą-
dzonym pokoju, bez bieżącej wody. Po odbudowie 
(pensjonat) otrzymał tam zatrudnienie i miesz-
ka do dziś.

W różnym czasie w taki sposób chronione 
były 23 obiekty. Z wyjątkiem jednego (zamek 
w Słońsku), wszystkie przetrwały zostały 
zagospodarowane lub są w trakcie odbudowy. 
Niektóre przejęte zostały przez jednostki pań-
stwowe (pałace: w Trzebiechowie na szkołę, 
w Drzonowie na muzeum wojskowe, w Ochli na 
muzeum etnografi czne), inne przez prywatnych 

inwestorów. Wielu społecznych opiekunów sta-
ło się właścicielami strzeżonych przez siebie 
obiektów. Barokowy dwór w Bogaczowie był 
bliski ruiny gdy zamieszkał w nim jako opiekun 
Grzegorz Jankowski. Absolwent Uniwersytetu 
Poznańskiego, uczył w miejscowej szkole, potem 
wygrał konkurs na burmistrza pobliskiego No-
wogrodu Bobrzańskiego i pełni tę funkcję przez 
kilka już kadencji. W jeszcze gorszym stanie 
technicznym znajdował się dwór w Koźli koło 
Zielonej Góry. Chęć osiedlenia się w nim zgłosił 
Paweł Rypuła, dekarz samotnie wychowujący 
czwórkę dzieci. Z racji zawodu szybko uporał 
się z naprawą dachu, a potem sukcesywnie re-
montował kolejne pomieszczenia i porządkował 

otoczenie. Dziś jest właścicielem uratowanego 
zabytku.

Każdy obiekt i związana z nim osoba opie-
kuna społecznego to odrębna historia, na ogół 
z pomyślnym fi nałem, w niektórych przypad-
kach powiązana jednak z nieprzewidzianymi 
reperkusjami. Zasiedlanie opuszczonych pa-
łaców specyfi cznego rodzaju stróżami nie za-
wsze spotykało się z akceptacją administracji 
terenowej, a tym bardziej pegeerowskiej. Nie 
raz musiałem się odwoływać do sankcji okre-
ślonych ustawą o ochronie zabytków. O tym, że 
wobec mnie, jako organizatora takich działań, 
uruchomione zostały zakulisowe akcje miałem 
dowiedzieć się po kilku latach. Odpowiednie 

KoMINEK w doMU PoMoCy SPołECzNEJ 
w tRzEBIECHowIE wG. PRoJEKtU H. VAN dEN VEldE, 

fot. BARBARA KoNARSKA
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służby uznały, że skoro podejmuję czynności 
wykraczające poza rutynowe obowiązki, to 
muszę w tym mieć osobisty interes. Podam 
trzy przypadki podjętych operacji, które miały 
to założenie potwierdzić.

Pewnego dnia do urzędu konserwatorskiego 
przyjechał gdzieś z głębi Polski starszy pan, 
deklarując gotowość dozorowania zabytku, 
jeśli będzie mógł w nim zamieszkać. Uznałem 
to niemal za zrządzenie opatrzności, bo pilno-
wania wymagał pałac w Trzebiechowie, tym 
bardziej, że fi nalizowała się sprawa jego adap-
tacji na szkołę, a wandale zagrażali resztkom 
zabytkowego wystroju. Zainteresowany zgodził 

się zamieszkać w spartańskich warunkach. 
Naczelnik gminy zobowiązał się przygotować 
wytypowane w pałacu lokum w ciągu dwóch 
tygodni. Krótko przed wyznaczonym terminem 
przyjazdu opiekuna otrzymałem od niego adre-
sowany imiennie list, w którym potwierdzał 
swoje przybycie. W liście znajdował się ponadto 
banknot, nie pamiętam jakiej wartości, ale 
gdzieś około 50-100 zł. Fakt ten zgłosiłem dy-
rektorowi Wydziału Kultury i spisana została 
okolicznościowa notatka. Wkrótce, w obecności 
Naczelnika gminy, pieniądze zwróciłem nadaw-
cy. Aby go nie peszyć zasugerowałem, że pisał 
zapewne także list do kogoś z rodziny i przez 
pomyłkę pieniądze włożył do niewłaściwej 
koperty. Człowiek ten, od początku niewiele 
mówiący, teraz też nie odniósł się do incydentu; 

był zawstydzony albo takiego udawał. Po upły-
wie miesiąca miałem prawo przypuszczać, że 
przysłane w liście pieniądze były ukartowaną 
prowokacją, bo krótkotrwały opiekun opuścił 
Trzebiechów, bez żadnego wyjaśnienia.

Opisane wydarzenie miało miejsce w cza-
sie, kiedy nieświadomy tego, już od lat miałem 
nasłanego przez SB społecznego opiekuna za-
bytku, który „opiekował” się również mną. Ten 
był młody i bardzo rozmowny, a przedstawił 
się jako rencista i plastyk amator. Przyjechał 
z Sieradza, lecz mówił gwarą śląską. Pokazy-
wał fotografi ę niezwykle atrakcyjnej kobiety 
informując, że musiał się z nią rozstać i to stało 

się powodem szukania mieszkania w zabytku. 
Gość, który zjawił się bez uprzedzenia, w czar-
nym garniturze, z niewielką walizką, wzbudzał 
we mnie pewną niechęć. Nie chciał czekać na 
przygotowanie mieszkania, nalegając żeby 
skierować go do jakiegokolwiek opuszczonego 
pałacu. Wskazałem miejscowość Kamień Wielki 
pod Gorzowem, gdzie stał świeżo opuszczony 
obiekt, zastrzegając, że sam musi załatwić 
sprawy meldunkowe.

Gerard Pazur, bo tak się nazywał, poradził 
sobie z administracją terenową bez problemu. 
Osiadł w Kamieniu Wielkim, ale ciągle prosił 
o przeniesienie bliżej Zielonej Góry. Po pewnym 
czasie zamieszkał więc w opuszczonym przez 
PGR klasycystycznym pałacu w Droglowicach 
koło Głogowa, a gdy w 1975 r. Głogów odpadł od 

PAłAC w żAGANIU, 
fot. BARBARA KoNARSKA
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województwa zielonogórskiego, na jego prośbę 
przesiedlony został do Brodów, gdzie zamiesz-
kał w ofi cynie pałacowej. Po paru latach, gdy 
Gerard Pazur był już lokalnym działaczem spo-
łecznym, milicja przyłapała go na próbie wywie-
zienia do NRD kilku przedwojennych książek 
i miał sprawę prokuratorską. On tłumaczył, że 
książki pożyczył od znajomego Niemca z For-
stu i chciał je zwrócić. Próbowałem go bronić, 
podkreślając zasługi w dozorowaniu zabytków 
i opiniując przedłożone mi do oceny książki, 
jako wydawnictwa pospolite.

Zanim jeszcze prokurator zamknął sprawę 
związaną z książkami, odwiedził mnie w biurze 

major MO, który po krótkiej rozmowie o Pazu-
rze oświadczył wprost: „to jest nasz człowiek 
i faktycznie nazywa się Schulze”. Jaka była 
intencja ujawnienia takiej tajemnicy nie mam 
pojęcia. Natomiast wiedza o tym, że rzekomy 
Pazur to Schulze przywołała w pamięci różne 
wydarzenia, wcześniej nie kojarzone z pro-
wokacją. Pojąłem skąd się brała nachalność 
Pazura, w czasie gdy mieszkał Droglowicach, 
w zabiegach o konserwatorskie fi nansowanie 
remontów podgłogowskich kościołów czy kaplic. 
Mimo moich wyjaśnień, że proponowane przez 
niego prace budowlane nie znajdują meryto-
rycznego uzasadnienia ani podstawy prawnej, 
wciąż ponawiał wnioski, sugerując delikatnie, 
że mogę liczyć na wdzięczność księży. Inna pro-
pozycja Pazura miała już charakter wyraźnie 

łapówkarski. Otóż przenosząc się do Brodów 
znalazł na swoje miejsce w Droglowicach innego 
społecznego opiekuna, który jednak stawiał rze-
komo warunek, aby zbudować w pałacu nowy 
piec, za co miałem otrzymać całkiem pokaźną 
gratyfi kację. Będąc już w Brodach Pazur przed-
sięwziął jeszcze dwie próby skorumpowania 
mnie. Próbował podarować mi barokowe krze-
sło, które rzekomo otrzymał od rolnika z oko-
licznej wsi, za namalowany przez siebie „święty 
obraz”. Moja propozycja, aby krzesło przekazał 
lub sprzedał do muzeum uzyskała pozorną 
zgodę, ale nie została spełniona. Gdy miałem 
kłopoty z naprawą trabanta, Pazur polecił mi 

warsztat samochodowy w Guben, gdzie usługa 
została szybko wykonana. W przeddzień odbio-
ru naprawionego samochodu zjawił się Pazur 
z sugestią uregulowania należności nie w mar-
kach lecz starych monetach. Moja argumenta-
cja, że starych monet nie mam i że nie wolno ich 
wywozić za granicę nie pomogła. Pazur wskazał 
mi sklep, gdzie mogę kupić miedziaki a on je 
przewiezie przez granicę. Wtedy pierwszy raz 
zaświtała mi myśl, że jestem prowokowany, bo 
właściciel wspomnianego sklepiku ze starociami 
w powszechnej opinii uchodził za konfi denta 
milicji. Po pewnym czasie jak Pazura zde-
konspirowali jego mocodawcy uczestniczyłem 
służbowo w zebraniu koła PTTK w Gubinie, 
które przymierzało się do przejęcia w użytko-
wanie pałacu w pobliskim Bieczu. Chodziło 

zABytKowy CMENtARz 
wE wSCHowIE, 
fot. BARBARA KoNARSKA
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o wyremontowanie kilku sal z przeznaczeniem 
na schronisko-noclegownię turystyczną. Prace 
miały być wykonane w tzw. czynie społecznym, 
ale był kłopot z uzyskaniem materiałów budow-
lanych. Zastanawiano się jak dotrzeć do wpły-
wowych osób, które mogłyby załatwić przydział 
desek, wapna, cementu itp. Wypowiadał się 
także, będący członkiem PTTK Gerard Pazur, 

wskazując dowództwo miejscowej jednostki 
saperskiej. W trakcie tej dyskusji wskazałem 
na Pazura jako osobę wpływową i zwróciłem się 
do niego per Schulze. Po czym poinformowałem 
zebranych o jego utajonej funkcji. Pazur opuścił 
zebranie i wkrótce wyjechał z Brodów.

Będący dziś w zaawansowanej ruinie, zamek 
joannitów w Słońsku w latach siedemdzie-
siątych XX w. stał jeszcze pod dachem. Aby 
zapobiec jego dewastacji, ze środków konser-
watorskich wykonane zostały prace zabezpie-
czające, polegające na zabiciu deskami i papą 
drzwi zewnętrznych i okien. Zakończenie robót 
zgłosiłem na położonym w sąsiedztwie zamku 
posterunku MO z prośbą o zwrócenie uwagi 

na ewentualnych wandali. Gdy po miesiącu 
okazało się, że cały materiał zabezpieczający 
obiekt został rozkradziony napisałem skargę 
na komendanta posterunku do Komendy Po-
wiatowej MO w Sulęcinie. Skutek był taki, że 
natychmiast wszczęto śledztwo przeciwko mnie 
i raz w tygodniu wzywany byłem na przesłu-
chanie do Sulęcina. Dochodzenie zmierzało do 
ustalenia czy prace przy zamku w ogóle zostały 
wykonane, a jeśli tak, to jaki cel przyświecał 
wydawaniu pieniędzy państwowych na rato-
wanie „germańskiej ruder”. Tak MO uczyła 
mnie moresu, żebym w przyszłości nie zawracał 
„organom” głowy głupstwami. Wielotygodniowe 
szykany przerwał dopiero, poinformowany o ca-
łej sprawie komendant wojewódzki.

Ustały przesłuchania, ale stojący w centrum 
Słońska zamek joannitów działał mundurowym 
na nerwy. Nic więc dziwnego, że jesienią 1975 r. 
w zabytku wybuchł pożar, po którym pozostały 
tylko gołe mury. Istnieją wiarygodne przesłanki 
wskazujące na to, że za katastrofą stały sulę-
cińskie służby. Otóż niedługo po zakończeniu 
prowadzonego przeciwko mnie dochodzenia, do 
biura konserwatora zabytków przyszedł młody 
człowiek, rzemieślnik branży budowlanej, jak 
mówił „złota rączka”, deklarując chęć zamiesz-
kania w słońskim zamku i dozorowania go. 
Oświadczył też, że warunki do zamieszkania 
stworzy sobie sam. Jako powód przenosin ze 
Świebodzina, gdzie mieszkał, podał lepsze 
możliwości zarobkowania w nowym miejscu. 
Gdy już tam osiadł, dowiedziałem się przypad-
kowo w Świebodzinie, że ma on duże kłopoty 
z milicją za przestępstwa typu gospodarczego. 
Z kryminalnych tarapatów wykupił się wypeł-
niając powierzone mu zadanie, którego fi nałem 
było spalenie „germańskiej rudery”. Śledztwo 
w sprawie pożaru uwolniło go od winy, uniknął 
też kary za wcześniejsze przestępstwo. Można 
przyjąć jako pewne, że z identycznych powodów 
tajnymi współpracownikami SB zostali Gerard 
Schulze – Pazur i smutny osobnik, który przy-
słał mi w liście pieniądze.

RAtUSz w BytoMIU odRzAńSKIM, 
fot. BARBARA KoNARSKA
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GotyCKI KośCIół św. MIKołAJA w GłoGowIE, 
tRwAłA RUINA, fot. EwA KwAśNIEwICz

GotyCKI KośCIół św. MIKołAJA w GłoGowIE, 

Oprócz wymienionych wcześniej zabytko-
wych budowli w Bieczu, Bogaczowie, Brodach, 
Broniszowie, Droglowicach, Drzonowie, Kamie-
niu Wielkim, Koźli, Kożuchowie, Ochli, Sied-
lisku, Tarnowie Jeziernym i Trzebiechowie, 
dozorem społecznych opiekunów objęte były 
ponadto pałace i dwory w Grabinie, Gryżynie, 
Lipinkach Łużyckich, Maczkowie, Okuninie, 
Przybyszowie, Świbnej, Trzebuli, Witkowie 
i Żarach (zamek). Gdyby nie taka forma stró-
żowania zabytki te mogły podzielić los wielu 
pałaców, porzuconych po wyeksploatowaniu, 
które w procesie stopniowej degradacji zniknęły 
z krajobrazu kulturowego regionu. Tak się stało 
z pałacami w Borowem, Brzozowie, Cybince, 
Drzeniowie, Jeleninie, Lubnie, Matuszowicach, 
Mirocinie Średnim, Osieku (koło Lubska), Po-
pęszycach, Sadowie i Włostowie.

W kwietniu 1984 r. odszedłem z pracy 
w Urzędzie Wojewódzkim i przeniosłem się do 
Muzeum w Międzyrzeczu. Pośrednim powodem 
tego były również zabytki podworskie, a ściśle 
pałace w Gryżynie i Grabinie koło Krosna. Po 
wojnie obiekty te stały się siedzibami nadleś-
nictw. Kiedy w 1971 r. nastąpiła komasacja 
administracji leśnej w większe jednostki pałace 
zostały opuszczone. Do ich zagospodarowania 
przymierzały się różne państwowe zakłady, ale 
wszystkie rezygnowały. Dziesięć lat później, 
gdy obowiązywała już ustawa umożliwiająca 
nabywanie obiektów zabytkowych przez osoby 
fi zyczne, zdewastowane obiekty kupili prywat-
ni inwestorzy, mieszkający w nich wcześniej 
w charakterze opiekunów społecznych.

Po wprowadzeniu stanu wojennego wojewodą 
zielonogórskim został pułkownik Wojsk Ochro-
ny Pogranicza Walerian Mikołajczyk. Poczuwszy 
się dygnitarzem postanowił urządzić w pobliżu 
swego miasta Krosna Odrzańskiego jakiś cichy 
przybytek rekreacyjny. Chodziły słuchy, że miał 
to być ośrodek myśliwski, ale mówiono także 
o miejscu spotkań z dostojnikami wyższego 
szczebla. Penetracja okolicy ujawniła jednak brak 
wolnych obiektów na takie potrzeby, a co gorsza 

wykazała, że pałace w Gryżynie i Grabinie zosta-
ły przejęte przez osoby prywatne. Zbesztany za to 
naczelnik gminy Bytnica, tłumaczył się, że sprze-
daż obiektów wymusił wojewódzki konserwator 
zabytków, co faktycznie odpowiadało prawdzie.

Gdy wezwany stanąłem przed umundurowa-
nym wojewodą, ten w ogóle nie chciał słuchać mo-
ich wyjaśnień, wytoczył zaś oskarżenia. Zarzuty 

streszczały się do pytania – jak można było 
oddać pałace w ręce „prywaciarzy”? Na koniec 
padło zdanie o mniej więcej takiej treści: gdy-
bym mógł wcześniej przewidzieć to, co się stało, 
to bym te pałace rozniósł czołgami.

Wkrótce pojawiła się kontrola, która nie przy-
niosła oczekiwanych przez wojewodę dowodów 
przestępstwa, ale przez długi czas dezorganizo-
wała pracę. Umorzeniem zakończyła się także 
sprawa prokuratorska z doniesienia wojewody. 
Dużo satysfakcji dało mi przesłuchanie, gdy 
młody prokurator rozpoczął je od przeprosin za 
to, że musiał mnie fatygować. Oświadczył, że 
zarzuty wojewody są zupełnie bezzasadne, ale 
protokół trzeba spisać.
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W powyższej relacji o pracy nad ochroną 
zabytków w PRL-u przedstawiona została jed-
na, ciemniejsza strona tamtej rzeczywistości. 
Chodziło mi o pokazanie spraw, w całokształcie 
działań marginalnych choć dotkliwie obec-
nych, a pominiętych w publikowanych spra-
wozdaniach konserwatorskich, traktujących 
z oczywistych względów nie o porażkach lecz 
osiągnięciach. Żeby uniknąć zafałszowania rea-
liów trzeba podkreślić, że bez ludzi życzliwych, 
czy rozumiejących potrzebę ochrony zabytków 
skuteczność działań konserwatorskich byłaby 
nikła. A było przecież tak, że obok jednostek 
szkodliwych dla sprawy, spotykanych wśród 
różnego szczebla urzędników administracji 
rządowej i gospodarczej, partyjnych bonzów 
i doktrynerów ideologicznych, istniały rzesze 
ludzi porządnych. Nie miejsce tutaj, żeby ich 
wszystkich wymienić, bo to odrębny temat; 
posłużę się zatem przykładami, uwzględniając 
różne środowiska.

Gorącymi sprzymierzeńcami działań konser-
watorskich w Bytomiu Odrzańskim i Kożucho-
wie w latach 50. i 60. byli tamtejsi przewodni-
czący prezydiów MRN – Michał Winogordzki 
i Czesław Habura. Stanisław Tarnas, pełniący 
identyczną funkcję w Żarach, w kontaktach 
ze służbą konserwatorską przeszedł ewolucję 
od wroga zabytków (proponował wysadzenie 
dynamitem zamku) do rzecznika ich ochrony 
przez zagospodarowanie.

Mimo wielu sprzeciwów, w 1981 r. sprzedany 
został pierwszy w województwie zabytek (pa-
łac w Bieczu) osobie prywatnej. Do transakcji 
zapewne by nie doszło, gdyby nie to, że naczel-
nikiem gminy Brody był wówczas Stanisław 
Turowski, nauczyciel z zawodu, publicysta 
i człowiek wielkiej kultury.

W 1978 r. ważyły się losy pałacu w Trzebie-
chowie. Tamtejsza szkoła stała się zbiorczą dla 

całej gminy i wymagała rozbudowy. Kurato-
rium Oświaty optowało za dostawieniem aneksu 
do istniejącego tandetnego budynku szkoły 
z lat 60. Dyrektor szkoły widział natomiast 
rozwiązanie problemu przez adaptację okaza-
łego pałacu na szkołę i szukał w tej sprawie 
sojusznika w konserwatorze. Opór Kuratorium 
trwał długo, ale rzeczowe argumenty dyrektora 
zwyciężyły.

Pozytywnym stosunkiem do problemów 
ochrony dóbr kultury zapisał się wojskowy ko-
misarz z gubińskiego garnizonu, nadzorujący 
kulturę po wprowadzeniu stanu wojennego. 
Inny wojskowy pomógł mi w tym czasie obronić 
przed zniszczeniem zabudowę jedynej w Szpro-
tawie staromiejskiej ulicy, zachowanej z wojen-
nej pożogi. A nie było łatwo, bo cała miejscowa 
władza administracyjna i partyjna z dziką 
determinacją parła do rozbiórki kilkunastu 
kamienic, później starannie odbudowanych.

Nie można też pominąć faktu, że wraz 
z upływem czasu zmieniał się na korzyść stosu-
nek do przepisów ustawy o ochronie zabytków. 
Zjawisko łamania czy omijania prawa najdłużej 
utrzymywało się w administracji PGR-owskiej. 
Tego też jednak nie można uogólniać, bowiem 
zdarzali się dyrektorzy gospodarstw państwo-
wych, którzy dbali o zabytki. Remontom podda-
ne zostały np. pałace w Dłużku, Luboszycach, 
Pasterzowicach, Stypułowie, Szczepowie.

W upowszechnieniu idei ochrony zabytków 
i pozytywnego traktowania spuścizny histo-
rycznej, wielce się przysłużył zorganizowany 
przez Zbigniewa Czarnucha harcerski szczep 
„Makusynów”, który w 1963 r. włączył się 
w odbudowę i zagospodarowanie części zamku 
w Siedlisku. Żywą działalnością popularyza-
torską zasłużył się również zespół młodych 
opiekunów społecznych PTTK – miłośników 
swego miasta w Żaganiu.

Od Redakcji: tekst jest przedrukiem z czasopisma „Siedlisko” Nr 2/ 2006 za zgodą Autora. Niektóre 
informacje, dotyczące np. zamku w Krośnie odrzańskim, szczęśliwie się zdezaktualizowały, o czym 
mogliście Państwo przeczytać w wywiadzie z Barbarą Bielinis-Kopeć
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wanda Janowska

Kilka	wspomnień	 
zabytkoznawcy

Rok 1966. Nadszedł czas konfrontacji teorii 
z praktyką, czas porównań Botticellego 

z Mistrzem z Gościszowic. Pierwsze lekcje 
otrzymałam w Muzeum Okręgowym w Zielonej 
Górze, w pracowni konserwatorskiej prowa-
dzonej przez Mikołaja Starynowicza, wielkie-
go szperacza zabytków. To właśnie z nim, za 
zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
Stanisława Kowalskiego, ratowaliśmy zabytki 
pozostawione w opuszczonych kościołach, jak 
np. w Lubięcinie, czy w użytkowanych koś-
ciołach (za zgodą administratorów), lecz znaj-
dujących się w skrytkach pod stosem rzeczy 
niepotrzebnych, wzbogacając tym zbiory mu-
zealne. Niestety, nie wszystkie akcje kończyły 
się powodzeniem. I tak np. wyciągnięty z ruin 
i przygotowany przez nas do transportu detal 
architektoniczny zamku w Kostrzynie n/Odrą 
został przewieziony barką (jak relacjonowali 
miejscowi) nie wiadomo przez kogo i w niewia-
domym kierunku. Byłam zbulwersowana tym 
zdarzeniem, a przede wszystkim – decyzją 
Ministerstwa Kultury, które zgodziło się na 
rozbiórkę zamku, czemu po latach, na jednej 
z ogólnopolskiej konferencji, dałam upust. 
W kuluarach zostałam jednak pouczona, że 
była to wyższa konieczność. Nieoficjalnie 
natomiast dowiedziałam się, że był to efekt 
realizowanej na ziemiach zachodnich polityki, 
zmierzającej do likwidacji zabytków niemieckiej 
kultury, choćby przedstawiały wysokie walory 
artystyczne czy historyczne. Jak się później 
dowiedziałam, Jan Muszyński i Staszek Kowal-
ski, by ratować jakiś pałac, spolszczali niejed-
nokrotnie nazwiska niemieckich właścicieli… 
Była to dla mnie smutna lekcja.

Praca terenowa była tym, co chciałam robić. 
Miałam szczęście. W 1967 roku przeszłam do 

pracy w Wydziale Kultury Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej do Konserwatora Za-
bytków i „z mety” ruszyłam w teren. Rozpoczę-
ła się bowiem akcja porządkowania, a właściwie 
likwidacji nieużytkowanych cmentarzy. Prawie 
każda wieś miała zapomniany, poniemiecki 
cmentarzyk, czy to na skraju wsi, czy to w lesie, 
który chciałoby się zachować, choćby ze względu 
na ciekawe pod względem artystycznym płyty 
nagrobne, często mówiące o historii tych ziem. 
Najciekawsze, zlokalizowane w miastach, udało 
nam się uratować, proponując utworzenie lapi-
darium, jak we Wschowie czy w Kożuchowie. 
W Kożuchowie istniało bezpośrednie zagroże-
nie, gdyż proponowano rozbudowę (istniejącego 
naprzeciwko) oddziału Fabryki Samochodów. 
Zleciliśmy opracowanie dokumentacji, a w nie-
długim czasie, z determinacją, pomimo trudno-
ści z materiałami budowlanymi i wykonawca-
mi, rozpoczęliśmy zabezpieczanie istniejących 
kaplic. Znalazły tu też swoje miejsce rycerskie 
płyty pochodzące z likwidowanego podworskie-
go cmentarza w Długiem. Planowane lapida-
rium we Wschowie w niedługim czasie znalazło 
się poza granicami naszego województwa, ale 
idea pozostała. Niestety, nie udało się uratować 
małego cmentarza żydowskiego w Sulechowie. 
Pomimo wysłanych pism z prośbą o zachowanie 
cmentarza, wszystkie macewy zostały wykorzy-
stane do budowy dróg.

Obok akcji „cmentarze” Wojewódzki Konser-
wator Zabytków od kilku lat prowadził akcję 

zAMEK w żARACH, fot. BARBARA KoNARSKA
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osadzania społecznych opiekunów w nieużyt-
kowanych obiektach takich, jak pałac w Bie-
czu, dwór w Broniszowie, pałac w Brodach, 
zamek w Żarach czy klasztor w Otyniu. Mie-
dzy konserwatorami, szczególnie Staszkiem 
Kowalskim, a opiekunami nawiązała się nić 
sympatii. Byli oni częstymi gośćmi naszego 
urzędu i angażowali się bardzo w ratowanie 
tych obiektów, wykonując niejednokrotnie 
osobiście zabezpieczenia. To dzięki nim wiele 
obiektów do dziś możemy zwiedzać.

W 1973r. utworzono w Zielonej Górze, po-
dobnie jak w całej Polsce, Biuro Dokumentacji 
Zabytków. Nie mogła to być placówka jedynie 
dokumentacyjna, należało ściśle współpracować 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Szczupła obsada urzędu konserwatorskiego nie 
pozwalała na rozwiązywanie ogromu proble-
mów konserwatorskich w województwie, w któ-
rym w wyniku wojny stan zabytków był kata-
strofalny, gdzie należało pokonać negatywny 
stosunek ludności, a także i władz wszystkich 
szczebli, do kultury poniemieckiej. Niejedno-
krotnie traktowano nas jako agentów niemie-
ckich i trzeba było przekonywać ludzi, a także 
władze terenowe, do konieczności ochrony 
dóbr kultury bez względu na jej proweniencję. 
Ówczesny stosunek władz do Kościoła również 
nie sprzyjał naszej pracy, a przecież większość 
zabytków zachowała się w kościołach. Niejed-
nokrotnie trzeba było uzasadniać nasze decy-
zje o konieczności ratowania jakiegoś obiektu 
sakralnego argumentując, że dla kultury nie 
jest ważna postawa księdza, lecz uratowanie 
zabytku. Tak było np. w przypadku polichro-
mowanych scen (na deskach), pochodzących 
z rozebranego w 1973r. ewangelickiego Koś-
cioła Łaski z Kożuchowa, złożonych w dworze 
w Broniszowie. Udało się. Później poszczególne 
sceny umieściliśmy w kilku kościołach.

Mistrzem negocjacji był Wojewódzki Konser-
wator Zabytków Stanisław Kowalski. To dzięki 
jego współpracy z PTTK w 1977 r. została 

zorganizowana Ogólnopolska Konferencja Spo-
łecznych Opiekunów Zabytków w Żaganiu, 
połączona z wystawą sztuki sakralnej naszych 
terenów. Było to możliwe dzięki temu, że cieszy-
liśmy się zaufaniem księży, którzy wypożyczyli 
nam nie tylko obrazy i rzeźby, ale także ołtarze 
(tryptyki). Wystawę tę powtórzyliśmy w Muze-
um Okręgowym w Zielonej Górze. 

Z czasem dla naszych działań na rzecz 
ochrony zabytków zjednaliśmy władze woje-
wódzkie, a także pracowników naukowych 
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Gó-
rze. W 1978 r. zostało utworzone Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami, w skład którego wcho-
dzili między innymi wicewojewoda Edward 
Hładkiewicz i prof. dr Zygmunt Szafran z WSI, 
dyrektor Muzeum Okręgowego w Zielonej Gó-
rze Jan Muszyński, a także wielu architektów, 
działaczy terenowych czy dziennikarzy. Powo-
łano oddziały terenowe w Wolsztynie, Żaganiu 
i Żarach. Efektem, obok zmiany spojrzenia na 
konieczność zachowania dóbr kultury, były 
wydawane przez TOnZ roczniki popularno-
naukowe „Zwornik”, mówiące o sposobach ich 
ratowania.

Ideę ochrony zabytków chcieliśmy zaszcze-
pić także młodzieży, dlatego nawiązaliśmy 
współpracę z Zespołem Szkół Budowlanych, 
a w szczególności z Liceum Plastycznym, gdzie 
dodatkowo zatrudnili się pracownicy BDZ. 
Dzięki temu uczniowie odbywali u nas prakty-
ki, a w szkole podejmowali tematy o ochronie 
dóbr kultury. Współpracę poszerzyliśmy także 
o studentów Wydziału Budownictwa Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, dzięki 
czemu powstało szereg prac magisterskich na 
temat zabytków. 

Z inicjatywy pracownika naukowego Wojcie-
cha Eckerta zrodziła się propozycja utworzenia 
w zamku w Siedlisku lapidarium detalu ar-
chitektonicznego. Rozpoczęto porządkowanie 
terenu. Zwoziliśmy detal architektoniczny np. 
z dawnego pałacu w Gębicach, który z czasem 
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został przewieziony do Muzeum w Gorzowie, gdyż 
zamek w Siedlisku przeznaczono na inne cele. 

W końcu lat siedemdziesiątych miałam 
możliwość wyjazdu na praktyki do NRD. Dwa 
tygodnie pobytu pozwoliło mi na porówna-
nie działań konserwatorskich. Nie mieliśmy 
się czego wstydzić. W tych latach bowiem 
niektóre miasta, a szczególnie Zielona Góra, 
prowadziły prace elewacyjne kamienic znaj-
dujących się w centrum miasta (przeważnie 
przyrynkowych). Zazdrościłam Niemcom, że 
za przysłowiową złotówkę można było kupić 
zabytkowy obiekt, a remonty były dofi nansowy-
wane w większym zakresie niż u nas. Byłam 
natomiast dumna z tego, że wiele prac kon-
serwatorskich w Niemczech prowadzili Polacy 
(najczęściej Pracownie Konserwacji Zabytków). 
Między nami nawiązała się nić sympatii. Kon-
serwator z Cottbus niejednokrotnie był naszym 
gościem i okazywał zainteresowanie pracami 
konserwatorskimi, a szczególnie prowadzeniem 
dokumentacji w naszym biurze. Mogliśmy się 
pochwalić powiększaną od szeregu lat doku-
mentacją obiektów, w większości architektury 
rezydencjonalnej, gdyż te właśnie obiekty były 
najbardziej zagrożone. 

Koniec lat siedemdziesiątych i lata osiem-
dziesiąte to okres większego zainteresowania 
przestrzenią, zarówno miejską, jak i wiejską. 
Powstawały wówczas plany zagospodarowania 
przestrzennego, które niejednokrotnie dość 

brutalnie wkraczały w przestrzeń zabytko-
wą, np. w Zielonej Górze, kiedy postanowiono 
zlikwidować zabudowę ul. Srebrna Góra i ul. 
Sikorskiego czy ul. Wandy. Był to bezpośredni 
przyczynek podjęcia przeze mnie urbanistycz-
nych studiów podyplomowych na Politechnice 
Warszawskiej, co pomogło mi w opiniowaniu 
tych planów, a także w opracowaniu do nich 
wytycznych konserwatorskich. 

Nasze zainteresowania przestrzenią miejską 
zamierzaliśmy poszerzyć o ruralistykę (rozpla-
nowanie wsi), zlecając PP PKZ w Szczecinie 
ewidencję układów wiejskich naszego woje-
wództwa. Miał to być pierwszy etap większych 
opracowań wsi, z oznaczeniem stref ochrony 
konserwatorskiej. Pracy tej, poza kartami kilku 
wsi, nie podjęto, gdyż uwaga skierowana została 
na cmentarze i parki. W tym czasie prężnie 
działał, powołany przez Generalnego Konser-
watora Zabytków, Zarząd Parków i Cmentarzy. 
Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, Przemysława Niedźwiedzińskiego 
i Biura Dokumentacji Zabytków rozpoczęła się 
wielka akcja ewidencjonowania tych układów 
na naszym terenie. Wówczas pojawiła się też 
kolejna okazja rewitalizacji parku w Mużako-
wie, a to za przyczyną Polaka mieszkającego 
w Paryżu, który chciał jakiś park przeznaczyć 
na pola golfowe. Zaproponowaliśmy ten właśnie 
park ze względu na jego wielkość, niezbyt dużą 
ingerencję w istniejący układ przestrzenny 

PAłAC w BoJAdłACH, fot. BARBARA KoNARSKA
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w nadziei, że tak, jak po drugiej stronie Nysy 
Łużyckiej, zaistnieje możliwość jego rewita-
lizacji. Po konsultacjach z Zarządem Parków 
i Cmentarzy koncepcja pola golfowego upadla, 
ale za to wywołaliśmy zainteresowanie władz 
centralnych Parkiem Mużakowskim. Od tej 
chwili podjęliśmy intensywne działania, orga-
nizując czyny społeczne porządkowania parku, 
konferencje. Z czasem pieczę nad pracami pod-
jął Zarząd Parków i Cmentarzy w Warszawie. 

W grudniu 1990r nastąpiła likwidacja Biu-
ra Dokumentacji Zabytków. Powołano Oddział 
Wojewódzki Państwowej Służby Ochrony Za-
bytków w Zielonej Górze podległy Generalne-
mu Konserwatorowi Zabytków w Warszawie. 
Swoje miejsce znalazłam w Muzeum w Zielonej 
Górze. Nie zerwałam jednak z problematyką 
konserwatorską. W dalszym ciągu, z ramie-
nia Marszałka Lubuskiego, zajmowałam się 
nadzorem prac konserwatorskich przy poli-
chromowanych scenach pochodzących ze zboru 
w Kożuchowie, a także nad konserwacją dzieł 
sztuki znajdujących się w zbiorach muzeum. 
Wkrótce nadarzyła się także możliwość wzię-
cia udziału w opracowaniu wiejskich układów 
przestrzennych. W tym czasie bowiem Woje-
wódzkim Architektem został Jerzy Wesołowski, 
który swoją politykę przestrzenną chciał oprzeć 
o specjalistyczne opracowania i który widział 
potrzebę ochrony nie tylko przestrzeni miej-
skiej, lecz i wiejskiej. Na jego zlecenie powstało 
bardzo szerokie opracowanie, oparte o wiedzę 

historyczną i prace terenowe, wskazujące, które 
obszary wiejskie winny być chronione. 

W 1994 r. powróciłam do pracy w Urzędzie 
Konserwatorskim. Był to dość trudny okres. Co-
raz więcej obiektów przechodziło w ręce prywat-
ne. Niektórzy właściciele nie rozumieli, dlaczego 
coś, co jest własnością prywatną, wymaga zgody 
konserwatorskiej na prowadzenie prac budowla-
nych. Dlaczego nie można ich prowadzić według 
osobistych upodobań, np. dlaczego w centrum 
Żar nie można zbudować drewnianego domku 
takiego, jak w Kanadzie? Wzmogła się również 
wymiana międzynarodowa, szczególnie z Ho-
landią skąd przywożono, ale i dokąd wywożono 
zabytkowe meble. Zdumiewała mnie pomysło-
wość ludzka, kiedy stwierdziłam, że niektóre 
zabytkowe meble demontowano, a poszczególne 
ich części montowano w obiektach nieprzedsta-
wiających większej wartości. Zaczęto również 
na dużą skalę wywozić kamienne elementy, jak 
koła garncarskie, kamienne poidła, a także de-
tal architektoniczny. Fakt zatrzymania jednego 
z transportów spowodował zjawienie się u nas 
ekipy Telewizji Polskiej z programu „Sprawa 
dla reportera”. W wyemitowanym programie 
pokazano zaniedbany pałac w Bojadłach i la-
pidarium w Kożuchowie. 

Po przejściu na emeryturę w 2002 r. w dal-
szym ciągu próbuję kontynuować popularyzację 
idei ochrony zabytków, wpisując ją w progra-
my klubu turystycznego ZUTW w Zielonej 
Górze.

PAłAC w PARKU MUżAKowSKIM, fot. BARBARA KoNARSKA
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Zbigniew Rajche

Déjà vu, czyli jak Bolek 
został	komunistą

Stoimy przed oknem naszego pokoju i oglądamy 
krajobraz za potokiem, który stanowi granice 
ogrodu sanatorium. Prawdę mówiąc, to nie-
wiele widzimy tego krajobrazu, bo widnokrąg 
zamyka dość wysoka, zalesiona góra, wisząca 
nad ścieżką tuż za potokiem. Dopiero jak się 
wychylić i spojrzeć w lewo to widać, że góra 
wcale nie jest taka wysoka i od biedy może być 
„zdobyta” w kilkanaście minut przez większość 
zaawansowanych gruźlików – mieszkańców 
tego domu…

Ukradkiem obserwuję swego sąsiada. Teraz, 
przebrany już tak jak i ja w obowiązkową, sana-
toryjną piżamę, wygląda znacznie starzej, niż 
przed dwiema godzinami, kiedy wysiedliśmy 
z autobusu PKS. Byliśmy jedynymi pasażera-
mi, których dyszący z wysiłku „San” wyrzucił 
na tym odludziu za Jelenią Górą. Może intui-
cyjnie poznaliśmy w sobie towarzyszy niedoli? 
Czarny jak heban brunet ubrany w modny 
w tych czasach płaszcz gabardynowy przyjrzał 
mi się uważnie.

– Pan może do Barcinka?
– Tak, a pan też ?
– Właśnie. Do sanatorium.
– To chyba tędy – wskazałem drogę skręca-

jąca w lewo od małego mostku.
– Pan tu już był? – spytał podnosząc ciężką 

walizkę
– Nie, ale kolega wrócił stąd przed miesiącem 

i opowiedział mi dość dokładnie. Mamy trochę 
więcej niż kilometr do sanatorium.

– No, to nie tak strasznie. Chodziło się da-
lej…

Po drodze dowiedziałem się, że nowopozna-
ny pacjent sanatorium przeciwgruźliczego w 
Barcinku pod Jelenią Górą mieszka i pracuje 
w mieście niedaleko Bydgoszczy.

Po dwóch godzinach byliśmy już po wstęp-
nych badaniach i przebrani w pasiaste piża-
my, które wraz z fl anelowymi szlafrokami na 
kilka miesięcy zastąpią nam nasze ubrania. 
Ucieszyłem się, kiedy pielęgniarka oddziałowa 
przydzieliła nam wspólny, dwuosobowy pokój. 
Już w tym samym dniu byliśmy kolegami, a „na 
ty” musieliśmy przejść bez tradycyjnego bruder-
szaftu. Było to nie do pomyślenia pod czujnym 
okiem pielęgniarek. Miał na imię Bolek.

Jeszcze zanim wyruszyliśmy na dalsze 
spacery po okolicy zauważyłem, że mój współ-
lokator lubi stać w oknie i gapić się na górę 
za potokiem. Czasem wychyla się jakby chciał 
zajrzeć z drugiej strony. Raz podczas takich 
oględzin pokiwał potakująco głową i powiedział 
do siebie półgłosem: „ciekawe, ciekawe”.

– Co takiego? – spytałem.
– Co? – spojrzał na mnie, jakby nie rozu-

miejąc.
– Co: ciekawe. Powiedziałeś: ciekawe, cie-

kawe.
– Tak powiedziałem? No właśnie… Jakby ci 

tu powiedzieć… To miejsce jest dla mnie takie 
jakby znajome, tak jakbym tu już kiedyś był. To 
nazywają tak jakoś – déjà vu, prawda?

– Rzeczywiście. Często okazuje się potem, 
że byliśmy tam we śnie. Ale co wydaje ci się 
znajome? Byłeś tu już kiedyś?

– Wiesz przecież, że nie. Nawet drogi nie 
znałem. Ale ta góra, to otoczenie… Przypomi-
na mi jedno takie miejsce. Bardzo daleko stąd. 
Nawet nie w Polsce. Teraz to na Ukrainie. Na 
Podkarpaciu.

– Rozumiem. Rodzinne strony?
– No, niezupełnie – zawahał się – Byłem tam 

tylko raz w życiu i zapamiętałem na zawsze. 
Jest podobieństwo. Taka sama góra, strumień 
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górski i ta ścieżka. No, tam była szosa, a nie 
ścieżka; tu gdzie nasz budynek była druga góra, 
tylko niższa.

– Ależ, chłopie! – zawołałem wesoło. – W ta-
kim razie niewiele tego podobieństwa. Tylko 
góra i potok

– Ty tego nie rozumiesz – powiedział poważ-
nie. – To trzeba mieć przed oczyma, widzieć. 
Jest cholerne podobieństwo. Rzuciło mi się 
w oczy, jak pierwszy raz spojrzałem w okno.

– Masz rację –westchnąłem. – Naprawdę 
nie rozumiem, co to za góra i tak ogólnie: gdzie 
i kiedy?

– To długa historia – powiedział przeciągle 
i nagle uśmiechnął się. – Bo widzisz, ja w tam-
tym miejscu zostałem komunistą, kapujesz? 
W jednej chwili. Natychmiast!

– Nagle? Przyjmowano cię tam do partii?!
– Można to i tak nazwać… – ciągnął dalej, 

wciąż uśmiechając się tajemniczo i patrząc 
w okno, jakby jeszcze coś tam widział. – Tak, 
można to nazwać przyjęciem do partii, tylko 
bez wręczania legitymacji…

– To ty już tam, w ZSRR, wstąpiłeś do par-
tii? – zaciekawiłem się już na dobre. – Myślałem, 
że jesteśmy rówieśnikami, a ja wtedy miałem 
szesnaście lat.

– Dlatego mówię – wyjaśnił. – To było nagle, 
jakby symbolicznie.

– Musisz mi to jaśniej wytłumaczyć bo na-
prawdę nie rozumiem.

– Może ci to kiedyś opowiem – odparł poważ-
niejąc. – Czasu mamy dość. To długa historia, 
a teraz musimy iść na kolację

Myślałem, że wrócimy do intrygującego te-
matu po kolacji, a raczej po „capstrzyku”, kiedy 
będziemy już w łóżkach i po wizycie siostry, 
która przyjdzie powiedzieć nam dobranoc, ale 
tego wieczoru zasnął od razu, a ja nie chciałem 
być natrętem. Poczekam, aż sam sobie przypo-
mni o obietnicy. Dopiero po kilku dniach, już 
po wizycie siostry, odezwał się cicho

– Jak nie chce ci się spać, to opowiem o tej 
cholernej górze.

– Dobrze. Ja nigdy nie zasypiam od razu. 
Zwłaszcza tu.

– A więc był to koniec września 1944 roku, 
na Podkarpaciu, jak już mówiłem.

– To znaczy ta góra i potok, i to wszystko? 
– upewniłem się.

– Tak, tylko że ja akurat tam nie mieszka-
łem. Byłem tam tylko raz. Mieszkałem bardziej 
na północ, koło Stryja.

– W rodzinnych stronach mojej babki – 
mruknąłem.

– To skąd babka pochodzi?
– Pochodziła, bo już nie żyje. Taka wioska 

koło Stryja, Lubieńce.
– Lubieńce, Lubieńce… Aha, to z drugiej 

strony. Ładna, duża wieś. Ja bardziej na połu-
dnie, a raczej południowy wschód. Kilkanaście 
kilometrów… Wiesz, jak to było za okupacji? 
Banderowcy, bizuny i rzezie Polaków? Co ci 
będę opowiadał. Sam tam mieszkałeś.

– Jasne! O banderowcach i ich wyczynach 
wiem dość dużo.

– No właśnie – zgodził się. – Więc nie muszę 
od początku. Choć tak naprawdę to nie bardzo 
wiem, od czego zacząć. Nikomu tego jeszcze nie 
opowiadałem. W każdym razie nikomu obcemu. 
To taka trochę rodzinna historia…

– To wal odkąd chcesz, a najlepiej od począt-
ku. Czasu tu mamy dość. Wyczyny UPA możesz 
pominąć, chyba że to właśnie o nich chodzi?

– Właśnie, przede wszystkim o nich. Dobrze. 
Siostra już chyba nie przyjdzie? Zapalimy? 

Zapaliliśmy. Zaciągnął się łapczywie. 
– Było to zaraz po wyzwoleniu, latem 1944 

wstąpiłem do „Istrobitielnoho batalionu”. Do 
dziś nie wiem, jak to powinno nazywać się po 
polsku? Batalion myśliwski? Tak jakoś… To coś 
w rodzaju naszego ORMO?

– Wiem, bo sam też tam należałem – wtrą-
ciłem.

– Tak? – ucieszył się. – To mogę jeszcze kró-
cej. Brałem udział tylko w dwóch operacjach, ale 
i tak o jedną za dużo. Więcej nie zdążyłem, bo 
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wyjechaliśmy do Polski. Ten jeden raz do dziś 
śni mi się po nocach…

– To było pod tą górą, nad strumieniem, tak? 
– Tak. O tym właśnie chcę ci opowiedzieć, 

jeżeli pozwolisz…
– No to wal. Mamy całą noc.
– Prawdę mówiąc, to ja tę historię opowie-

działem potem, już w wojsku, jednemu koledze, 
ale się rozniosło po kompanii i nagle okazało 
się, że jestem bardzo zasłużonym człowiekiem. 
Na akademiach przedstawiano mnie jako 
wprawdzie młodego, ale bardzo już dojrzałego, 
który zaraz po wyzwoleniu „znalazł właściwą 
drogę” i wspólnie z radzieckimi towarzyszami 
walczył z niedobitkami faszyzmu. Wiesz, takie 
tam górnolotne, napuszone frazesy. Głupio mi 
było chodzić w aureoli bohatera. Nigdy tego nie 
lubiłem. Na szczęście z nowym rocznikiem przy-
szedł do batalionu chłopak, który dał się poznać 
jako partyzant z Armii Ludowej i przejął ode 
mnie pałeczkę „zasłużonego weterana”. Maru-
dzę ci, bo tobie naprawdę pierwszemu, który 
też był w tym „Istrobitielnom batalionie”, chcę 
powiedzieć prawdę, jak to było z tą „właściwą 
drogą”. Tamtych nie wyprowadzałem z błędu, 
bo niby co miałem im powiedzieć? Że to wcale 
nie było tak z tą drogą. Wolałem uśmiechać się 
głupawo i milczeć. Na pewno by nie zrozumieli, 
oni tam w naszych stronach nie byli…

Wgniótł starannie niedopałek papierosa 
w talerzyk, który udawał zakamuflowaną po-
pielniczkę (w pokojach nie wolno było palić) 
i przewrócił się znów na wznak.

– Wszystko tam było o wiele prostsze, bez 
żadnych deklaracji i szukania „właściwych 
dróg”. Ja po prostu miałem osobiste porachun-
ki z banderowcami. W 1943 roku zabili mi 
starszego brata, wracał chłopak rowerem ze 
Stryja. Wyjechał rano. Miał na targu kupić 
dla ojca kożuch i wrócić, zanim się ściemni. 
Czekaliśmy całą noc. Wmawialiśmy sobie, że 
może zanocował w mieście, ale nie mieliśmy 
tam nikogo bliskiego, a kto obcy ryzykowałby 
w czasie okupacji nocleg dla nieznajomego… 

W tym czasie nie było jeszcze u nas masowych 
mordów Polaków, jak na Wołyniu, ale już tu 
i ówdzie zdarzały się napady, zwłaszcza na 
przyjezdnych z miasta handlujących żywnością.

Matka jak to matka, chyba pierwsza coś 
przeczuła, bo nad ranem zaczęła buczeć. Bardzo 
przykre jest to buczenie kobiet… Ojciec więc 
bez słowa wciągnął buty i skinął na mnie. 
Przeszliśmy przez uśpioną wieś i stanęliśmy 
na drodze do Stryja. Ojciec kroczył pierwszy, 
ciężko postękując. Ostatnio chorował na krzyż, 
po to miał być ten kożuch…

Którejś nocy spadło już trochę śniegu. Było 
zimno, a droga zamieniła się w błocko zmie-
szane z topniejącym śniegiem. Szliśmy skrajem 
drogi, nad samym rowem, tam było bardziej 
sucho. Nie pytałem ojca, ale zastanawiałem 
się – dokąd my właściwie idziemy? Do Stryja? 
Kilkanaście kilometrów takiej drogi, no i kogo 
w mieście pytać o chłopaka? Na policję ukraiń-
ską w tamtych czasach nie chodziło się pytać 
o zaginionego Polaka. Wyśmialiby… Ojciec 
jednak szedł. Może przeczuwał? Uszliśmy już 
tak ze dwa kilometry. Nagle ojciec stanął.

– Patrz – powiedział cicho. – Widzisz?
Widziałem. Wyszliśmy właśnie zza zakrętu. 

Kilkadziesiąt metrów od nas widać było ster-
czące z rowu koła roweru. Tuż obok na drodze 
coś ciemnego, długiego… To był Franek. Leżał 
na wznak. Koszula z przodu rozdarta, a cała 
pierś we krwi. Spodnie spuszczone aż do kolan 
i straszna rana pod brzuchem. To, co mu wy-
cięli, całe genitalia, leżały obok… Rozumiesz?! 
Co za bydlaki! Mało im było zabić? Podobno 
ucięli mu to jeszcze za życia… Wywiadywali-
śmy się potem u ludzi. Tej właśnie nocy w są-
siedniej wsi nocowała spora banda. Wieczorem 
widziano ich właśnie na tej drodze. Musieli 
go spotkać. Na drodze było dużo śladów wielu 
ludzi. Potem dowiedzieliśmy się, że była z nimi 
dziewczyna. To podobno ona wpadła na pomysł 
obcięcia Frankowi przyrodzenia. „Żeby nie pło-
dził polskich szczeniąt” – mówiła… Zrobili to, 
a potem ktoś poradził, że lepiej będzie też zabić. 
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Przechwalali się potem we wsi, gdzie nocowali… 
Ludzie nam o wszystkim opowiedzieli. Sam 
wiesz, że nie wszyscy Ukraińcy byli tacy. No, 
Franek trafi ł na innych… Najgorszych drani. 
Oczywiście zabrali też kożuch, jeżeli Franek go 
kupił, bo nie było przy nim też pieniędzy.

Długo staliśmy z ojcem nad Frankiem, ale 
trzeba było zabrać się do roboty, takiej trud-
nej… Oporządziliśmy jakoś chłopaka, ubrali, bo 
przecież matka nie mogła zobaczyć, co zrobili 
jej synowi… Na ramie roweru przywieźliśmy go 
do domu. Roweru nie zabrali, bo niby po co im 
rower w lesie? Matka już wiedziała… Ogarnęła 
ją taka zgroza, że przestała nawet płakać.

Śmierć Franka stała się jakby sygnałem, 
bo w jakiś czas potem zamordowano jednego 
z sąsiadów i jeszcze kogoś na końcu wsi. Nasza 
wieś była w większości ukraińska. Ukraińscy 
sąsiedzi zaczęli nas po cichu ostrzegać. Radzili, 
by choć na jakiś czas wynieść się do miasta.. 
Matka długo wzbraniała się, a to głównie przez 
mogiłę syna. „Zostanie taki samiutki” – mówiła. 
Wyjechaliśmy prawie ostatni. Zamieszkaliśmy 
w Stryju w dużej kamienicy po Żydach. Długo 
nie mogłem zapomnieć krwawego trupa brata. 

Wrogiem wydawał mi się teraz każdy Ukrai-
niec. Strasznie chciałem się mścić. Słyszałem, 
że gdzieś tam na Wołyniu i Podolu Polacy 
organizują samoobronę. Bronią swoich wsi, 
jak twierdz. Podobno nawet Niemcy po cichu 
dostarczają im broni i przez palce patrzą na 
grupy uzbrojonych Polaków.

Przeżyło się jakoś okupację. Wróciły władze 
radzieckie, które na serio zabrały się za bandy. 
Rosjanie wiedzieli, że nikt tak skutecznie, 
jak ocaleli z pogromów Polacy, nie będzie bić 
banderowców. Niemal każda rodzina miała 
z nimi porachunki. Może właśnie z tą myślą 
utworzono ten „Istrobitielnoj batalion”? W za-
sadzie należeli do niego Polacy, ale trafi ali się 
też Ukraińcy, bo przecież banderowcy mordo-
wali też Ukraińców, którzy pomagali Polakom. 
A potem władzom radzieckim.

Wstąpiłem natychmiast. Najlepsza rekomen-
dacją była śmierć brata. O nic nie pytali, nawet 
o wiek. Chcesz bić faszystów? To bij!. Dostałem 
pepeszę, granaty. Było trochę ćwiczeń z bronią 
i taktyki walki w lesie. Sam wiesz, jak to było 
z tymi ćwiczeniami. Po łebkach, aby szybko. 
Oczywiście mowy wtedy nie było o jakiejś 
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górnolotnej „właściwej drodze”, co mi potem na 
siłę wmawiali polscy towarzysze partyjni. Żad-
ne tam „ramię w ramię” i inne frazesy. Z tym 
„ramię w ramię” było zresztą różnie… Słyszało 
się już wtedy coś niecoś o zatargach władzy 
radzieckiej z Armią Krajową na Wołyniu… 
Nie bardzo wtedy rozumieliśmy, dlaczego te 
władze nie bardzo lubią Armię Krajową i tych 
z Londynu? Przecież wszyscy byli sojusznikami 
i walczyli ze wspólnym wrogiem. Nie myślało 
się wtedy o tych sprawach. Przecież u nas ani 
radia, ani żadnej prasy nie było. Pamiętaliśmy 
jednak, jak to w latach 1939-1941 nie dawała 
nam władza radziecka powodów do miłości. 
Zwłaszcza tym, których tysiącami wywlekano 
z domów i ogromnymi transportami wywożono 
na Syberię. Ci ludzie w środkowej Polsce, którzy 
znali tylko okupację niemiecką od 1939 roku, 
mało wiedzą o tym, co my tam przeżyliśmy. Dla 
wielu Polaków wkroczenie Niemców w 1941 r. 
było wyzwoleniem. Czy to nie paradoks?! Oni 
Armię Czerwoną zobaczyli dopiero w 1945 r. 
jako wyzwolicieli od Niemców, a to już zupełnie 
co innego. Szła przecież z nimi też nasza I Ar-
mia Kościuszkowców. 

Dlatego mówię ci: wtedy żadne tam „ramię 
w ramię” nie wchodziło w rachubę. Ja po pro-
stu chciałem bić banderowców za mojego brata 
i innych Polaków i to był mój jedyny cel i powód. 
Gdyby wcześniej Niemcy utworzyli taki bata-
lion, dali nam broń, to chyba też biłbym się pod 
ich rozkazami. Nie miałem wtedy żadnej idei, 
a i o patriotyzmie chyba niewiele wiedziałem. 
Nie miałem żadnych wzniosłych celów. No bo 
skąd niby miałem mieć? Ledwie pisać i czytać 
umiałem.

Zapalił nowego papierosa i chwilę milczał, 
jakby odpoczywając.

– Ale ja miałem opowiedzieć ci o jednym 
wydarzeniu, a nagadałem chyba pół życiorysu. 
Może cię to nudzi?

– Skądże znowu! Gadaj, jak leci. Może lepiej 
zrozumiem te ważne wydarzenia, jeżeli będę 
miał tak zwane tło.

– Tło powiadasz? Bo ja wiem… Ten wypadek 
mógł się zdarzyć na każdym tle. Bywają w życiu 
człowieka takie momenty, kiedy nagle zobaczy 
coś, na co patrzył przez całe lata i nigdy nie wi-
dział. Takie jakieś olśnienie czy jasnowidzenie? 
Posłuchaj więc. Była to moja druga „operacja 
na bandy”, bo pierwsza nie miała większego 
znaczenia. Po prostu pojechaliśmy aresztować 
rodzinę, u której nocowała banda, o czym poin-
formowali sąsiedzi. Dlatego wcale jej jakby nie 
liczę. Dopiero ta druga…

Wczesnym wieczorem wyjechaliśmy ze Stryja 
dwoma samochodami. Było nas czterdziestu 
ludzi, w tym pluton żołnierzy NKWD i kilku-
nastu „jastribkow”, jak nas nazywano piesz-
czotliwie. Operacją dowodził starszy wiekiem 
oficer, przedwojenny jeszcze, kadrowy oficer 
pograniczników. Już na początku lat trzydzie-
stych walczył z Bachmaczami na południowej 
granicy Związku Radzieckiego. W normalnych 
czasach dawno już powinien być na emerytu-
rze, ale wojna przytrzymała go w szeregach. 
Ten dziadek trzymał się zresztą świetnie, a co 
najważniejsze, miał ogromne doświadczenie 
w walkach z bandami. Rozbił już kilka oddzia-
łów UPA, ale tym razem, jak się potem okazało, 
czegoś nie przewidział albo nie dopatrzył…

Jedziemy cały czas na południowy zachód. 
Niewiele widziałem w ciemności spod plandeki 
wozu, ale czułem, że teren podnosi się coraz 
bardziej. Coraz większe i strome wzniesienia 
i coraz więcej zakrętów, jak to na górskich dro-
gach. Jedziemy już tak dwie godziny. Dowódca, 
jak zwykle, w szoferce. Pierwszego wozu. Nasz 
Studebaker o kilkanaście kroków za nim. Może 
to był pierwszy błąd. Gdyby odległość była 
większa choćby o sto, dwieście metrów? Potem 
to roztrząsano…

Dowódcą nas, „jastribkow”, był starszyna 
Kiercow, też starszy już wiekiem kołchoźnik 
spod Woroneża. Miał szeroką, rosyjską twarz 
dobrodusznego wojaka, ale broń Panie Boże, 
aby trafił na markieranta lub oszusta. Obli-
cze mu wtedy czerwieniało, jak cały bukiet 
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maków, wąsy podskakiwały jak u odyńca kły. 
Oczywiście nigdy nikogo nie uderzył, nawet 
nie krzyczał, ale już samo spojrzenie czarnych 
ślepiów nad wąsami starczyło, aby zapaść się 
pod ziemię. A tak normalnie, to dusza człowiek. 
Bywało, że sam taszczył koła od maxima, jeżeli 
widział, że przydzielono do tego wątłego chłop-
czynę, który stękał pod ciężarem. „Wazmi moj 
automat, ja poniesu kolesa” – mówił. Bardzo 
przeżywał śmierć każdego poległego ze swego 
oddziału. Wyrzucał sobie zawsze, że to on cze-
goś nie dopilnował, zawinił. „Taki młodziutki, 
dziewczyny pewnie jeszcze nie zaznał i już do 
piachu” – mawiał z żałością. Robił też wszystko 
aby tych młodych strzec, o ile to w walce możli-
we, przed każdym niebezpieczeństwem.

Tym razem mieliśmy urządzić zasadzkę na 
pewną bandę, o której były informacje, że uda-
je się na jakieś zgrupowanie na tym odcinku. 
Ten właśnie oddział, aby dostać się na wska-
zane miejsce, musiał przejść przez szosę, którą 
właśnie jechaliśmy, a ze względu na ukształ-
towanie terenu – w ściśle określonym miejscu, 
za małą wioską, której nazwy nie pamiętam. 
Tam właśnie banda miała nocować, a wczes-
nym rankiem przejść szosę. Na podstawie tych 
informacji dowództwo nasze podobno wybrało 
doskonałe miejsce na zasadzkę. Ktoś jednak nie 
przewidział, że UPA może też mieć informacje  
o nas…

Była głęboka noc, chyba zbliżaliśmy się 
już do celu. Pierwszy samochód ciął ciemność 
sztyletami przyćmionych reflektorów. Wkrótce 
zatrzymamy się i opuścimy wozy. Dalej pój-
dziemy pieszo... Ze względu na liczne zakręty 
jechaliśmy dość wolno i to chyba uratowało 
pierwszy samochód przed stoczeniem się ze stro-
mego nasypu szosy wprost do potoku, o którego 
istnieniu dowiedzieliśmy się wkrótce, gdy tuż 
przed jego maską wytrysnął w górę pomarań-
czowy płomień eksplodującego granatu. Stało 
się to tak nagle, że kierowca naszego wozu nie 
zdążył wyhamować i z całej siły wyrżnął w tył 
pierwszego… Wszyscy siłą bezwładu zwaliliśmy 

się do przodu i tak przez chwilę trwaliśmy 
w oszołomieniu, a na zewnątrz szalał już ogień. 
Po prawej stronie było zapewne wzgórze, bo 
smugi świetlnych pocisków waliły w nas jak 
z samolotu. Raz po raz granaty oświetlały sceny 
jakie rozgrywały się przy samochodach. Ktoś 
krzyczał, że dowódca zabity. W odpowiedzi ktoś 
darł się, że on przejmuje dowództwo. Nie wiem, 
jak długo trwało pierwsze oszołomienie. Może 
tylko minutę? Nie pamiętam, jak znalazłem 
się w rowie po lewej stronie szosy. Obok mnie 
jakiś żołnierz ostrzeliwał z erkaemu ziejącą 
ogniem górę.

Komuś w końcu udało się opanować sytuację 
i zorganizować obronę . Żołnierze rozciągnięci 
w rowie prowadzili ciągły ogień na górę i do 
wylotu szosy, bo i stamtąd smagał nas ogień 
z flanki. Były tam dobrze ukryte cekaemy. Na 
szosie i pod samochodami rozlegały się jęki 
i zawodzenia rannych, którym na razie nikt 
nie mógł pomóc… Nagle, jakby na dobitkę klę-
ski, zapaliły się oba samochody. Stało się jasno 
jak w dzień – zbiornik paliwa drugiego wwozu 
eksplodował z głuchym stęknięciem. Płonąca 
benzyna lunęła na ukrytych za kołami ludzi, 
ale nie zdążyli chyba poczuć ognia, bo doskonale 
teraz widoczni padli, skoszeni ogniem ceka-
emów. Było już pewne, że nie możemy zostać 
przy szosie. Przy tej iluminacji wykoszą nas jak 
kaczki. Nowy dowódca dał rozkaz do odstąpie-
nia w głąb lasu, po lewej stronie szosy, który 
podejrzanie milczał. Czyżby szykowano tam na 
nas nową zasadzkę? Potykając się biegłem w dół 
za innymi. Na szosie poza trupami i rannymi 
nie było już nikogo. Nagle ktoś z biegnących 
krzyknął i zaraz rozległ się plusk wody. Nie 
zdążyłem pomyśleć kiedy i jak znalazłem się po 
pas w wodzie, zimnej jak cholera i rwącej. Rzu-
ciło mnie na duży głaz. Przywarłem do niego 
broniąc się bezradnie przed napierającą wodą. 
Wokół brodzili inni żołnierze. Ktoś chwycił się 
mojego kamienia z drugiej strony. „Wot czort, 
mać jeho” – poznałem głos starszyny Kiercowa. 
Nagle poczułem się raźniej, ale on mnie nie 
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widział. Dźwignął się na kolana i poraczkował 
dalej w ciemność, stukając o kamienie pepeszą. 
Jednak poczułem się lepiej. Jeżeli starszyna jest 
tutaj, to nie jest tak źle. Puściłem kamień i opie-
rając się popychającej mnie wodzie, powlokłem 
się za nim. Drugi brzeg był płaski i grząski. 
Człapałem tak już kilkanaście kroków, a prze-
klęte grzęzawisko nie miało końca. Zrozumia-
łem teraz, dlaczego banderowcy nie obsadzili 
drugiego brzegu i tej strony szosy. Uważali, że 
i tak tędy nikt nie przejdzie. Nagle niedaleko 
ode mnie rozległo się głośne pluśnięcie i zaraz 
potem krzyk: „Pomogitie! Pomogitie!” rzuciłem 
się w tym kierunku, ale nikogo już nie było. 
Ogień z tyłu nie ustawał. Bandyci zeszli z góry 
i walili do nas jak do kaczek. Zawsze byli wyżej. 
Nagle bagno skończyło się i teren zaczął się pod-
nosić. Nie wiem jakim cudem nie utonąłem, jak 
ten nieszczęśnik obok. Jak się potem okazało, 
nie był sam – czterech żołnierzy brakowało, ale 
nie było ich pośród zabitych. Może byli ranni 
i woda poniosła ich w dół potoku?

Wzniesienie nie było wysokie i wkrótce 
byłem na szczycie. Wiatr smagnął mnie ty-
siącami lodowatych igieł, kufajka była ciężka 
od wody. Było mi potwornie zimno. Szczęki 
latały jak oszalałe. Kłapałem nimi jak wilk 
na widok tłustej owcy. Do szczytu dotarło już 
kilkunastu ludzi. Tymczasowy dowódca gdzieś 
się zapodział. Dopiero rano dowiedzieliśmy się, 
że w strumieniu dostał serię w plecy. Woda 
zniosła go i wyrzuciła na duży głaz, gdzie już 

pozostał. Może to jego krzyk słyszałem na gó-
rze? Dowództwo objął nasz Kiercow, bo obaj ofi -
cerowie leżeli martwi na szosie. Bandyci jakby 
przycichli. Buszowali na szosie obok palących 
się samochodów. Nawoływali się, huknęło tam 
kilka strzałów, pewnie dobijali rannych… 

Kiercow nie wytrzymał:
– Towarzysze! Jest tu jakiś cekaem?! Były 

nawet dwa. Żołnierze wycelowali starannie 
i dali ognia. Szosa natychmiast odpowiedziała. 
Pociski warczały obok mnie jak dzikie bestie. 
Leżałem skostniały z zimna i strzelałem z in-
nymi. Amunicja kończyła się. Miałem jeszcze 
dwa granaty, ale z tej odległości nie zdały się 
na nic. Bandyci nie odważyli się przekroczyć 
szosy – wiedzieli, że wtedy my będziemy górą. 
Zacząłem odróżniać sylwetki drzew. Świtało. 

Nagle jakaś niewidzialna siła szarpnęła 
moją pepeszę. W prawej dłoni, którą trzymałem 
szyjkę kolby, poczułem ostry ból, zapiekło, jak 
ogniem. Ze zgrozą zobaczyłem, że automat leży 
na ziemi, a ja trzymam w dłoni urwaną kolbę. 
Z trudem rozchyliłem zdrętwiale palce i odrzu-
ciłem zakrwawione drewno, które wisiało na 
pasie broni. Całą dłoń wzdłuż kciuka miałem 
przeoraną pociskiem. Krótka seria musiała 
rąbnąć w automat, urwała kolbę i pofrunęła 
dalej. Gdybym był o kilkanaście centymetrów 
w prawo to dostałbym w samą pierś. Właśnie 
się podnosiłem aby zmienić stanowisko…

Było już zupełnie widno. Ogień ustał, bandyci 
nie chcieli ryzykować dziennej bitwy i wycofali 
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się. I tak marudzili z nami kilka godzin, co 
w ich sytuacji nie było logiczne. Może nawet sły-
szeli, jak nasz cudem ocalały radiotelegrafista 
wzywał pomocy? W każdej chwili mogły nadje-
chać posiłki. Spojrzałem na towarzyszy. Wszy-
scy wyglądali okropnie. Obłoceni po pas, mokre 
mundury wyglądały jak szmaty, twarze szare 
jak popiół, na wielu krew… Ten i ów mimo po-
twornego zimna zdawał się drzemać na stojąco. 
Stałem oparty o drzewo i bezradnie patrzyłem 
na krwawiącą rękę. Rana piekła okropnie. Nag-
le zrobiło mi się strasznie żal siebie. Rozumiesz? 
Żal siebie! Są w życiu takie chwile, kiedy żal 
jest nam właśnie siebie. Tylko siebie. Po śmierci 
Franka matka niańczyła mnie jak niemowla-
ka. Byłem więc przyzwyczajony do czułości, 
a tu nagle taka sytuacja. Obcy las, gdzieś tam 
niedaleko jeszcze banda, która koniecznie chce 
mnie uśmiercić i umęczeni koledzy jak zjawy 
z innego świata, którzy przecież nie zastąpią 
mi matki. No i ja po tych strasznych nocnych 
przeżyciach, strzelaninie, rwącej wodzie w po-
toku, zdradzieckim, złowieszczym bagnie. 
Cały jestem mokry, zziębnięty i niewyspany. 
No i ta niegroźnie wprawdzie skaleczona, ale 
potwornie piekąca i puchnąca już dłoń. W ta-
kiej sytuacji nie byłem jeszcze nigdy w życiu. 
Za dużo przeżyć, jak na jedną noc. Taki byłem 
teraz biedny, nieszczęśliwy chłopczyna, co to 
„głodno, chłodno i do domu daleko”. Dosłownie! 
Łzy napłynęły mi do oczu, usta wykrzywił 
grymas żałości. No i wtedy, nie wiadomo dla-
czego, zapragnąłem nagle po prostu pójść sobie 
z tego miejsca. Powlokłem się przed siebie jak 
lunatyk. Dopiero po chwili ktoś zauważył moje 
niezrozumiale odejście w las. Dogonił mnie  
Kiercow. 

– Ty kuda synok, a? – chwycił mnie za ramię. 
– Kuda ty w lies? Zaczem w lies? 

Nagle zobaczył moją zalaną łzami twarz, 
chwilę przyglądał mi się, jakby zdumiony i nag-
le na jego twarzy wykwitł dziwny wyraz, jakby 
czułości, nigdy tego u niego nie widziałem Objął 
mnie przez plecy.

– Czto ty? Płaczesz? Zaczem płaczesz? ko-
munist nikagda nie płaczet! Poniał?! Nikagda! 
W baju ty nie płakał, a tiepier? Gawariu tiebie: 
komunist nikagda nie płaczet! A ty czto! Ty nie 
komunist?! Nie komunist? Gawari! Nu kak? 
Komunist, da?

Nagle spojrzałem w tę brudną, umęczoną 
twarz. Wydała mi się niezwykle jasna i piękna. 
Właśnie – mimo brudu i potu – piękna. Tak pa-
trzeć może tylko człowiek o kryształowo czystej 
duszy anioła. Uśmiechał się do mnie wyczeku-
jąco Nagle pytanie starszyny stało się dla mnie 
tak oczywiste jakby pytał o nazwisko.

– Da – powiedziałem szeptem. – Ja komunist…
To był właśnie ten moment, o którym mówi-

my: to olśnienie. Chwila, w której zdałem sobie 
sprawę, że ja naprawdę jestem komunistą. Ja, 
biedny polski chłopiec, któremu zabito brata, 
który musiał opuścić swój dom, ratując życie 
własne i rodziny, chłopiec, który właściwie 
przez całe swoje młode życie cierpiał niedosta-
tek, a czasem i nędzę. Ja po prostu nie mogłem 
nie być komunistą. Zwłaszcza w tamtej chwili, 
w tamtej chwili nie miałem jeszcze żadnych 
poglądów politycznych i ideologicznych. Nie 
bardzo wiedziałem, co to znaczy: być komuni-
stą, ale wiedziałem, że nie mogę nim nie być.

Długo to trwało zanim słowo komunista 
przestało być dla mnie mistycznym zaklęciem, 
które wypowiedziałem przed moim starszyzną. 
Do partii wstąpiłem w rok po przyjeździe do 
Polski, już w wojsku, ale do dziś naprawdę 
nie wiem, który dzień należy uznać za dzień 
wstąpienia? Tamten w podkarpackim lesie, po 
bitwie z bandą, kiedy przyciskałem do piersi 
krwawiąca rękę i wypowiadałem to zaklęcie, 
czy ten drugi, na zebraniu partyjnym w czy-
stej sali, przed znudzonym audytorium sytych 
i dostatnio ubranych towarzyszy? Jak myślisz? 
Który dzień był ważniejszy?

– Myślę, że tamten – powiedziałem cicho.
– Uspokoiłeś mnie. Ja też liczę tamten dzień 

dla siebie. Niech tak już zostanie. A teraz czas 
spać. Wiesz która to godzina?!
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teresa	Gładysz

KORZENIE – LOSY 
NASZEJ RODZINY CZ. II 

Nieśwież.	Lata	dzieciństwa

Nieśwież był małym powiatowym miastecz-
kiem, leżącym na pograniczu polsko-

-rosyjskim. Początki miasta sięgają XII wieku, 
jednak dopiero Radziwiłłowie rozsławili Nie-
śwież, zarządzając majątkiem przez czterysta 
lat. W 1582 roku marszałek wielki litewski 
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (Sierotka) rozpo-
czął budowę renesansowo-barokowej rezydencji 
rodowej, wielokrotnie potem przebudowywanej, 
która pozostawała w rękach Radziwiłłów do 
17 września 1939 roku. Obecnie ten wspania-
ły zamek znajduje się w granicach Białorusi 
i ma status Muzeum Narodowego – Rezerwatu 
Historyczno-Kulturalnego Nieśwież, a od roku 
2005 znajduje się na liście światowego dziedzi-
ctwa UNESCO. 

Zamek otoczony był głęboką fosą i przyle-
gającym doń dużym, stuhektarowym parkiem 
w stylu angielskim. Wiosną pokrywały w nim 
trawę kwitnące fi ołki, ukryte pod bujnie ros-
nącymi przylaszczkami i zawilcami. Cała 
łąka była biało-niebiesko-fi oletowa. A zapachy! 
Wszystkie inne ginęły w dominującej nucie fi oł-
ków i świeżej trawy. Gdy przynosiło się fi ołki 
do domu, całe mieszkanie pachniało. Teraz 
fi oletowe kwiatki mają tylko ten sam wygląd, 
ale niestety nie mają tego zapachu. Tak fi ołki 
pachniały tylko u nas, w Nieświeżu. 

Ordynatem dóbr nieświeskich w okresie 
międzywojennym był książę Albrecht. Gościł 
u siebie wielu polityków i artystów. W 1926 
roku marszałek Józef Piłsudski spotkał się tu 
z przedstawicielami ziemiaństwa, a w 1929 r. 
przebywał w Nieświeżu prezydent Ignacy Moś-
cicki. Latem, w czasie nieobecności księcia, 
park był miejscem spacerów matek z dziećmi 

i zakochanych, zimą jeziora przy zamku zamie-
niały się we wspaniałą ślizgawkę. Przychodzili 
tu nie tylko uczniowie, ale profesorowie, księża, 
ofi cerowie i cała młodzież miasta. W soboty 
i dni świąteczne grała w parku orkiestra pułko-
wa. Wtedy odbywały się tańce, zabawy, a zimą 
zawody łyżwiarskie. 

HERB RAdzIwIłłów z NIEśwIEżAHERB RAdzIwIłłów z NIEśwIEżA

CUdowNy oBRAz MAtKI BoSKIEJ w KośCIElE 
fARNyM w NIEśwIEżU
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W środku miasta znajdował się duży, czwo-
roboczny rynek, na nim ratusz z sukiennicami. 
Układ urbanistyczny miasto zawdzięczało 
również Mikołajowi Krzysztofowi Radziwiłłowi 
(Sierotce), który chaos średniowiecznych uliczek 
polecił zastąpić układem geometrycznym. Przed 
rauszem stał pomnik Niepodległości z 1931 r., 
przed którym odbywały się defi lady w święta 
państwowe. Od rynku w czterech kierunkach 

rozchodziły się ulice, w większości brukowane. 
Chodniki przy ulicach były szerokie na cztery 
płyty, następnie był pas klombów, na których 
rosły kwiaty i jarzębiny, za nimi jeszcze jedna 
płyta oraz krawężnik. Jarzębiny pięknie prezen-
towały się jesienią i zimą, pokryte czerwonymi 
jagodami. Przy jednej z głównych ulic – Piłsud-
skiego – znajdowała się cerkiew prawosławna 
św. Jerzego, dawny kościół bernardynów pw. św. 
Katarzyny, a za nim koszary 27. Pułku Ułanów 

im. Króla Stefana Batorego, obok sala kinowa, 
kasyno ofi cerskie i podofi cerskie. Oddzielony 
od ul. Piłsudskiego skwerem znajdował się 
kościół farny z 1593 r. Był to pierwszy kościół 
barokowy w dawnej Rzeczypospolitej, drugi 
w Europie, zbudowany na wzór rzymskiej świą-
tyni Il Gesù, którą Mikołaj Krzysztof Radziwiłł 
(Sierotka) zachwycił się, odwiedzając Włochy 
w drodze powrotnej z pielgrzymki do Ziemi 

Świętej. Piękne freski były dziełem nadwornego 
malarza Radziwiłłów D.K. Heskiego, artysty 
pochodzenia żydowskiego. W kościele tym, 
w 1939 r. w czasie mszy św. przyjęłam pierwszą 
komunię św. Byłam sama jedna, mama starała 
się bowiem przyspieszyć moje przystąpienie do 
sakramentu w obawie, że Rosjanie pozamykają 
wszystkie kościoły.

Wzdłuż ulicy Wileńskiej po obu stronach 
ciągnęły się sklepy, prowadzone głównie przez 

MAMA, RoK 1912
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Żydów. Był tu między innymi „wytworny” sklep 
z owocami południowymi oraz sklep Baty. Obie 
główne ulice zbiegały się przy ładnym bulwarze, 
powyżej niego znajdował się okazały gmach szko-
ły powszechnej, do której uczęszczałam. Zimą 
w górnej części bulwaru była ślizgawka, na któ-
rej w soboty i niedziele przygrywała orkiestra. 

Społeczeństwo Nieświeża było wielonaro-
dowe i wielowyznaniowe. Większość stanowili 

oJCIEC, MAMA I wIlA, RoK 1920oJCIEC, MAMA I wIlA, RoK 1920

Polacy, Żydzi i Białorusini, byli również Rosja-
nie i Tatarzy. Grupa wyznania mojżeszowego 
była najliczniejsza, posiadała zabytkową syna-
gogę, zniszczoną w czasie powstania w getcie 
w 1942 r. Następną grupę stanowili katolicy, 
do nich należały dwa kościoły i kapliczka 
w Słuckiej Bramie, usytuowana na piętrze, 
której Radziwiłłowie ofi arowali cudowny obraz 
Matki Boskiej. Co się z nim później stało i gdzie 
zginął, nie wiadomo. W maju 1943 roku w tej 

kapliczce moja siostra Wila brała ślub z Zyg-
muntem Sobiechem. 

Klasztor PP Benedyktynek z kościołem, 
założony w 1596 r. przez Elżbietę, żonę księcia 
Radziwiłła Sierotki, usytuowany był na skraju 
miasta, na niewielkim wzgórzu. Prowadziła do 
niego brama, znajdująca się pod niezwykłą ba-
rokową dzwonnicą z XVIII wieku. W klasztorze 
kształciły się i wychowywały dziewczęta z całej 

MAMA z wIlą I RENIą, RoK 1924

Polski. Znajdowała się tutaj również bursa dla 
uczennic Seminarium Nauczycielskiego oraz 
przedszkole prowadzone przez siostry zakonne, 
do którego uczęszczałam. 

Trzecią liczną grupę wyznaniową stano-
wili prawosławni. Posiadali oni piękną dużą 
cerkiew pod wezwaniem św. Jerzego, był to 
dawny kościół Bernardynów pod wezwaniem 
św. Katarzyny. W 1942 r. cerkiew częściowo 
została zniszczona, Rosjanie skorzystali z tego 
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i natychmiast ją rozebrali. Pomimo dużego 
zróżnicowania społeczeństwo nieświeskie 
żyło w zgodzie i harmonii, zachowując swoje 
tradycje. Najbardziej strzegli swej odrębności 
Żydzi, dzieci swoje na szczeblu podstawowym 
kształcili w szkołach żydowskich, ale w gim-
nazjum z roku na rok przybywało młodzieży 
pochodzenia żydowskiego.  

Najwięcej młodzieży kształciło się w ko-
edukacyjnym Gimnazjum im. Władysława 
Syrokomli. Dyrektorem szkoły był ksiądz Jan 
Grodis, który potrafi ł – wraz z gronem pedago-
gów – utworzyć z młodzieży polskiej, białoru-
skiej i żydowskiej jedną, zgodną i miłującą się 
społeczność szkolną. Na uroczystościach pań-
stwowych i szkolnych obok siebie w pierwszym 
rzędzie siedzieli: ksiądz dyrektor, batiuszka, 
rabin, starosta i dowódca pułku stacjonującego 

w mieście. Gimnazjum znane było w całym 
województwie z wysokiego poziomu nauczania. 
Zespół nauczycielski stanowili świetni pedago-
dzy, wykształceni na uniwersytetach ryskim 
i petersburskim, ludzie o dużej kulturze osobi-
stej, prawi, kochający młodzież, którzy poświę-
cali jej dużo czasu i uwagi. Byli dla nas wzorem 
moralnego postępowania, uczyli patriotyzmu 

i poszanowania innych narodowości. Rygory-
stycznie przestrzegano jednolitego ubrania, obo-
wiązywały mundurki: dla uczennic – granatowa 
układana spódniczka do pół łydki, granatowa 
bluzka z białym kołnierzykiem i fartuszek oraz 
czarne pończochy w prążki, a w stroju galowym 
biała bluzka z marynarskim kołnierzem do gra-
natowej spódniczki, dla uczniów też granatowe 
mundurki, przy czym w klasach I-IV chłopcy 
chodzili w pumpach i czarnych pończochach 

1 IX 1939, Idę do SzKoły zE StARSzą SIoStRą RENIą RoK PóJśCIA do SzKoły
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wSzyStKIE zdJęCIA z ARCHIwUM 
RodzINNEGo tERESy GłAdySz

 RoK 1950, CóRKI z tAtą RoK 1950, CóRKI z tAtą

w prążki, w klasach wyższych nosili już długie 
spodnie. Tak było do 17 września 1939 roku, 
kiedy do miasta wkroczyli bolszewicy.

Ksiądz dyrektor – humanista i fi lozof, czło-
wiek o szerokich horyzontach umysłowych, 
nawiązywał kontakty ze szkołami za granicą, 
przenosząc dobre wzory do naszej szkoły, by ją 
unowocześnić. Wprowadził np. przerwy śródlek-
cyjne. Dozorca trąbką dawał sygnał rozpoczęcia 
przerwy, na glos trąbki otwierano okna w kla-
sach i ćwiczyło się, poświęcając kilka minut na 
gimnastykę. Na terenie szkoły istniały różne 
organizacje i kółka naukowe, między innymi 
Koło Abstynentów, które założył ksiądz Grodis. 
Był on wielkim przeciwnikiem alkoholu, gdyż 
uważał, że to wróg numer jeden człowieka, 
rodziny i Polski. Członkowie koła składali 
przyrzeczenie, że nie będą pili i że będą uświa-
damiać innych o szkodliwości picia alkoholu. 
Moja siostra Renia była uczennicą drugiej klasy 
gimnazjum. Po jednym ze spotkań koła wróciła 
do domu z postanowieniem, że namówi mnie 
do złożenia przyrzeczenia. Miałam wówczas 
siedem lat, Renia chciała, bym złożyła przysię-
gę, że do lat osiemnastu nie wezmę alkoholu do 
ust. Podprowadziła mnie do ołtarzyka z fi gurką 
Matki Boskiej i palącą się przed nią lampką 
oliwną, który znajdował się w sypialni. Kazała 
mi uklęknąć i – w tej wzniosłej atmosferze – po-
wtarzać słowa przysięgi. Byłam bardzo przejęta 
składając ją i muszę przyznać, że nieraz, gdy 
byłam już starsza i w towarzystwie namawiano 
mnie do wypicia lampki wina, mimo woli przed 
oczami stawał mi moment składania przysięgi. 
Choć miałam na nie ochotę, wyciągnięta ręka 
cofała się; przysięgi dotrzymałam. Pierwszy 
kieliszek wódki wypiłam za namową mojego 
męża w dniu jego urodzin – miałam wówczas 
skończone dziewiętnaście lat.

Ksiądz dyrektor dużą wagę przywiązywał 
do tężyzny fi zycznej. Propagował uprawianie 
sportu, jazdę na rowerze, łyżwach, nartach, 
wycieczki piesze. Wiosną zawsze organizował 

całodzienną wycieczkę rowerową do lasu; 
atrakcją dla ducha były pachnące storczyki, 
których mnóstwo rosło w tamtejszych lasach, 
a atrakcją dla ciała – lody dla wszystkich, przez 
niego fundowane. Dyrektor i katecheta, ks. 
Władysław Stefanowicz, jeździli zimą razem 
z młodzieżą i innymi mieszkańcami miasta na 
łyżwach, w sutannach trochę tylko skróconych. 

Na podwórku gimnazjalnym latem można było 
grać w siatkówkę, był też kort tenisowy. Książę 
Albrecht wspierał szkołę fi nansowo, ufundował 
np. instrumenty dla szkolnej orkiestry. Młodzież 
gimnazjalna organizowała przedstawienia 
amatorskie i koncerty fortepianowe. W soboty 
urządzane były tzw. „sobótki” z interesującymi 
referatami, po wysłuchaniu których organizo-
wano gry i zabawy. Dwa razy do roku odbywały 
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się bale – w karnawale kostiumowy, w czerwcu 
wiosenny. Do Nieświeża przyjeżdżały teatry 
z Wilna i Warszawy. Niezapomnianym przeży-
ciem było przedstawienie „Księcia niezłomnego” 
w wykonaniu zespołu Teatru Reduta Juliusza 
Osterwy. Spektakl odbył się w pięknej scenerii 
zamkowego dziedzińca, a rolę tytułową grał 
sam Osterwa. Ogółem w spektaklu wystąpi-
ło sto osób, w tym sześćdziesięciu statystów, 
a oglądało go tysiąc widzów.

Dewizą księdza Jana Grodisa było poszano-
wanie godności każdego człowieka, bez względu 
na to, jakiej był narodowości, rasy czy wyzna-
nia. Tolerancję uważał za sprawę bardzo waż-
ną, propagował patriotyzm bez nacjonalizmu, 
religię bez fanatyzmu i wpajał taką postawę 
uczniom. Chociaż młodzież była zróżnicowana 
ze względu na narodowość, religię, pochodzenie 
społeczne czy stan majątkowy rodziców, dzięki 
atmosferze, jaką tworzyli nauczyciele, nie czuło 
się żadnych różnic. Nikt nie był dyskrymino-
wany, panowała ogólna życzliwość i tak było 
do wybuchu wojny w 1939 roku, gdy okupanci 
zaczęli nawoływać do wzajemnej nienawiści.

Latem 1939 roku na zamku było bardzo 
dużo gości. Nawet księżna matka z całą świtą 
zjechała z Włoch, gdzie zwykła spędzać jesień 
i zimę. Było również wielu gości z całego kraju; 
sądzili, że w Nieświeżu, z dala od bombar-
dowań i frontu spokojnie przetrwają wojnę. 
Tymczasem 17 września o świcie wojska ra-
dzieckie wkroczyły do Nieświeża – przez Bramę 
Słucką czołgi i samochody pancerne wjechały 
do miasta, posuwając się na zachód. O godzinie 
9.00 krasnoarmiejcy byli już na zamku. Zastali 
tam wszystkich gości, zebranych na śniadaniu. 
Oświadczyli im, że są w areszcie domowym 
i nikt nie może opuścić zamku. Postawili kilku 
żołnierzy na warcie. Niedługo potem rodzina 
książęca trafiła do więzienia w Mińsku, a na-
stępnie do obozu koncentracyjnego pod Moskwą. 
Radziwiłłów uratowała królowa Włoch, która 
zagroziła komunistom radzieckim, że jeżeli nie 

uwolnią rodziny książęcej, Włochy nie będą 
sojusznikiem ZSRR w wojnie. Wezwano księcia 
do NKWD i kazano zostawić spis osób (rodziny 
i gości), by na tej podstawie wystawić dokumen-
ty uprawniające do wyjazdu. Uwolnieni wyje-
chali do Włoch i zamieszkali w przygotowanym 
dla nich pałacu w Rzymie.

Przygotowując spis osób wyjeżdżających 
Radziwiłł nie wiedział, że pod jego nieobecność 
do Nieświeża przybyła z Neapolu jego daleka 
krewna, baronowa Stempel. Wrócił do NKWD, 
by ją dopisać na liście, Rosjanie jednak nie 
pozwolili na uzupełnienie wykazu komentując, 
że skoro nie było jej na pierwszym dokumencie, 
widocznie chciała pozostać w ZSRR. Przed 
wyjazdem Radziwiłłowie musieli znaleźć ja-
kieś w miarę bezpieczne miejsce dla krewnej. 
Nie wiem, jak do tego doszło, ale zamieszkała 
ona u nas w salonie. Ten jeden pokój, do tego 
częściowo dzielony z moją siostrą Renią, która 
brała w nim lekcje gry na fortepianie, musiał 
zastąpić baronowej sale zamkowe. Mieszkała 
z nami do czasu, gdy Rosjanie wyrzucili nas 
z domu, oddając go „dla deputata wierchownogo 
sowieta” (posła na sejm). „Deputat” okazał się 
młodą dziewczyną o nazwisku Łaciata, która 
przed wojną pasła gęsi w majątku Radziwił-
łów. Przechodząc kiedyś obok naszego domu 
powiedziała: – Jaki ładny dom i to wystarczyło, 
by kazano nam opuścić go do rana, niczego nie 
zabierając. To była uczciwa dziewczyna. Nie 
zdawała sobie sprawy, że zostaniemy wyrzu-
ceni, a kiedy się o tym dowiedziała, odnalazła 
nas, oddała niektóre rzeczy i później starała 
się, w miarę możliwości, nam pomagać. Tak np. 
kiedy jechała na posiedzenie sejmu do Mińska, 
zabierała ze sobą mamę mówiąc, że to jej ciocia. 
Mama na targu w Mińsku kupowała artykuły, 
jakich w Nieświeżu brakowało, jak np. ka-
myczki do zapalniczek czy sacharynę, które po 
powrocie sprzedawała, zarabiając w ten sposób 
na życie. Jadąc z posłanką pociągiem nie była 
kontrolowana…
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Jadwiga Korcz-Dziadosz

Zakorzenianie
15 sierpnia 1945 roku zapakowawszy do wagonu 
towarowego podstawionego na peronie dworca 
w Samborze siedem kufrów wypełnionych głów-
nie książkami z biblioteki taty i skromne, pod-
stawowe rzeczy osobiste, z pościelą i garami, 
nieco kaszy, tłuszczu i ziemniaków – rodzina 
była gotowa do nieznanej drogi. Pociąg ruszył, 
wagony toczyły się coraz szybciej stukając na 
zwrotnicach, coraz dalej i dalej, i już nie widać 
było panoramy Sambora. Pod wieczór przekro-
czyliśmy nową granicę Polski, z każdym obro-
tem kół oddalając się od osadzonego za drutami 
ruskiego wiezienia za niepopełnione winy taty 
i od rodzinnego domu. Naprawdę wydawało się 
niemożliwe, by zostało tak na zawsze.

Po trzytygodniowej podróży na żółtej ścia-
nie budynku dworcowego zobaczyliśmy napis 
ZIELONA GÓRA. Pociąg odstawiono na bocz-
ny tor, a przedstawiciel Państwowego Urzędu 
Repatriacyjnego poinformował udręczonych 
podróżą i nieznaną przyszłością ludzi, że mają 
iść do miasta i szukać sobie kwater. 

Mama Helena ruszyła na rekonesans po 
miasteczku, które robiło niezłe wrażenie. Nie 
było śladu zniszczeń wojennych, były porządne 
brukowane jezdnie i gładkie chodniki, rzucała 
się w oczy obfita zieleń; ulice obsadzone były 
lipami, a wiele domów otoczonych było piękny-
mi ogrodami. Niestety na najlepszych domach 
przypięte były informacje, że są zajęte, ale 
przecież szukaliśmy jedynie jakiejś kwatery. 
Mieszkanie, a tym bardziej dom nie były po-
trzebne, ta sytuacja, w jakiej byliśmy nie mo-
gła trwać długo, te Ziemie Odzyskane pewnie 
zaraz będą „odzyskane” ponownie, bezpieczniej 
przeprowadzić się – może bliżej Sambora? Po 
kilku dniach koczowania na dworcu i nieśmia-
łych wyprawach do miasta zamieszkaliśmy 

w ponurym pokoju we wspólnym mieszkaniu 
z przesiedleńcami z Czerniowiec. Dom stał na 
prawo od dworca, tak jak to było w Samborze. 
Atmosfera niepewności, tymczasowości i co 
najmniej niestosowności zajmowania nie swo-
ich przecież domów udzielała się nawet mnie, 
dwuipółletniemu dziecku.

W sąsiedztwie w piętrowym budynku miesz-
kały jeszcze dwie Niemki. Dziadek Michał – 
dobra dusza – szybko zorientował się, że są 
głodne, wystraszone i zaczął je dokarmiać. Gdy 
już wyjeżdżały za Odrę, starsza z nich powie-
działa: „Jest pan dobrym człowiekiem – niech 
pan tu mieszka!”. Złagodziło to zapewne roz-
terki moralne dziadka i przeprowadziliśmy się 
do ich domu. Mieszkamy tu od października 
1945 roku – taka data zameldowania widnieje 
w moim dowodzie osobistym do dziś. 

Pierwsze lato rodziny w Zielonej Górze 
upływało na codziennej krzątaninie. Dziadek 
Michał budżet domowy uzupełniał prowadze-
niem małego zakładu szewskiego na potrzeby 

1947 RoK, tA fotoGRAfIA wRóCIłA z łAGRU
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sąsiadów. Dochodów wielkich ta działalność nie 
przynosiła, była za to okazją do nieustannych 
spotkań towarzyskich i prowadzenia nie koń-
czących się rozmów o polityce, wspomnień wo-
jennych i innych opowiadań. W przydomowym 
podwórku życie kipiało; oprócz stale przycho-
dzących sąsiadów z interesem i na pogaduszki, 
biegały tu małe koźlęta, bo w obórce pobekiwała 
mama-koza, gdakały kury, a czasem pokwiki-
wały dwie świnki wypuszczane przez dziadka 
Michała z chlewika „na spacer”. Jesienią na 
podwórzu wyrastały niebotyczne góry trocin 
zwożone przez dziadka z pobliskiego tartaku 
jako opał na zimę.

W mieście wśród mieszkańców wciąż trwała 
swoista wymiana demograficzna; niezniszczone 
wojną miasto zasłynęło szeroko jako swoiste 
eldorado dóbr wszelakich i było obiektem pene-
tracji szabrowników. Do miasta dojeżdżało się 
jedynym pociągiem kursującym z Poznania, 
który na dworzec zielonogórski przyjeżdżał 
około północy, zawsze oczekiwał go tłum świe-
żo upieczonych zielonogórzan, wypatrujących 
krewnych, znajomych zachęcanych do przyjaz-
du, niektórzy z nich zostawali na dłużej, inni 
tylko na chwilę. 

W Zielonej Górze mimo wciąż nie rozpako-
wanych do końca kufrów i poczucia tymczaso-
wości życie biegło. Z nadejściem wiosny dziadek 
Michał w przydomowym ogródku wysiewał 
nasiona podstawowych warzyw, zasadził też 
kilka rzędów ziemniaków, nie wierzył jednak 
w osiągnięcie wysokich zbiorów, bowiem z prze-
rażeniem stwierdził, że gleba zielonogórska to 
„sam piach, panie, gdzie jej tam do tamtej tłu-
stej…”. Zasiedlone też zostały chlewiki i kurni-
ki na podwórku. Zdawano sobie jednak sprawę, 
że zabiegi te mogą stanowić jedynie uzupeł-
nienie utrzymania. Pierwsza do pracy poszła 
mama. W mieście działało już wprawdzie kilka 
szkół, ale pracę podjęła w uruchamianej dużej 
fabryce włókienniczej. W Zielonej Górze zjawili 
się fachowcy od produkcji włókienniczej z Białe-
gostoku, Łodzi i Bielska Białej i robili wszystko, 

by uruchomić zdewastowany kompletnie przez 
„ruskich” zakład. Oprócz maszyn i surowców 
zakład potrzebował też ludzi, nie tylko do 
pracy produkcyjnej. Mama przyjęła obowiąz-
ki referenta do spraw socjalnych i rekrutacji 
sił roboczych. Wydawało się jej, że łatwiej tę 
pracę będzie porzucić, gdyby trzeba było się 
przeprowadzać. A myśl o przeniesieniu się bli-
żej Sambora, albo choćby do centralnej Polski 
nie opuszczała jej ani na chwilę. Drugą myślą 
towarzyszącą jej nieustannie była nadzieja na 
szczęśliwy powrót taty; był przecież młody, sil-
ny, zdrowy, w dobrej formie – wytrzyma i wróci. 
Zelektryzowała ją jednak świadomość, że on 
przecież nie zna nowego miejsca pobytu rodziny. 
Zaczęła niezmordowanie pisać pisma pod adre-
sem wszelkich możliwych przedstawicieli władz 
radzieckich, poprzez konsulat i ambasadę, 
także bezpośrednio do Moskwy. Każdy zdobyty 
adres był natychmiast wykorzystywany. Treść 
tych pism była prawie jednakowa – zawsze pisa-
ła prośbę o zwolnienie niewinnie aresztowanego 
obywatela polskiego. Pisma te słała również 
do polskich najwyższych władz. Odpowiedzi 
nie było, ale listy też nie powracały do na- 
dawczyni. 

Z kufrów wyciągane były na razie pojedyn-
cze egzemplarze książek, zresztą nie było na nie 
w domu półek, ani tym bardziej szaf bibliotecz-
nych. W pracy, w życzliwej atmosferze, wśród 
sympatycznych koleżanek i kolegów urodziła 
się myśl utworzenia amatorskiego zespołu te-
atralnego, kusząca tym bardziej, że z pełnym 
powodzeniem działał już taki wśród kolejarzy. 
Nowy zespół teatralny Polskiej Wełny miał 
bardzo ambitne plany repertuarowe, kierował 
nim Józek Worek, który przyjął pseudonim 
artystyczny Żmuda, niezwykle utalentowanym 
okazał się przesympatyczny Staszek Cynarski 
i znany jeszcze z Sambora Józio Michalcewicz. 
Mama, której udzielił się zapał kolegów, zaan-
gażowała się w pracę nad wystawieniem „Ze-
msty” Aleksandra Fredry. Dbający o możliwie 
wysoki poziom artystyczny i oprawę sceniczną 
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spektaklu Żmuda i Cynarski, wypożyczyli bo-
gate, stylowe kostiumy z teatrów poznańskich.

Nadal krążyły pogłoski o kolejnej zmianie 
granic, a mama myślała o przeprowadzce, 
mimo tego jesienią należało przygotować zapasy 
na zimę. Tym bardziej, że pod dom przyjeżdżali 
furmankami chłopi, oferując głowy kapusty 
i ziemniaki, a w chlewiku pokwikiwały dorod-
ne świniaki, już niewypuszczane na podwórko 
na codzienne spacery, ponieważ były niekolczy-
kowane, czyli hodowane nielegalnie. Zakupiono 
zatem kilkanaście metrów ziemniaków, które 
złożono w piwnicy i dwa wory kapusty, którą 
szatkowano na ręcznej szatkownicy przez kilka 
wieczorów, potem solono, przyprawiano i dep-
tano. Deptanie to był cały rytuał – dziadek sta-
rannie mył nogi, ubierał czyste gacie, których 
nogawki zawiązywał pod kolanami i tak przygo-
towany wskakiwał do beczki stojącej na środku 
kuchni i deptał długo, dokładnie. Następnie 
beczkę wspólnymi siłami sąsiadów wtaczano 
do piwnicy, przykrywano deską z odpowiednim 
kamieniem i aromatyczna kapusta wyjadana 
była potem przez całą zimę. Szatkownica jak 
pałeczka sztafetowa przechodziła dalej, bo we 
wszystkich domach powtarzał się obrządek 
kiszenia kapusty na zimę, mimo rychle zapo-
wiadanej zmiany granicy.

Przed świętami Bożego Narodzenia, w kon-
spiracji, przy szczelnie zasłoniętych kocami 
oknach nocą produkowane były kiełbasy, ka-
szanki, salcesony z wcześniej zaszlachtowanych 
świń. Ta konspiracja wydawała się niezbędna 
wobec zarządzenia władz o kontrolowanej ho-
dowli i konieczności oddawania obowiązkowego 
kontyngentu, w tym przypadku niewykonywa-
nego. Zapachy wędlin wędzonych w ogrodzie 
w beczce spełniającej całkiem udanie funkcję 
wędzarni, niosły się po całej okolicy, potem 
wszyscy sąsiedzi byli częstowani tymi wyro-
bami. Zresztą również w innych sąsiedzkich 
domach, jeśli były tylko odpowiednie warunki 
lokalowe, zarządzenie o kontrolowanej hodowli 
było nagminnie łamane. 

W święta, w domach na tym przedmieściu 
Zielonej Góry zasiedlonym przede wszystkim 
dawnymi mieszkańcami Małopolski Południo-
wo-Wschodniej, obok innych świątecznych dań 
obowiązkowy był barszcz z uszkami i wieńcząca 
kolację wigilijną kutia. Tylko w niektórych 
domach gospodyni robiła zupę rybną, co świad-
czyło o wielkopolskim rodowodzie rodziny, albo 
specjały z innych rejonów Polski. Wieczorem na 
ulicy mrok rozjaśniały niesłychanie romantycz-
ne gazowe latarnie, dodające uroku tej cichej 
okolicy. 

Mama z ogromnym trudem odnajdywała 
radość w codziennym, powoli normującym się 
życiu rodziny w mieście, które rozwijało się 
żywiołowo. Nie umiała cieszyć się z każdej 
polskiej tabliczki z nazwami ulic po polsku, co 
tak radowało mieszkańców, obojętnie mijała 
otwierane sklepy z polskimi szyldami. Nawet 
wieczory poezji, humoru i piosenki w restaura-
cji „Warszawianka” przy pl. Lenina, o których 

1948 RoK, JAdzIA z dzIAdKIEM PRzEd doMEM NA 
dąBRowSKIEGo
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z ogromnym entuzjazmem opowiadały kole-
żanki w pracy, na krótko poprawiły jej nastrój. 
W grudniowy wieczór 1945 roku poszłyśmy 
z mamą na imprezę mikołajkową w teatrze 
miejskim, gdzie na chwilę przeniesione zo-
stałyśmy do pięknego, zaczarowanego świata 
baśni. Szczególnie dla mnie było to przeżycie 
niezwykłe, o którym później z wypiekami na 
policzkach opowiadałam dziadkowi Michałowi, 
wielokrotnie pokazując, jaki to śnieg sypał na 
scenie!

Wiosną 1946 roku od przypadkowego zna-
jomego mama dowiedziała się, że zwolnieni 
z łagrów wracają przez Brześć. Przy najbliż-
szej okazji pojechała na drugi koniec Polski 
i na ścianie korytarza wewnątrz budynku, 
w którym zwolnieni z czeluści przechodzili 
kwarantannę, wśród wielu innych kartek 
z adresami umieściła swoją: „HELENA KORCZ 
ZAMIESZKAŁA DAWNIEJ – SAMBOR, 
CZEKA NA MĘŻA WŁADYSŁAWA KORCZA 
W ZIELONEJ GÓRZE UL. DĄBROWSKIEGO 
82”. Nadal z uporem pisała pisma do wszelkich 
możliwych władz w sprawie zwolnienia bez-
prawnie aresztowanego męża. 

W styczniu 1947 roku odbyły się pierwsze 
powojenne wybory do sejmu. Ich zaskakujący 
wynik był co najmniej dziwny. W pracy poja-
wiali się ludzie z głosem decydującym w wielu 
sprawach, a sprawiający wrażenie mocno niedo-
uczonych. Często wyczuwalna była gęstniejąca 
atmosfera niedomówień, jakieś powoływania 
się na dobro partii i innych wyższych racji, 
niesprecyzowanych, niedopowiedzianych. Co-
raz częściej w użyciu były nieznane dotąd lub 
znane w innym kontekście pojęcia: domiary, 
kontyngenty, akcje, walka klasowa.

Pewnego sierpniowego dnia 1947 roku wy-
strojone w koronkowe sukienki zrobiłyśmy 
sobie z mamą fotografię. Mama nie ustawała 
w pisaniu listów do wszelkich władz radzieckich 
w kwestii bezprawnie więzionego męża wraz 
z tą korespondencją wysłała także to zdjęcie. 

W łagrze gdzieś na północnym Uralu, pokazał 
mu je enkawudzista i skomentował: „wot, sma-
tri, kakije polskije damy, job twoju mać”. 

W dżdżysty wieczór w połowie października 
w 1948 roku wracałyśmy obie z mamą z Wy-
stawy Ziem Odzyskanych z Wrocławia. Pod 
domem mama zobaczyła przez okno jakiś cień 
na suficie naszej kuchni, krzyknęła i rzuciła się 
biegiem. Gdy, trochę urażona, przewracając się 
jeszcze w progu na porzuconej torbie , dotarłam 
do domu, ze zdumieniem stwierdziłam, że wszy-
scy: dziadek, babcia i mama ściskają jakiegoś 
obcego i w ogóle nie zwracają na mnie uwagi! 
Tak zapamiętałam powrót mego taty z ruskich 
łagrów. 

Codzienne życie w kolejnych latach wyzna-
czał rytm zmieniających się pór roku. Dziadek 
Michał, jak co roku wiosną, narzekając na 
zielonogórski piach, wysiewał nasiona wielu 
różnych jarzyn w przydomowym ogródku, za-
wsze wzdychając do samborskiej żyznej ziemi, 
w którą wetknięty kij też owocował. Z posesji 
kilka lat wcześniej poznikały pompy, bowiem 
domy przy ulicy Dąbrowskiego doczekały się 
sieci wodociągowej, ale funkcję kanalizacji 
burzowej na ulicy nadal pełniły rowy wzdłuż 
jezdni, które po letnich obfitych deszczach 
stawały się miejscem wspaniałej zabawy dla 
wszystkich dzieci. 

Płynęły kolejne lata, ja poszłam do szkoły, 
urodził się mój brat. Do domu doprowadzono 
gaz, zniknęły węglowe kuchnie. Śmierć Stalina 
w 1953 roku zaowocowała jedynie koniecz-
nością podwójnego „wytapetowania” wnętrza 
podwórkowej ubikacji. Zaraz po śmierci wodza 
wykleiłam ściany ubikacji gazetami pełnymi 
żałobnych portretów Stalina, szczególnie sta-
rannie zdobiąc drzwi, przy czym nie była to 
z mojej żadna świadoma demonstracja, a jedy-
nie sezonowa konieczność odświeżenia ubika-
cji. Wizerunek Stalina był stałym elementem 
„artystycznym”, który właściwie przestał być 
przeze mnie zauważany. Tata stwierdził, że 
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taki widok zakłóca mu wyraźnie czynność fi-
zjologiczną i wykleił ponownie wnętrze ubikacji 
bardziej neutralną prasą. Z prawdziwym obrzy-
dzeniem przychodziło rodzicom funkcjonowanie 
w zakłamanym świecie ustroju socjalistyczne-
go, coraz ostrzej dającego się we znaki. Tym 
swobodniejsze były rozmowy w domu o coraz 
bardziej rzucających się w oczy rozdźwiękach 
między głoszonymi publicznie hasłami, a prak-
tyką gospodarczą i polityczną. Ta dwutorowość 
ocen rzeczywistości szczególnie trudna była dla 
mnie, bardzo solidnej uczennicy szkoły reali-
zującej z całą konsekwencją program lojalnej 
szkoły socjalistycznej. Jak większość dzieci tam-
tej epoki rozumiałam jednak rozdział między 
„prawdą prawdziwą”, domową, a „prawdą” na 
użytek oceny szkolnej. Zaiste niepojętym było, 
jak udawało się w tej schizofrenicznej atmo-
sferze wychowywać dzieci na ludzi uczciwych, 
ceniących prawość i wartości moralne.

Mijały lata, powoli budziła się w nas świa-
domość, że to miejsce do którego zawiodły nas 
powojenne losy, stanie się naszym domem chyba 
na dłużej. Zmieniał się też wygląd posesji. Nie 
hodowaliśmy już tak wielu zwierząt, zostały 
tylko kury. Za to dziadek Michał dalej trady-
cyjnie uprawiał przydomowy ogród. Kwiatków 
było niewiele, trawnik jedynie pod jabłonią, kró-
lowały zaś jarzyny, krzewy i drzewa owocowe. 
No i hamak oraz huśtawka dla dzieci. 

Życie stabilizowało się: mama uczyła w szko-
le, pracował również tato, choć dopiero po poli-
tycznym przełomie 1956 roku znalazło się dla 
niego miejsce nauczyciela. Tato był człowiekiem 
pełnym pasji i głębokich zainteresowań. Całe 
swoje życie poświęcił historii, napisał wiele 
książek, jest autorem m.in. podręcznika do 
nauki historii Ziemi Lubuskiej i wielu innych.. 
A dzięki wielu rodzinnym wyprawom turystycz-
nych po jeziorach i rzekach Ziemi Lubuskiej 
powstał przewodnik turystyczny, wydana też 
została mapa o obrzańskim szlaku kajako-
wym autorstwa Taty. Niezależnie od decyzji 

jałtańskich, po pierwszym okresie naturalnych 
obaw i dylematów moralnych, poczucie zakorze-
nienia umacniało się coraz bardziej. Również 
dlatego, że tata swoje zawodowe historyczne pa-
sje poświęcił badaniom polskości tej ziemi. Pisał 
na ten temat książki, prowadził też z ogromną 
energią działalność popularyzatorską. Był 
wykładowcą na zielonogórskiej uczelni, przez 
całe życie nie chciał zaakceptować kłamstw 
i przekłamań historycznych. W wyniku takiej 
postawy w stanie wojennym został zwolniony 
i wysłany na tzw. wcześniejszą emeryturę. Pisał 
jednak dalej i w przychylniejszych już czasach 
opracował m.in. dzieje Lwowa. 

Dziś starszego pokolenia nie ma już wśród 
żywych, a dom przeżył kolejną moderniza-
cję techniczną: łazienki są trzy, centralne 
ogrzewanie jest gazowe, w ogrodzie, oprócz 
starych drzew, jest tylko trawa i rosną kwia-
ty. Zielona Góra stała się naszym miastem 
rodzinnym, a na zielonogórskim cmentarzu są 
groby bliskich, tutaj upływa życie już kolejnego 
pokolenia. Ogromnie żal jedynie, że trudna 
codzienność tak bardzo różni się od marzeń 
rozbudzonych po 1989 roku.

1954 RoK, NA SPACERzE NA Ul. toPolowEJ  
(dzIś BoH. wEStERPlAttE)

wSzyStKIE zdJęCIA z ARCHIwUM  
RodzINNEGo JAdwIGI KoRCz-dzIAdoSz
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Echo słów i melodii

Bo nie zapomnisz mnie… 

Są słowa czy melodie, które przypominają się 
niespodziewanie. Nie uczyliśmy się ich na 

pamięć, ot zwykłe, codzienne. Pamięć ukryła 
je w jakimś zakamarku umysłu, jak dawno 
nieprzeglądane w szufladzie listy, pocztówki 
i zdjęcia. Takie spojrzenie wstecz przypomi-
na miniony czas, zdarzenia, które – zdawało 
się – zostały wymazane, wyparte, jakby nigdy 
nie zaistniały – szara plama, w której nie 
ma życia. Czasem zdumienie mnie ogarnia, 
gdy okazuje się, że pamiętam różne szczegóły 
dawnego życia, które – niby film – przewija się 
przed oczami. Co je wywołuje, nie wiem – może 
rozmowa lub jakieś słowo, echo zdarzeń… I pio-
senka. Tworzą jednak swoisty klimat, który 
przypomina naszą młodość. Wtedy nie zawsze 
umieliśmy ocenić prawidłowo otaczającą nas 
rzeczywistość, ale to była nasza przestrzeń ży-
cia, dana nam bez możliwości wyboru, dopiero 
później następowało znalezienie własnej drogi. 

Zachwycamy się stokrotką wczesną wiosną. 
Nie ma jeszcze róż, lilii, kwitnących magnolii, 
nie ma oszałamiającego zapachu wiosny w peł-
ni. Jednakże maleńka stokrotka zapowiada 
przyjście czegoś nowego, zapowiada wiosnę. 
Bez tej otoczki niby nieistotnych zdarzeń, bez 
dnia zawieruszonego w kołowrocie bieganiny, 
nie wytworzylibyśmy swojej niepowtarzalnej 
osobowości. To te właśnie chwile zapisują się 
w naszym wewnętrznym ja. Utrwalają się 
w głęboko ukrytej podświadomości. 

Usłyszana dawna melodia chwyta za serce 
i powstaje wzruszenie, którego nie daje mi 
współczesny utwór, będący „na topie”. Zwykłe 
słowa piosenki: Hanko, o tobie marzę wśród 
bezsennej nocy, przebijają współczesne melodie. 

Dlaczego – nie wiem… Może dlatego, że grała 
i śpiewała ją dla mnie mama, warszawianka… 
Orkiestra Stasia Wielanka gra tę i wiele innych 
melodii do dziś, zachowując klimat tamtych lat, 
gdy były śpiewane także na ulicy… Przecież na 
ulicy śpiewał Mieczysław Fogg w początkach 
swej kariery. Dla przechodniów potrafił śpiewać 
Jan Kiepura – nie zaszkodziło to jego karierze. 

Ile melodii Jerzego Petresburskiego, war-
szawiaka urodzonego w 1895 r., nie straciło 
do dziś wartości. Przebój tamtych lat – „Tango 
Milonga” – powstał 1929 r. i do dziś jest znany 
na całym świecie, śpiewała tę piosenkę także 
Edith Piaf. Kompozycje Jerzego Petersburskie-
go śpiewali: Eugeniusz Bodo, Mieczysław Fogg, 
Ludwik Sempoliński, Hanka Ordonówna i inni. 
Komponował muzykę do operetek, kabaretu, 
do filmów nakręconych przed II wojną świato-
wą, a także utwory taneczne: walce, fokstroty, 
tanga. Tańczyły je Siostry Halama i Pola Ne-
gri. W latach 20. napisał muzykę do wiersza 
Juliana Tuwima „Wielka Teodora”, a śpiewała 
Maria Strońska. „Ja się boję sama spać” skom-
ponował dla Zuli Pogorzelskiej. Także napisana 
dla rosyjskiej orkiestry estradowej, bardzo po-
pularna w Rosji „Błękitna chusteczka”. („Sinyj 
Płatoczek”) jest jego kompozycji. Kilka tytułów 
znanych i popularnych do dziś to: „Już nigdy”, 
„Odrobinę szczęścia w miłości”, „Ta ostatnia 
niedziela”, które po wojnie śpiewali – Irena San-
tor, Jerzy Połomski, Sława Przybylska, Violetta 
Villas czy Janusz Gniatkowski. Śpiewało się 
piosenki Jerzego Petersburskiego na salonach 
i na ulicy. Jak dzieci, poszły w świat i żyją do 
dziś, idąc własną drogą, wzbudzając echo daw-
nych lat. „Już nie zapomnisz mnie…”, piosenka 
z filmu „Zapomniana melodia”, śpiewana przez 
Aleksandra Żabczyńskiego, a skomponowana 
przez Henryka Warsa do słów Ludwika Star-
skiego, powstała w 1938 r. i też stała się prze- 
bojem. 

Te piosenki do dziś mnie wzruszają, są moje 
bardziej, niż inne, bo ja z nimi rosłam. Były 
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śpiewane na co dzień, lub „u cioci na imieni-
nach”. Śpiewane, a nie odtwarzane z płyty. 
Czasem zakończeniem spotkania było „Upływa 
szybko życie”1, a potem „Góralu czy ci nie żal”… 
I nic w tym złego, te piosenki łączyły ludzi. 

1	 Autor	 słów,	 ks.	 Franciszek	 Leśniak	 (1846-1915)	
w	latach	 1871-1873	 pracował	 w	Starym	 Sączu,	
gdzie	był	katechetą	i	dyrektorem	Żeńskiej	Szkoły	
przy	Klasztorze	Klarysek.	W	Nowym	Sączu	młody	
kapłan	napisał	słowa	pieśni:	„Upływa	szybko	ży-
cie”	dodając,	że	powstała	na	„zakończenie	roku	
szkolnego”.	 Tekst	 i	nuty	 opublikował	 w	Tarnowie	
w	1910	 roku	w	zbiorze	pieśni	polskich	w	opraco-
waniu	muzycznym	Stefana	Surzyńskiego.	Do	dziś	
trwają	spory,	czy	Leśniak	był	tylko	autorem	słów,	
czy	 także	 muzyki.	 W	większości	 publikacji	 przy-
pisuje	 się	mu	 jedno	 i	drugie,	 ale	 jednak	 w	kilku	
występuje	nazwisko	znanego	poznańskiego	kom-
pozytora	 i	muzyka	 –	 Stefana	 Surzyńskiego,	 jako	
autora	 muzyki.	 (http://tarnowskikurierkulturalny.
blox.pl/2010/08/Uplywa-szybko-zycie.html)

Pamiętam mamę pani Frankowskiej, naszej 
sąsiadki z lat pięćdziesiątych, jej piękne jasne 
kręcone włosy i harmonię, taką małą, na której 
grała. Mogła mieć wtedy około sześćdziesięciu 
lat. Opowiadała o tym, że grając na weselach 
czy innych uroczystościach, utrzymała rodzinę 
podczas wojny. Na pewno wszystkie melodie 
były przedwojenne. Nie pamiętam szczegółów, 
ale jej postać utrwaliła mi się na zawsze. Nieraz 
siadała w oknie na pierwszym piętrze i grała 
dla wszystkich, bo tam mieszkali ci, dla których 
w Warszawie nie było miejsca do życia, spaliło 
się wszystko… 

Inna piosenka, śpiewana przy różnych oka-
zjach, „Oczy czarne”, powstała w 1843 r. Słowa 
napisał Jewhen Hrebinka a muzykę Florian 
Herman. Uważana jest za rosyjsko-cygański 
utwór ludowy, ale autorem słów jest Ukrainiec, 
a muzyki Niemiec. Śpiewana jest przy ognisku 
jak i na koncertach, a Michał Szpak otrzymał 
pierwszą nagrodę na festiwalu w Zielonej 
Górze właśnie za „Oczi czornyje”, brawurowo 
wykonane. 

Moje wspomnienia wywołał program „Lata 
dwudzieste, lata trzydzieste”, przygotowywa-
ny w grupie wokalnej, prowadzonej przez Olę 
Matusiak. Echo słów i melodii chwytających 
za serce, a zakopanych w pamięci na zawsze.

zESPół EStRAdowo-woKAlNy Utw,  
fot. BoGUMIłA HylA-dąBEK
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Potęga zera

Wiele razy w życiu spotkałam się z zerem. 
Niby zero razy zero to jest zero; gdy mam 

mało i dopiszę zero to mogę mieć więcej: 100 
i 0 = 1000, przetestowałam na sobie. Nieraz 
spotkałam się z okrągłym i napuszonym zerem. 
Zdawało by się, że nie może mi zaszkodzić, no 
bo jak? Ależ tak, jak najbardziej – zero puszyło 
się i karmiło tym, co może. Nie zawsze w porę 
się spostrzegłam, że koło mnie kręci się zero. 
Już miało pochlebców i klakierów, którzy też się 
paśli przy okazji... Niech tam wszystkim zerom 
ziemia lekką będzie. 

Tamte chodzące zera dawno wykreśliłam 
z pamięci – nie są warte wspomnień. Zapa-
miętałam natomiast mocno najprawdziwsze 
zero matematyczne. Pracowałam wiele lat temu 
w księgarni, ale nietypowej, bo choć należącej 
do Domu Książki, to zaopatrującej w materiały 
piśmiennicze i papiernicze różne biura, szkoły 
itd. Nie lubiłam tej pracy, ale kilka bardzo 
ważnych zer zmusiło mnie do jej podjęcia. 
W tamtym czasie nie mogłam tak po prostu 
zwolnić się, dopiero po dwóch latach mogłam 
bezpiecznie zmienić pracodawcę. Zatrzymywała 
mnie też pożyczka, której nie mogłam spłacić 
jednorazowo. Moja cierpliwość, to zrozumienie, 
że jeśli uciekać, to trzeba wiedzieć dokąd; wtedy 
nie miałam tej możliwości... 

Co roku w naszej księgarni był przepro-
wadzany remanent. Bardzo skrupulatnie 
i uczciwie. Ten, o którym chcę napisać, był już 
kolejny, poprzednie wypadały pomyślnie, tzn. 
nie mieliśmy ani niedoborów, ani nadwyżek. 
Tym razem ja byłam na urlopie, a ekipa rema-
nentowa weszła, jak zwykle, niezapowiedzia-
na. To nie było żadnym zaskoczeniem, każdy 
wykonywał swoją pracę. Nie przejmowałam się 
remanentem i nie odwiedzałam księgarni, ale 

w pewnym momencie coś mnie podkusiło, żeby 
się dowiedzieć, kiedy skończy się remanent i jak 
wypadło sprawozdanie. Miny kierownika i eki-
py remanentowej przeraziły mnie od drzwi: – 
Pani Aniu, jest niedobór, czyli manko, na 10 000 
tysięcy zł! Ciemno zrobiło mi się w oczach – ta 
ogromna suma, podzielona między trzech pra-
cowników odpowiedzialnych materialnie... – Co 
się stało? Jak to możliwe? – huragan myśli 
przeleciał przez głowę. 

Remanent przeprowadzany jest dwa razy, 
a w przypadku manka dodatkowo, przez inną 
ekipę, trzeci raz! W tym momencie zobaczyłam 
w wyobraźni ciężarówkę załadowaną różnymi 
spinaczami, kredkami, papierem do maszyn, 
bo za taką kwotę tych drobiazgów musiałoby 
być góra... Można się pomylić przy wydawaniu 
w magazynie, ale wszelkie biura, czyli nasi 
odbiorcy, też wszystko liczyli! – Panie kierowni-
ku – oprzytomniałam – idziemy sami do maga-
zynu zobaczyć, co tam jest i co się stało! Plomby 
już były zdjęte. Z rozpaczą w sercu zabraliśmy 
listy remanentowe i poszliśmy do magazynu. 
Właściwie nie wiadomo po co... 
listy remanentowe i poszliśmy do magazynu. 
Właściwie nie wiadomo po co... 

fot. EwA KwAśNIEwICz
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W magazynie towaru nie było więcej, jak za 
kilkanaście tysięcy. Kierownik czytał listę, a ja 
dotykałam różnych drobiazgów. Wszystko się 
zgadzało! Kierownik odczytał kolejną pozycję: 
teczki biurowe zawiązywane szt. 10 000. Zro-
biłam krok i… olśnienie! Patrzyłam na stosik 
teczek po 1zł za sztukę. Przecież 10 000 teczek 
sięgałoby pod sufit w magazynie, a tu ten 

niewielki stosik… Zapytałam jeszcze raz, ile 
ma być tych teczek. 10 000 sztuk? Kierownika 
zamurowało, ja na moment wrosłam w podłogę, 
by po chwili zawołać: – Kierowniku, leć po ekipę 
remanentową! Jeszcze nie wyszli, bo podpisują 
ostatnie karty ze sprawozdań...

Oto co może jedno zero!!! 

Projekt „Jesień w chmurach. 
Seniorzy latają do warszawy

We wtorek 1 października 2013 r. rozpoczęliśmy nowy cykl zajęć uniwersyteckich pt. „Jesień 
w chmurach” – Mirosław Gancarz, pracownik Urzędu Marszałkowskiego (samodzielne stanowisko 
ds. promocji połączeń lotniczych w Departamencie Infrastruktury i Komunikacji), zaproszony 
na wykład w Sali Dębowej, z ogromną swadą i talentem udowadniał, iż nie ma czego się bać 
podróżując samolotem. Jak mówią statystyki – jest to środek lokomocji o najniższym wskaźniku 
wypadkowości, lęk natomiast jest w nas samych, trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć i… przeła-
mać! Przełamywaniu posłużyć miały promocyjne (bezpłatne) loty słuchaczy ZUTW do Warszawy, 
w zamian seniorzy zobowiązywali się spopularyzować stolicę i jej atrakcje na piśmie i w fotografi i. 

Zaczęłyśmy od Starego Miasta i Powązek, 
co wystarczyło na pierwszy dzień pobytu. 
W kolejnym dniu poszłyśmy szlakiem Fryde-
ryka Chopina, zwiedzając m.in. multimedialne 
muzeum poświęcone wielkiemu kompozytorowi 
i pianiście. Krakowskie Przedmieście i Nowy 
Świat przemierzałyśmy kilkakrotnie, znajdu-
jąc tam zawsze coś ciekawego, co przykuwało 
naszą uwagę. Nie mogło też zabraknąć wyjścia 
do teatru. Padło na Teatr Narodowy i sztukę 
„Królowa Margot”. Na pewno długo tej sztuki 
i gry aktorów nie zapomnimy.

Zdążyłyśmy pójść do Łazienek Królewskich 
i na Starą Pragę, żeby porównać tę dzielnicę 
z innymi, w których górują okazałe, szklane 
domy. Pozostał niedosyt. Żeby dobrze zwiedzić 
Warszawę, trzy dni nie wystarczą. Wiem coś 
o tym, bo „przerabiałam” stolicę kilkakrotnie 
z wnukami.

Rozpoczęły Bogumiła Hyla-Dąbek i Janina 
Komorowska. Bogusia opisała to tak:

Korzystając z projektu „Jesień w chmurach” 
zorganizowanego przez Zielonogórski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku przy wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 
poleciałyśmy do Warszawy na pierwszy ogień, 
4 listopada. Janina Komorowska i ja, Bogu-
miła Hyla-Dąbek, obie z klubu fotografi cznego 
FOTOOKO.

Lot samolotem... piękna sprawa, po godzinie 
byłyśmy już w stolicy. Pogoda, jak na zamówie-
nie, poleciałyśmy przecież fotografować. Obie 
z Janką doszłyśmy do wniosku, że skoro mamy 
tak luksusową podróż za darmo, to zafundu-
jemy sobie trzydniowy pobyt w Warszawie. 
Fotografowanie, udział w konkursie to jedno, 
a przy okazji odwiedzimy ważniejsze miejsca 
w stolicy.
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Oczywiście podczas całego pobytu wszędzie, 
gdzie byłyśmy, nie zapominałyśmy o fotogra-
fowaniu, bo to było naszym zadaniem i celem 
podróży do Warszawy. 

Dlaczego opisuję ten nasz wyjazd? Bo uwa-
żam, że to wielka szansa dla fotografujących 
seniorów, którzy w tym projekcie mogą wziąć 
udział. Ciekawe warsztaty fotograficzne, moż-
liwość zwiedzenia stolicy, przejażdżki metrem, 
lot samolotem. To przeżycie czegoś nowego, 
atrakcyjnego.

19 listopada 2013 r. do Warszawy poleciały 
Maria Bronczak i Halina Adamiak. Intere-
sowały je pomniki przeszłości, ale i nowa ar-
chitektura (Muzeum Historii Żydów Polskich, 
Stadion narodowy, Bibliotek Uniwersytecka). 
Jako zadanie konkursowe wybrały przeprowa-
dzenie wywiadów z ciekawymi osobami. Oto 
portret Aleksandry Śliwowskiej, z domu 
Berlińskiej pióra Haliny Adamiak 

Olę poznałam dzięki Marysi Bronczak, która 
jest jej koleżanką ze szkoły średniej. Obie ukoń-
czyły Liceum Ogólnokształcące nr 7 w Zielonej 
Górze. Zachwyciła mnie ta osoba na tyle, że 
postanowiłam opisać ją i jej dokonania. Jest 
z urodzenia Lubuszanką, a od 17 roku życia 
także warszawianką. Ma życiowe motto, które 
brzmi: „Wczoraj marzenie, dzisiaj rzeczywi-
stość; zawsze z uśmiechem realizuję swój cud, 
czyli życie”.

Już jako uczennica szkoły podstawowej, 
a później Liceum Ogólnokształcącego nr 7 (w la-
tach 1958-1966), uprawiała akrobatykę sporto-
wą w zielonogórskich klubach Zryw i Gwardia. 
Po maturze przeniosła się do Warszawy i tam 
kontynuowała aktywność sportową w DKS 
Targówek, ucząc się jednocześnie w Państwowej 
Szkole Technicznej. Po jej ukończeniu podjęła 
pracę w wyuczonym zawodzie (elektronika 
medyczna). Jednak fascynacja sportem okazała 
się silniejsza. W 1970 r. podjęła studia na AWF 
w Warszawie i tej dziedzinie pozostaje wierna. 

JANKA KoMoRowSKA PRzEd StARtEM do wARSzAwy, 
fot. BoGUMIłA HylA-dąBEK

PRzEd PAłACEM KUltURy,  
fot. BoGUMIłA HylA-dąBEK

BoGUSIA NA PlACU zAMKowyM,  
fot. JANINA KoMoRowSKA
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Po ukończeniu studiów (dyplom z wyróżnie-
niem) pracowała najpierw jako trener kadry 
juniorek w Polskim Związku Gimnastycznym, 
a potem w latach 1975-1978 jako instruktor 
sportu w Ośrodku Szkolenia i Doskonalenia 
Artystów Cyrkowych w Julinku. Następnie 
przez 10 lat pełniła funkcję Sekretarza Ge-
neralnego Polskiego Związku Akrobatyki 
Sportowej. Przez następne lata (1989-1995) jej 
praca i funkcja to Sekretarz Generalny Pol-
skiego Związku Piłki Siatkowej. W tym czasie 
tworzyła podwaliny piłki plażowej w Polsce 
i opracowała system szkolenia młodzieży w pił-
ce siatkowej, co procentuje do dzisiejszego dnia. 
Była również redaktorem naczelnym pisma 
„Piłka Siatkowa” i – do roku 2004 – dyrektorem 
Fundacji Rozwoju Piłki Siatkowej. Do chwili 
obecnej aktywnie działa społecznie w Lions 
Club Nike Warszawa, który roztacza opiekę nad 
młodzieżą uzdolnioną muzycznie.

Równolegle z aktywną praca zawodową zbu-
dowała dom, wychowała i wykształciła córkę, 
absolwentkę Akademii Medycznej w Warsza-
wie, założyła i pielęgnuje piękny ogród. Od 
1996 r. została prywatnym przedsiębiorcą.

Zna języki: rosyjski, francuski i angielski. 
Jest miłośniczką psów, podróży, gry na pianinie 
oraz tańczy latino. Ma figurę nastolatki, biega 
na obcasach, sprawnie pokonuje samochodem 
korki warszawskie i jest WSPANIAŁA!!!

Maria Bronczak przeprowadziła wywiad 
z panią Anną Dmochowską

Pani Anna Dmochowska pracuje w dużym 
koncernie polsko-francuskim w Warszawie 
jako PR Manager. Polecił mi ją, jako ciekawą 
osobę do przeprowadzenia wywiadu, syn, który 
z nią współpracuje zawodowo. Podał mi tylko 
jej nazwisko i numer telefonu. Zadzwoniłam, 
umówiłam datę i godzinę spotkania, a potem 
poszukałam informacji o niej w Internecie. 
Znalazłam również zdjęcie, więc wiedziałam, 
jak wygląda. Gdy w sekretariacie podeszłam 

NA StACJI MEtRA, fot. JANINA KoMoRowSKA

ANNA dMoCHowSKA, fot. MARIA BRoNCzAK

AlEKSANdRA ślIwowSKA z HAlINą AdAMIAK, 
fot. MARIA BRoNCzAK

MARIA BRoNCzAK , fot. HAlINA AdAMIAK
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do niej wyciągając rękę, była zaskoczona: 
– Przecież się nie znamy. Na szczęście zdjęcie 
było aktualne… W dniu naszego spotkania 
skończyła 41 lat, więc była to dobra okazja do 
prześledzenia jej kariery.

M.B.: Pani Aniu, jak to się zaczęło?
A.D.: Pochodzę z podlaskiej wsi, gdzie w ma-

łym gospodarstwie rodziców poznałam ciężką 
pracę fizyczną. Mając 14 lat wiedziałam, że to 
nie jest moja przyszłość i zrobię wszystko, żeby 
wybrać inną drogę życia. Po liceum, ukończo-
nym z wyróżnieniem, zdecydowałam się stu-
diować filologię w Białymstoku, gdzie mogłam 
liczyć na mieszkanie u krewnych.

M.B.: To jak znalazła się Pani w War-
szawie?

A.D.: Za namową spotkanej w pociągu 
koleżanki, ale i intuicji, wysiadłam w Warsza-
wie i postanowiłam, że dam sobie radę sama. 
Miałam 19 lat. Zatrudniłam się w pracowni 
złotniczej, a dla tej branży lata 1991-1993 były 
najlepszym okresem rozkwitu – mogłam utrzy-
mać się i zaocznie studiować polonistykę, ale 
ten kierunek coraz bardziej rozmijał się z moją 
drogą zawodową.

M.B.: Domyślam się, że przerwała pani 
studia, dla których wyjechała Pani z domu…

A.D.: Dynamizm w każdym momencie ży-
cia – to moje motto. Człowiek energiczny, zmie-
rzający do celu, musi zmieniać kierunek jeśli 
trafia na „ścianę” .Taką ścianą było gospodar-
stwo rolne bez przyszłości, źle wybrane studia, 
ograniczony szef, który nie był autorytetem, 
brak możliwości awansu zawodowego i finanso-
wego, nielubiana praca. Jeśli się to dostrzega, 
trzeba podjąć decyzję zmiany.

M.B.: Domyślam się, że tych zakrętów 
przeszła Pani wiele

A.D.: Pracowałam w Warszawie, krótko 
w Toruniu, znów w Warszawie, w różnych 
firmach i na różnych stanowiskach. Oprócz 
wielu szkoleń zawodowych skończyłam studia 
socjologiczne, założyłam rodzinę, wybudowali-
śmy dom, urodziłam dwie córki. Mam wsparcie 

męża i blisko mieszkającej wspaniałej teściowej, 
która realizuje się, pomagając nam w codzien-
nym życiu domowym.

M.B.: Ja jestem też teściową i dziękuję 
za uznanie dla swojej. Brawo!

A.D.: Dzięki niej jestem bardziej dyspozy-
cyjna w pracy, ale jak trzeba, to np. odrabiam 
z córką zadanie domowe.

M.B.: Czy woli Pani pracować samo-
dzielnie, czy – jak teraz – kierować dużym 
zespołem?

A.D.: 8 lat byłam specjalistą ds. promocji 
gdzie długo i ciężko pracuje się na sukces, 
a stracić to można w jednej chwili. Po czter-
dziestce poczułam potrzebę dzielenia się swoim 
doświadczeniem zawodowym i jest to kolejne 
nowe wyzwanie.

M.B.: Od czego zależy jakość pracy pod-
władnych? Czy wiek ma duże znaczenie?

A.D.: Zupełnie nie! Dobrze pracują ci, którzy 
lubią to co robią, mają poczucie własnej warto-
ści, umiejętność nawiązywania kontaktów, chęć 
do samokształcenia i rozwoju.

M.B.: A trudne momenty?
A.D.: Konieczność zwolnienia kogoś. Tu 

pomaga mi wiedza socjologiczna – staram się 
wykazać, że to nie jest miejsce pracy dla tej  
osoby.

M.B.: Jest pani dla mnie kobietą sukce-
su, czy tylko dzięki sobie?

A.D.: Nie tylko. Wiele zawdzięczam rodzi-
nie, wartościom, w których mnie wychowano, 
Opatrzności Bożej i dobrym ludziom, którzy jak 
ANIOŁY stawali na mojej drodze.

M.B.: Czy ma Pani czas dla siebie?
A.D.: Niewiele – wtedy czytam; obecnie 

„Kobiety władzy PRL-u i Kobiety II Rzeczy-
pospolitej”.

M.B.: Chętnie przeczytam. Dziękuję za 
poświęcony czas i życzę sukcesów, nie tyl-
ko zawodowych.

22 listopada 2013 na wyprawę udały się 
Anna Kwolek i Aleksandra Dittrich. Oto 
ich relacja:
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W czasie lotu zza szyb okienek w samolocie 
podziwiałyśmy pięknie osłonecznione chmury, 
ale – niestety – stolica powitała nas całkowicie 
zachmurzonym niebem. Wprost z lotniska uda-
łyśmy się do Centrum Nauki „Kopernik”, co było 
głównym celem naszego wylotu do Warszawy. 
Po odebraniu kart logowania oraz opasek na 
rękę rozpoczęłyśmy wędrówkę po wystawach 
(zajęło to nam ok. 4 godzin). W czasie zwiedza-
nia wszystkiego można było dotknąć, przetesto-
wać, powąchać. Nie było utartych ścieżek zwie-
dzania, jedynie animatorzy ubrani w czerwone 
koszulki z logo „Kopernik” służyli nam pomocą 
i objaśnieniami. Zwiedzanie rozpoczęłyśmy od 
wystawy czasowej – Wszechświat i Cząstki, 
która przed kilkoma dniami przyjechała z Ge-
newy i szczególnie nas zainteresowała. Przemi-
ła animatorka udzieliła nam wyczerpujących 
informacji o potwierdzeniu w roku ubiegłym 
przez badaczy z ośrodka CERN istnienia cząst-
ki elementarnej bozonu Higgsa, co sprawiło, że 
ten fizyk-teoretyk otrzymał tegoroczną Nagrodę 
Nobla. Równie ciekawe są pozostałe wystawy 
stałe:

 ● Korzenie Cywilizacji,
 ● Strefa Światła,
 ● Świat w Ruchu,
 ● Generacja – Funkcjonowanie Mózgu,
 ● Człowiek i Środowisko

oraz wystawa czasowa : 
 ● Kompozycje Zapachowe.

Przy okazji podpatrywałyśmy bawiące się 
dzieci w galerii Bzzz! (tylko one tam mia-
ły wstęp z opiekunem). Ogrom eksponatów 
w CNK wprowadził nas w wielkie oszołomienie. 
To co zobaczyłyśmy, po części pokazują zdjęcia. 
Sfotografowałyśmy też Bibliotekę Uniwersyte-
cką, spod której wyruszałyśmy autobusem do 
centrum. Pobyt w Warszawie przeznaczyłyśmy 
też na zwiedzanie stolicy. Podziwiałyśmy cieka-
wą architekturę budynków na ulicach: Moko-
towskiej (od placu Zbawiciela do placu Trzech 
Krzyży), Kruczej, Wilczej, podążałyśmy szla-
kiem pamiątek po Powstaniu Warszawskim. 
Byłyśmy przy Grobie Nieznanego Żołnierza, 
w Ogrodzie Saskim, na Trakcie Królewskim 
i Starówce wieczorową porą. Nie omieszkałyśmy 
też odwiedzić cmentarza na Powązkach. Czas 
spędzony w Warszawie oraz przelot samolotem 
dostarczył nam wielu niezapomnianych wrażeń.

Trzy różne podróże i trzy różne relacje. 
Wydaje się, że i Urząd Marszałkowski, i Zielo-
nogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku na tej 
promocji wygrały. Czyż nie tak?

CENtRUM NAUKI „KoPERNIK”, fot. ANNA KwolEK
olA dIttRICH w CENtRUM NAUKI „KoPERNIK”,  
fot. ANNA KwolEK
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zofia Banaszak

Stary i Nowy Rok  
w	Kotlinie	Kłodzkiej

Grupa 33 osób – w tym pilot/przewodnik i kie-
rowca – spędziła ostanie dni Starego Roku 2013 
oraz Sylwestra i Nowy Rok w Kotlinie Kłodz-
kiej. To był edukacyjny, integracyjny i przyja-
cielski wyjazd grupy słuchaczy Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ich rodzin, 
przyjaciół i znajomych.

Pobyt w dniach 28 grudnia 2013 r. do 
2 stycznia 2014 r. obfitował w niezapomnia-
ne wrażenia i przeżycia. Bazą wypadową był 
Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny „RELAX” 
w Szczytnej k/Dusznik Zdroju. Serdecznie 
przyjęli nas pracownicy Ośrodka i jego kierow-
niczka Pani Bożena Strózik, nie szczędząc po-
mysłów na wyśmienite potrawy każdego dnia. 
Mogliśmy korzystać z basenu, sauny, siłowni, 
gry w tenisa stołowego, kawiarni. Nie obyło 

się bez wspólnych tańców w przeddzień Syl- 
westra.

Znakomity pilot i przewodnik Marek Kuź-
niar wraz z kierowcą Jackiem w sposób facho-
wy i bezpieczny proponowali nam w każdym 
kolejnym dniu: wyjazdy, spacery, zwiedzanie 
urokliwych miejsc Kotliny Kłodzkiej. Za nami 
wycieczki do: Jaskini Niedźwiedziej, Lądka 
Zdroju, Kudowy Zdroju, Polanicy, Kłodzka 
i zwiedzanie twierdzy, Wambierzyc – zwiedza-
nie bazyliki, szopki. W Nowym Roku przy zna-
komitej pogodzie odwiedziliśmy Adrszpaskie 
Skalne Miasto. Taki Sylwester i Nowy Rok 
zapewne wielu z nas wspominać będzie długo.

Dziękuję wszystkim za wspólny pobyt, życz-
liwość. Organizatorom z Biura TURYSTA – El-
żbiecie i Markowi Nowaczykom za przemyślaną 
trasę wyjazdu, a przede wszystkim za to, że 
przy niepełnej grupie wyjeżdżających, zdecydo-
waliście się Państwo na zrealizowanie naszych 
planów wyjazdowych zapowiadanych w progra-
mach zajęć i zakończenia roku oraz powitanie 
nowego, w tak atrakcyjnych miejscach.

fot. zofIA BANASzAK fot. zofIA BANASzAK

z ARCHIwUM Utw z ARCHIwUM Utw fot. zofIA BANASzAK
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Jadwiga lidia Engel

Rymowanka	starszej	pani

Wszystkim paniom 60+

Mówią mi
Spojrzyj w lustro na swą twarz
Mapę życia na niej masz
Ta siateczka te wąwozy
Nie oszczędzał ciebie czas
Tak mówią

Kondycję oceń trzeźwym okiem
Zapomnij o górach wysokich
Przed blokiem czeka ławeczka
Przysiądź zdrzemnij się troszeczkę
To ci dobrze zrobi
Tak mówią

Tafl a jeziora niech nie nęci
Na pływanie chęci już nie możesz mieć
Za mokra za zimna woda
Na kąpiele zdrowia szkoda
Tak mówią

Starszej pani nie przystoi
Stroić w ciuszki kolorowe
Nosić buty na obcasie
Szarą chustą owiń głowę
Na szpilkach chodzić nie da się
Tak mówią

A makijaż! Broń cię Boże!
Szminka tusz do powiek cienie
Przecież nic ci nie pomoże upiększanie
Nadaremnie trudzisz się
Tak mówią

A ja na złość malkontentom
Pokażę twarz uśmiechniętą
Kurze łapki zlekceważę
Pokryję je makijażem
Zgorzkniałym jeszcze pokażę
Zgrabną nogę na obcasie
Fryzurę modną na czasie
Nie straszna mi w jeziorze woda
Każdej chwili jest mi szkoda
Na ławeczkę nie mam czasu
Kijki w garść i do lasu 
Powędruję
Smutasom zagram na nosie
Niech się kiszą w własnym sosie jeśli lubią

fot. BoGUMIłA HylA-dąBEK
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Bernard Grupa

Ułudy	polityczne

Co to się dzisiaj porobiło 
w tym naszym kraju. Zgrozo, chwilo!
I te szantaże, i korupcje, 
i nie wiadomo jakie opcje,
i każdy z nich inaczej gra,
i fi u, fi u, fi u, i tra la, la.
i każdy z nich ma swe humory, 
no bo za chwilę są wybory. 
Mija kadencja „pracowita”, 
kolejni przyjdą do koryta, 
napełnią konta i kieszenie, 
bo chodzi przecież o wrażenie, 
że wielka misja do spełnienia, 
a tak naprawdę to zaćmienia, 
ale nie słońca i księżyca, 
tylko umysłów naszych lica.
I tak w kółeczko, który to raz, 
a my myślimy, że nowy czas.

Adriana Witkowska

Przepis	na	zimowe	smaki

Co robić zimą
By pod śniegu pierzyną
Nie zginąć?
Gotować knedle z bułką tartą
By przeżyć zimę wartko!
Gotuję więc knedle...
Nie potrafi ę biegle
Lecz mistrzem jest Anna
Wnet klusek jest wanna

Adriana

Przepis	na	zimowe	smaki

Co robić zimą
By pod śniegu pierzyną
Nie zginąć?
Gotować knedle z bułką tartą
By przeżyć zimę wartko!
Gotuję więc knedle...
Nie potrafi ę biegle
Lecz mistrzem jest Anna
Wnet klusek jest wanna

fot. BoGUMIłA HylA-dąBEK
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teresa Wielińska

Miłość

Czy defi nicję ktoś na nią ma?
Czy to jest prawda, czy tylko gra?
Bywa  romansach, bywa w klasyce,
Także bez liku mamy w muzyce.
Miłość ojcowska, miłość matczyna
I każda inna gdzieś się zaczyna.
Miłość cię wzrusza, miłość cię rani,
Bywa nierzadko, że też… cygani!
Bywa majowa, bzami pachnąca,
Aż dech zapiera, taka gorąca. 
Tęsknisz, łzy ronisz, nie śpisz nocami:
Czy tylko było? Czy jest przed nami?
Bo choć dużo latek ma się,
„rum i Janek” jest na czasie,
Chcesz, czy nie chcesz – wspomnieniami
Myśli pieścisz tym czasami.
Ja – romantyk i marzyciel
Wierzę w miłość. Jest na pewno!
Jeśli zdanie twoje inne,
Twoja strata, ma królewno.

fot. RySzARd ANACKI
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zofi a Tumielewicz

Limeryki

***

Rolnik ze wsi Raculi
Nie ma w oborze krasuli
Nie mówiąc już o koniu
Pietruszce koło domu
Na nazwę chłop się uczulił.

***

Kochana żonka z Węgorzewa
Codziennie mężowi węgorza odgrzewa.
Na kolację i śniadanie
Przejadło mu się to danie
Lepszej kuchni się spodziewał.

fot. BARBARA KoNARSKA
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no problem! Mamy zdecydowane poparcie samej 
Mony Lisy, która w opinii dostarczonej nam 
dzięki modusowi działania logiki behawioralnej 
na bazie masażu w sile alfa do gamma węglem 
C16 o brzasku, rozwija temat i bezwzględnie 
odrzuca pogląd uczonych, jakoby miała 506 lat 
oraz twierdzi, że taka liczba to już czysta abs-
trakcja, a ona w końcu wie, na ile wygląda i co 
to zresztą jedna pięćsetka dla młodej kobiety. 
Po lekkim miksie w rozumie konstatujemy, że 
racja, bo znamy z autopsji, że pięćset mililitrów 
daje początek bardzo przyjemnej zabawie, która 
uzupełniona śpiewem a cappella oraz kolejnymi 
połówkami rozwija się w klasyczną balangę. Ad 
rem. Mona Lisa czuje w Tobie, droga es-O-ju, 
pokrewną duszę, jako że masz równie magiczny 
błysk w oku i turbo napęd w kończynach. Do 
tego zazdrości Ci pewnej możliwości, aczkol-
wiek wspomina o niej półsłówkami, a nawet 
wstydliwie.

Wykorzystując dalej uznane autorytety 
odwołujemy się do pani Marii Czubaszek, oso-
bistości o fi nezyjnym i futurystycznym umy-
śle, która promuje swą doktrynę skorelowaną 
z odkryciem Starszych Panów: (...) a w sercu 

Marzena	Tomczak

Esej urodzinowy

Szanowna Jubilatko es-O-ju!

Wesołość to jedyna rzecz, która daje szczęś-
cie w gotówce; wszystko inne to jedynie 
weksel na szczęście.

Człowiek niech będzie młody, bogaty 
i szanowany; by ocenić jego szczęście, trze-
ba zapytać, czy jest przy tym wesół; jeśli 
zaś jest wesół, wówczas wszystko jedno, 
czy jest młody czy stary, prosty czy garbaty, 
biedny czy bogaty – jest szczęśliwy. 

Arthur Schopenhauer

Tę myśl, co jakieś sto pięćdziesiąt lat z ogon-
kiem w prawdziwości przetrwała, dedykuję 
Ci, droga es-O-ju, bo jesteś tego warta. To po 
pierwsze.

Teraz po drugie. Wiek Stabilnej Młodości, 
w który wkraczasz, niech Ci służy, niech Cię 
bawi i rozwija, lecz szanuj go, bo szkoda życia 
na pierdoły, co przekłada się na zacniejszy tekst: 
człowiek strzela, ale Pan Bóg kule nosi.

No i po trzy. W życiu codziennym przyjęte 
jest ujarzmianie czasu, czyli liczenie wieku. 
Dysponujemy tu sposobem wymyślonym jako li-
czenie wypadkowej z policzenia obrotów jakichś 
planet, pozycji słońca, koniugacji etc! Prawie 
nikt tego nie zrozumie, a wynik najczęściej 
strach poznać! A w ogóle: po co? Ale jeśli już, to 
dlaczego nie obliczać upływu czasu przy użyciu 
bardziej znanych czynników, jak np. metodą 
stosunku długości trwania orgazmu do długości 
stosowania gry wstępnej uwzględniając aspekt 
wpływu czynników: pi, fi  i el oraz mutacji nu-
meru wcielenia w danej płci??? 

Mamy świadomość, że prezentujemy nowa-
torskie podejście w temacie, więc istotne jest 
uzyskanie protekcji u augurów tej niwy. I tu: 

fot. EwA KwAśNIEwICz
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Ssij słodki cukiereczek 
teraźniejszości z rozkoszą

aż po kolorowy zawrót głowy 
i motyle w brzuchu

ciągle maj. Otóż pani Czubaszek proponuje, aby 
wybrać sobie wiek według uznania i tej wersji 
się trzymać. Jak dają więcej – nie brać !!! 

Poparcie dla naszego stanowiska uzyskali-
śmy także od młodej poetki, przedstawicielki 
vox populi, która stworzyła taki tematyczny 
wiersz:

Jak niewątpliwie potwierdzisz, droga es-O-
ju, to wiersz stricte egzystencjalny, afi rmujący 
różne aspekty istnienia, z których żaden nie 
wymaga umocowania w kalendarzu, ale ma 
istotny wpływ na smak życia. Nic dodać, nic 
ująć. Brawo!

Rekapitulując, uznajemy, że problem ujarz-
miania czasu został wszechstronnie przeana-
lizowany, szaty porwane, a włos podzielony na 
czworo i dość tego!

Dla porządku, uznaję autorską metodę 
Maryni Czubaszek za najfajniejszą, bo chociaż 
występuję w imieniu pewnej mitycznej grupy 
expertów, to na ten moment – ja mam władzę. 
A w ogóle, dla mnie, prywatnie, to najważniej-
sza jest wolność. No, i miłość. A zresztą, co 
tam kto woli...

Teraz po czwarte. Esej jest z kategorii „jubi-
leuszowy”, ale nie przesadzajmy z zadęciem, bo 
zagrał dzięki trefnemu kalendarzowi, którego 

Energia krąży miłość wzbiera
O pornografi ę się ociera
Dojrzewają ludzie i owoce
Jestem tu sobą i kosmosem
Jajko ze święconki zaśmiardło
Bóle porodowe jak imadło
Śpiew ptaków
Dwie tęcze pięć znaków
Tajemnicy obraz nieznanej
Kalendarzem spętanej
Bo czasu liczenie
To w bambus pierdzenie.

jednak nie ma co negować do nicości, bo poba-
lować zawsze warto. No więc lekki ton i pozo-
stając przy inicjałach es-O-ju tłumaczymy je 
teraz jako Swawolna Olu Jubilatko i dalej jako 
Kwiecie Młodzieży Zielonogórskiej.

I kończąc, a więc po piąte, życzę Ci:

fot. BARBARA KoNARSKA






