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Na placu przed frontonem Notre-Dame w Paryżu. Wzrok nasz uniósł się po jej wieżach w górę, 
trzymałem dłoń U. w swojej dłoni i wraz z uczuciem wzniosłości poczułem się w samym środku 
świata, jak - - Wszystko wokoło od tego punktu na ziemi do - - potęgowało, ale i utrzymywało 
w doskonałej równowadze ciała i ducha to moje poczucie szczęśliwej mocy, że nie pragnie ona 
nawet swojego uzewnętrznienia.

 Julian Przyboś

Pożar Notre Dame
Dziwne uczucie bólu przeszło mnie, gdy zo-
baczyłam pierwsze obrazy płonącej katedry. 

Błyskawicznie spakowałam aparat i obiektywy 
i pół godziny później stałam na moście de la To-
urnelle, niedaleko Biblioteki Polskiej, gdzie pra-
cuję dwa razy w tygodniu. Z mostu i dwóch stron 
nabrzeża Sekwany zahipnotyzowany tłum wpa-
trywał się w płonącą świątynię. Prawie wszyscy 
z wyciągniętymi rękoma – robili zdjęcia. Miałam 
wrażenie, że paryżanie błagają niebiosa, aby pożar 
przestał szaleć. Zgromadzonych na ulicach otaczała 
niesamowita cisza i powaga. 

Ludzie prawie szeptali. – Co uda się uratować? 
Może stanie się jakiś cud? – Nie jestem wierzący, 
ale serce mi się kroi na ten widok. – Przecież to 
serce Paryża, to nasza pani „Notre Dame”. – To 
była moja parafia, tutaj byłem ochrzczony. – Przy-
jechaliśmy tutaj z drugiego końca świata, żeby ją 
zobaczyć...

Jak to się stało, że katedra stała się tak ważnym 
miejscem i zabytkiem znanym na całym świecie?

Dla Francuzów katedra, oprócz bycia miejscem 
obrządku religijnego, była i jest miejscem, gdzie 
świętuje się ważne momenty dla historii Francji. 
W 1804 r. Napoleon I koronował się tutaj na ce-
sarza Francji. Zniszczone mury wnętrza katedry 
kazał przykryć pięknymi tkaninami. W 1831 r. 
przygnębiony katastrofalnym stanem budynku pi-
sarz – Victor Hugo- opublikował książkę „Notre 
Dame de Paris”. Olbrzymi sukces powieści spo-
wodował, że obudziło się we Francuzach wielkie 
zainteresowanie zabytkiem. Król Ludwik Filip 
zapowiedział odnowę gmachu i zorganizował 

Hania OLEJNICZAK-ZAWORONKO
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narodową subskrypcję. Świeżo odnowiona przez 
Violet de Duc i Jean’a Lassura świątynia na nowo 
wzbudziła zachwyt. 

26 sierpnia 1944 r. generał Charles de Gaulle 
i gen. Leclerc de Hautecloque świętowali w ka-
tedrze z wielką pompą wyzwolenie Paryża, rok 
później, przy akompaniamencie dzwonów, pary-
żanie podziękowali Matce Boskiej za zakończenie 
II wojny światowej. 

15 listopada 2015 okryty żałobą Paryż oddał 
w kościele hołd ofiarom terrorystycznego ataku 
na redakcję „Charlie Hebdo”, a 1 grudnia 2018 r., 
z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę i inauguracji kaplicy z ikoną 
Matki Boskiej Częstochowskiej, odbyła się tutaj 
uroczysta msza. 

Rocznie 14 milionów turystów odwiedza nasz 
zabytek; niektórzy się tu modlą, a inni zachwycają 
się gotycką urodą i niezwykłą atmosferą miejsca. 
Więc może dlatego pożar katedry wywołał tak 
duże emocje i głęboki smutek? Już nazajutrz po 
tym tragicznym wydarzeniu, gdy pierwsze emocji 
opadły, dało się odczuć siłę międzynarodowego 
zrywu nawołującego do odnowy. Z godziny na 
godzinę prasa informowała, ile uzbierano już mi-
lionów euro...

Hojność bogatych francuskich rodzin i kor-
poracji, które zadeklarowały grube pieniądze na 
odbudowę Notre Dame, wzbudziła zaskoczenie 
uczestników protestów, czyli ruchu społeczne-
go żółtych kamizelek. „Milony dla katedry, a co 
z nami” – pytali. Do dyskusji na temat odbudowy 

dołączyli się obrońcy zabytków, gdyż od wielu lat, 
w wyniku braku finansów, popadają w ruinę liczne 
kościoły, katedry i zabytki historyczne. Burmistrz 
miasta Rodez ostro zareagował na brak równo-
ści w traktowaniu zabytków. Na gotycka katedrę 
w jego mieście, znajdującą się w opłakanym stanie, 
władze regionalne wielokrotnie odmówiły pomocy 
finansowej. Nie zawahały się jednak przekazać na 
paryską katedrę niebagatelnej sumy 1,5 miliona 
euro. 

Miałam szczęście, prawie 20 lat temu pracując 
przy odnowie niebieskiej kaplicy, gdy spędziłam 
w Notre-Dame przeszło 50 dni. Dzisiaj cieszę 
się, że całe społeczeństwo tak mocno poparło 
obywatelską inicjatywę ratowania tego średnio-
wiecznego zabytku. Myślę, że ten wielki zryw 
obudził w nas wszystkich poczucie dumy z na-
szego dziedzictwa europejskiego i uświadomił, 
że musimy o nie dbać. Inna idea, która pojawi-
ła się w trakcie dyskusji o odbudowie zabytku, 
brzmi: „Dach dla katedry i dach dla Nędzników”. 
Powinniśmy bowiem kontynuować średnio-
wieczne tradycje, które przy okazji budowy ka-
tedry nakazywały troszczyć się o dach nad głową  
dla potrzebujących.

 Hania OLEJNICZAK-ZAWORONKO

Autorka tekstu i zdjęć, aktywistka społeczna 
i arystka fotograficzka, od dawna mieszka w Pa-
ryżu, zresztą przy innym znanym zabytku – cmen-
tarzu Per Lachaise. Pochodzi ze Zbąszynia.
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Katedra
Rok 1163, wyspa La Cité, na przepływającej 
przez Paryż Sekwanie. W wielkim tłumie 
obok siebie cisną się arystokraci, mieszczanie, 
rzemieślnicy, biedota. Każdy chce zobaczyć, 
jak papież Aleksander III, w obecności kró-
la Ludwika VII, święci kamień węgielny pod 
budowę wielkiej gotyckiej katedry. 

Tej, która będzie sercem miasta, będzie podkreślać 
znaczenie Paryża jako stolicy świata chrześcijań-
skiego. A jej nazwa Notre Dame – Nasza Pani, 
matka Jezusa. Kilka pokoleń paryżan towarzyszy 
200-letniej budowie, którą wieńczy rok 1345. 

Trudno wyjść z podziwu, patrząc na monumen-
talną świątynię, która ma 130 m długości, 48 m 
szerokości, a wysokość sklepienia wynosi 35 me-
trów. Ludzie podnoszą głowy, by podziwiać dwie 
70-metrowe wieże, szepczą o dachu, do którego 
wykorzystano 1300 potężnych dębów, nazywając 
go lasem Notre Dame. Zachwycają się witrażami 
i rozetami, padają na kolana przed głównym ołta-
rzem i modlą się w bocznych kaplicach.

Mijają kolejne stulecia, ważne wydarzenia 
historyczne, którym Nasza Pani patronuje i to-
warzyszy. Otwiera swoje wrota przed milionami 
turystów z całego świata podziwiających nie tylko 
jej wspaniałą architekturę, ale i cenne relikwie, 
a wśród nich koronę cierniową Chrystusa, drzewo 
z krzyża świętego, a także liczne dzieła sztuki – 
obrazy, rzeźby, arrasy, wota. Ile tajemnic, drama-
tów, wzlotów i upadków kryje wnętrze katedry?

Oto dzień 15 kwietnia 2019 roku. Poniedziałek 
przed 19.00. Katedra w ogniu… Płomienie rozprze-
strzeniają się szybko po drewnianej konstrukcji. 
Płonie piękno. Nawet ono okazuje się kruche. Świat 
zatrzymał się w miejscu. Paryżanie znowu, jak 
wtedy w XII wieku, zjawili się tłumnie,  ale w ci-
szy i przerażeniu. Ze ściśniętymi sercami patrzyli 
jak runęła drewniana iglica i sklepienie zapadło się 
do środka. Ideał sięgnął bruku.

Jednak Nasza Pani obroniła relikwie chrześci-
jańskie w płonącej katedrze, 13-metrowe rozety, 
a wśród nich tę Północną Matkę Boską w otoczeniu 
postaci ze Starego Testamentu. Bo piękno nie może 
umrzeć i zaświadczy dla przyszłych pokoleń, że 
choć ginęło w płomieniach- odrodzi się jak Feniks 
z popiołów. 

 Małgorzata TURZAŃSKA

* * *
W katedrze Notre Dame w Paryżu byłam bardzo 
dawno, w 1992 roku. Pamiętam ogólne wrażenie 
jej ogromu na zewnątrz, przestrzeni wypełnionej 
kolorowym światłem witraży wewnątrz i jedno-
cześnie wielką radość, że tam jestem.

Widok płonącej katedry mną wstrząsnął, a jed-
nocześnie zamarłam z przerażenia. Teraz, po paru 
dniach, już jestem spokojniejsza. Otuchą napawają 
mnie wiadomości o decyzji jej odbudowy i wieści 
o ciągle powiększających się funduszach płynących 
z całego świata. Cieszę się, że ludzie w chwili nie-
szczęścia się solidaryzują i wspierają.

 Ewa KWAŚNIEWICZ

* * *
– To jakiś koszmarny sen. Nie mogę uwierzyć w to, 
co widzę... Straszne... Na naszych oczach ginie 800 
lat ludzkiej kultury! Nie, to nie może być prawda - 
z niedowierzaniem kiwa głową Niels Hasselman, 
82 letni były papst (nadpastor) Lubeki, oglądając 
w telewizji relację na żywo z dramatu, jaki dotknął 
katedrę Notre Dame. W Naszej Pani był wiele razy. 
- To był obowiązkowy punkt każdej mojej wizyty 
w Paryżu, czy to prywatnej, czy związanej z moją 
ewangelicką posługą. Bo katedra mimo, iż kato-
licka, jest ponadreligijna. 
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W szoku jest Kristina, nauczycielka, 53-let-
nia córka papsta. Katedrę zwiedzała z ojcem, ale 
też z uczniowską wycieczką. Dwa lata temu była 
w Notre Dame ze swoim synem – gimnazjalistą. 

Informacje o pożarze obiegły wszystkie nie-
mieckie media. Wypowiadali się ludzie: ci, którzy 
katedrę zwiedzali, i ci, którzy nigdy w niej nie 
byli. Wszyscy byli zszokowani. Kanclerz Angela 
Merkel mówiła: – Trzeba wspierać Francuzów. 
Nasze serca i myśli są dzisiaj w Paryżu. 

Dzień po tragedii, w samo południe, rozdzwo-
niły się kościelne dzwony w całych Niemczech. 

 Danuta KULESZYŃSKA

* * *
Katedra Notre Dame w Paryżu budowana prawie 
200 lat spłonęła 15 kwietnia, jak zapałka.

Byłam tam dużo lat temu z ciekawą wy-
cieczką, ale z przeładowanym programem, jak 
to bywa. W takiej sytuacji dotknie się zjawiska, 
lecz trudno o zachwyt. Jednak po powrocie, gdy 
przeczytałam historię, wyobraźnia pozwoliła mi 
przeżyć ogrom piękna i wzbudzić podziw dla 
Człowieka, dla Ludzi, którzy potrafią talentem, 
pracą intelektu stworzyć pomnik dla podziwu  
pokoleń. 

I tylko gdzieś w głębi duszy miota się myśl – 
dlaczego, wiedząc o zagrożeniach, tak długo cze-
kano z remontem? Są podobne katedry, w których 
łatwopalne fragmenty zamieniono na bezpiecz-
niejsze. Żal…

 Halina MASZNER 

* * *
Pożar Notre Dame, to wielka strata, ale i okazja 
do wielkiej solidarności. 
 Beata

Pożar katedry to wielka strata dla nas wszystkich 
i oby jak najszybciej udało się ją odbudować!  
 Teresa

Ogromna strata. Byłam, widziałam i jestem szczę-
śliwa, że zdążyłam. Będę jeszcze bardziej szczęśli-
wa, jak zostanie odbudowana. Ludzie powinni bar-

dziej uważać, bo większość tego typu nieszczęść, 
strat, powoduje ich nieuwaga i niefrasobliwość. 
 Xxxx 

Niepowtarzalna strata dla potomnych. Ostatni raz 
byłam tam 20 lat temu. Zauroczona jej wielkością 
i wspaniałością miałam tam wrócić i ciągle nie było 
mi po drodze. Szkoda, wielka starta. 
 Ela

To bardzo przykre, wielka strata dla świata, Pary-
ża. Katedra to spójność, byłam tam… Coś piękne-
go. Bardzo mi przykro z powodu pożaru. 
 Yyyy

Wielki żal i strata. Cieszę się , że byłam i czułam 
te wieki istnienia przede mną, bo po odbudowie, 
nie wiem czy zdążę Ją odwiedzić. 
 Zzzz

Strata dla ludzkości. Oby nigdy więcej nic podob-
nego. 
 Halina

Jeżeli to było podpalenie, to porażka cywilizacji 
zachodu, żeby to był ostatni taki pożar. 
 S.

Pożar katedry Notre Dame to wielka strata dla 
Francji i świata. Łzy się same do oczu cisną. 
 Pppp

Płonąca nasza wspólna przeszłość, którą podzi-
wiamy do dziś. Przeszłość jest z nami, bo bez niej 
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nie mamy tożsamości. Bądźmy uważni i czujni 
– też mamy z przeszłości cudowne zabytki – sta-
wiane przez poprzednie pokolenia dla przyszłych  
pokoleń… 
 Krystyna

Smutek, żal, niepowetowana strata dla światowego 
dziedzictwa kultury – to najczęstsze słowa wypo-
wiadane po pożarze katedry. Uważam, że przepro-
wadzanie jakichkolwiek modernizacji w obiektach 
światowego dziedzictwa nie powinno się odby-
wać bez całodobowego nadzoru straży pożarnej. 
W przeciwnym przypadku możemy spodziewać 
się kolejnych niepowetowanych strat w światowym 
dziedzictwie kultury. 
 Janusz

Była tam dwa dni przed pożarem. W dniu pożaru 
telefon, że takie piękno ginie. 
 Marek

Tej pięknej katedry nie widziałam nigdy osobiście. 
Mam nadzieję, że pożar w 2019 roku to nie akt 
barbarzyństwa. Ten wielki symbol dziedzictwa 
kulturowego powinien zostać odbudowany. Przy 
renowacji powinno się kierować jednak pewnym 
racjonalizmem, zastosowaniem zabezpieczeń chro-
niących budynek przed podobnymi zdarzeniami. 
Zebrane środki na odbudowę nie powinny iść 
w kierunku nadawania nadmiernego „przepychu”. 
Chciałbym kiedyś pojechać do Paryża i zobaczyć 
tę piękną katedrę.
 Student 

Fot. Hanna Olejniczak-Zaworonko
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Katedra Notre Dame

Wieki całe
Stała niezłomna
Strzelista w niebo
Piękna w całej krasie
Wielka w każdym calu
Katedra
Patrzyła z góry
Na dzieje narodu
Była bastionem
Wolności i wiary w dobro
W okresach wojen oparciem
Dumą w czasach zwycięstw
Dziś płonie katedra
Razem z nią historia
Z Francją cały świat płacze
W diabelskim pożarze
Świat zastygł w rozpaczy
W tej złej chwili
Pada od wieków
Niezmiennie pytanie – dlaczego?
Sacrum ulega profanum
Dlaczego?

Adriana WITKOWSKA

Notre Dame

Przed katedrą młoda kobieta
milcząca podziwem
bryła gotyku
koronka rozety
wieże bliźniaczki
całość budzi zachwyt 
dźwięki sygnaturki iglicą kłują niebo

kobieta wchodzi do wnętrza
w półmroku naw
światła witraży igrają kolorami
siada w rzeźbionej ławie 
słowa modlitwy mieszają się z zachwytem

pod powiekami wyobraźni
pojawiają się duchy garbatego dzwonnika
przecudnej urody cyganki Esmeraldy
stalle zapełniają się
donośny chór mnichów budzi kobietę
powraca do rzeczywistości.

Stara kobieta przed telewizorem
milcząca grozą
płomienie trawią piękno
spopielałe duchy dawnych mieszkańców
ulatują w kłębach dymu
zgromadzony przed katedrą tłum
pieśnią i modlitwą usiłuje pokonać żywioł
czy zdoła ?

Iglica runęła do wnętrza
przebiła serce

Lidka ENGEL
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– Ależ ma pan bałagan na biurku...
– ...bałagan uporządkowany (śmiech).

– Hmm...stos papierów, długopisy, różne perio-
dyki i książki. Ooo, jest nawet „Sztuka Współ-
czesna” i...
– ...informator muzealny, monografia Muzeum. 
A tu są „Baśnie węgierskie”, ponieważ szykujemy 
się w tym roku do Nocy Węgierskiej w Muzeum. 
Zapowiada się fajnie, bo Węgrzy bardzo się zaan-
gażowali. Będą zespoły folklorystyczne, winiarze...

– To gdzie mamy rozmawiać, panie dyrektorze? 
Na tym twardym przybiurkowym fotelu?
– Nieee... Proponuję przy stole, bo tu zwykle sie-
dzę.

– Stół zabytkowy, podobnie jak biurko, krzesła. 
A te ażurowe szafy… po prostu   wbijają w fotel, 
są tak piękne. Ten gabinet ma duszę! W takim 
miejscu aż chce się pracować. Na panu też robi  
wrażenie?
– Zawierając 40 lat temu związek małżeński, usta-
liliśmy z moją żoną Iwoną, że nigdy nie kupimy 
żadnej meblościanki, żadnych mebli z wiórów. 
Skupowaliśmy więc stare meble, które często miały 
trafić na śmietnik. Całe moje najbliższe otoczenie 
zacząłem tworzyć z przedmiotów, które mają du-

szę. I to, że w Muzeum też obcuję z takimi przed-
miotami, jest dla mnie naturalne, gdyż mam to na 
co dzień w domu.  

– A może zejdziemy do piwnicy, do pomieszczeń 
tortur i tam porozmawiamy? Otoczenie będzie 
wprawdzie inne, ale może będzie ciekawiej.
– Nie jest to moja bajka. Problematyka męczenia 
ludzi, tortur wszelakich nigdy mnie nie interesowa-
ła. Przestrzeń temu poświęconą stworzył Andrzej 
Toczewski. I tutaj go rozumiem, bo chciał przycią-
gnąć do Muzeum większą rzeszę zwiedzających. 
Ale wolę sztukę współczesną, którą zajmuję się 
od 40 lat. We wrześniu minie ta okrągła rocznica 
mojej pracy zawodowej. Zaczynałem po sąsiedzku, 
w Biurze Wystaw Artystycznych. Byłem świeżo 
upieczonym absolwentem pedagogiki kulturalnej 
WSP.  Poznałem wówczas Ryszarda Kiełba, zna-
komitego grafika (zmarł w Kanadzie przed wie-
loma laty), który mnie zaprotegował ówczesnemu 
dyrektorowi BWA Wiesławowi Myszkiewiczowi. 
I tak się zaczęła moja praca i przygoda ze sztuką.
(Dzwoni telefon. Potem kolejny… Dyrektor prze-
prasza, musi porozmawiać)

– Pan bardzo zajęty.
– No, nie ukrywam, że tak, ponieważ Muzeum 
weszło w fazę intensywnej rozbudowy i remontu 
i dużo dzieje się w naszej instytucji. Ale oczywi-
ście dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zawsze znajdę czas. Bo to są ludzie, których bardzo 
cenię i z którymi współpracuję od wielu, wielu lat.

– Od dziecka (śmiech).
– Od dziecka (śmiech). I nie ma w tym przesady, bo 
dość wcześnie połknąłem  bakcyla plastycznego. 
Już w podstawówce. Za sprawą rodziców. Bo wia-
domo: czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na 
starość trąci. Bardzo wcześnie byłem uczestnikiem 

Dyrektor z duszą artysty
Z LESZKIEM KANIĄ, szefem Muzeum Ziemi Lubuskiej, rozmawiają Danuta Kuleszyńska 
i Zofia Banaszak
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wernisaży, a to dzięki ojcu, który zabierał mnie na 
otwarcia wystaw. A na dowód tego, że tak było, 
pokażę paniom książkę, którą dostałem od rodzi-
ców 50 lat temu. Bo kiedyś na urodziny dawano 
dzieciom książki. Proszę bardzo: „Słownik termi-
nologiczny sztuk pięknych” Stefana Kozakiewicza 
i z taką dedykacją: „Naszemu Leszkowi za dobrą 
naukę w klasie szóstej. Rodzice. Czerwiec 1969 r.” 
Z tego słownika korzystam do dzisiaj.

– Dobry uczeń, ale czy grzeczne dziecko?
– W życiu młodego człowieka jest okres buntu, 
więc w szkole średniej różnie ze mną bywało. Ale 
należałem też do  Makusynów. Do tego zaszczyt-
nego grona zapisał mnie sam mistrz Zbigniew 
Czarnuch. A trafiłem do artystycznej drużyny Cu-
daków, gdzie trzeba było tańczyć i śpiewać. Taką 
sztandarową gazetą harcerzy był wówczas „Świat 
Młodych”. Ogłosili kiedyś konkurs na opowiadanie 
o jakimś fantastycznym stworzeniu. Wymyśliłem 
postać, którą nazwałem Leniwczyk, i ją narysowa-
łem. Jak się nie chce odrabiać lekcji, jak człowiek 
nie chce myć zębów, to ma w sobie takiego  Le-
niwczyka. I to był mój pisarski debiut. 1968 rok.

– To jakie jeszcze talenta odkrył pan w sobie?
– W liceum grywałem także na perkusji.

– A czy pana dzieciństwo to także zabawy wokół 
Muzeum?
– Tak było.

– Zaświtała panu w głowie taka myśl: kiedyś 
będę tu dyrektorem?
– Urodziłem się w roku 1956 w szpitalu, który kie-
dyś był ze 40 metrów stąd. Tyle samo mniej więcej 
metrów miałem do domu, gdzie mieszkałem. Więc 
to był taki trójkąt: szpital, dom, Muzeum. I jeszcze 
na dokładkę BWA. Ale muzealnikiem zostałem 
z przypadku, za sprawą generała Jaruzelskiego.

– ???
– Gdy Generał wprowadził stan wojenny, to roz-
wiązano BWA. Przygarnął nas wszystkich Jan Mu-
szyński, ówczesny szef Muzeum, który z czasem 

otworzył dział sztuki współczesnej. Jego konikiem 
były kolekcje autorskie, on je stworzył i kochał. 
A nam młodym dał wolną rękę w zakresie uzu-
pełniania pozostałych zbiorów sztuki współcze-
snej, które były pokłosiem legendarnych wystaw 
„Złotego Grona” – imprezy, która wypromowała 
plastyczną Zielona Górę. Pozostałością tych „Gron” 
jest kolekcja około 300 obrazów i grafik oraz kilku 
rzeźb.

– A gdy staje pan przed rzeźbą albo, dajmy na to, 
przed obrazem „Dziewczynka ze słonecznikami” 
Olgi Boznańskiej, to co pan sobie myśli? Wsiada 
pan w wehikuł i przenosi do tamtych czasów? 
Widzi pan tę artystkę malującą obraz...?
(śmiech) 
– No, to jest dobre pytanie. „Dziewczynka ze sło-
necznikami” to jeden z moich ukochanych obrazów. 
Ukochanych do tego stopnia, że przyczyniłem się 
do tego, by dyrektor Muszyński pozwolił wpisać 
go do inwentarza działu sztuki współczesnej, choć 
przecież to dzieło powstało w 1891 roku. To jeden 
z najcenniejszych naszych obrazów. Wymarzyłem 
sobie, by na okrągłą rocznicę powstania obrazu 
sprowadzić na wystawę inne prace tej genialnej 
polskiej malarki oraz znaleźć dziewczynę podob-
ną do „Dziewczynki”, która byłaby jakby żywym 
odzwierciedleniem obrazu. Było to wspaniałe 
wydarzenie o ogólnopolskim wydźwięku. Przy 
realizacji tej wystawy bardzo pomogła nam Ur-
szula Kozakowska-Zaucha z Muzeum Narodowego 
w Krakowie. A ten kontakt nawiązany z Muzeum 
Narodowym zaprocentował tym, że spełniłem swo-
je kolejne marzenie: żeby do Zielonej Góry trafiły 
dzieła Jacka Malczewskiego. Udało się. Wystawa 
ściągnęła rekordową frekwencję. W ciągu dwóch 
miesięcy obejrzało ją ponad 6 tysięcy osób. Tłum, 
zwłaszcza na wernisażu, dosłownie napierał.

– Co w głowie Pan sobie ułoży, potem pomału 
materializuje...
– Tak się rzeczywiście dzieje, krok po kroku.

– Jednym słowem: ma pan szczęście.
– Niektórzy tak twierdzą.
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– A pan?
– Nie narzekam. Czasami ten łut szczęścia jest 
człowiekowi potrzebny, choćby po to, by zreali-
zować swoje marzenia.

– Pan jest marzycielem?
– Chyba nie. To, że muzealnikiem zostałem przez 
przypadek, jest niesamowite, bo przecież o tym nie 
marzyłem. Cytując Konfucjusza: wybierz sobie za-
wód, który lubisz, a nie będziesz musiał pracować 
przez całe życie. I to się w moim przypadku speł-
nia, bo praca sprawiała mi zawsze i ciągle sprawia 
olbrzymią frajdę. Oczywiście, nie wszystko jest 
takie aksamitne. Trzeba szukać pieniędzy, pokony-
wać różnego rodzaju przeszkody, sama logistyczna 
strona wystawy Jacka Malczewskiego to jest ocean 
problemów.

– Po Malczewskim kto teraz?
– Musiałbym powiedzieć o głównym nurcie mo-
ich działań, czyli o Galerii Nowy Wiek, która po-
wstała w 2001 roku. Zaproponował mi tę galerię 
ówczesny dyrektor Andrzej Toczewski. „Leszku 

rób to, masz pełną dowolność działań, masz prze-
strzeń” – powiedział. Z taką pasją zacząłem to re-
alizować , że w którymś momencie dyrektor  się 
przestraszył (śmiech), bo zaczęto pisać: Galeria 
Nowy Wiek Muzeum Ziemi Lubuskiej (śmiech). 
Mogłem tutaj realizować swoje pasje i marzenia 
związane z zainteresowaniem sztuką aktualną. 
Zależało mi, by w szerokim wymiarze poka-
zać polifoniczność sztuki współczesnej. Ogrom 
myśli, jakie tam się kotłują, i ważnych spraw, 
które mają miejsce. Dzięki artystom z różnych 
ośrodków w Polsce udało się to bogactwo sztuki  
zaprezentować.

– Myśli Pan abstrakcyjnie czy raczej mocno 
stąpa po ziemi?
– Będąc dyrektorem, trzeba dosyć realnie patrzeć 
i nie można za bardzo bujać w chmurach.

– A wcześniej pan bujał?
– Trochę tak, ale miałem wówczas innego rodzaju 
obowiązki i działania. A od czterech lat, odkąd 
zostałem dyrektorem, muszę się mierzyć z prozą 
życia. Ale też podjąłem pewnego rodzaju wyzwa-
nia, które są kontynuacją działań moich poprzed-
ników. Myślę tu o Janie Muszyńskim i Andrzeju 
Toczewskim, który w 2009 roku zrobił projekt 
rozbudowy Muzeum.

– I dobrze pan się czuje w gorsecie dyrektora?
– ...Hm.....hm....

– Odpowiedzialność za ludzi, szukanie pienię-
dzy, te papiery, które tu leżą, bezsenne noce… 
I jest konkretny cel: poczytałam o tym, jakie to 
Muzeum będzie po rozbudowie.
– Cel jest, ale gdyby nie ludzie życzliwi, gdyby 
nie pracownicy Muzeum, to wielu spraw nie uda-
łoby się zrealizować. Więc ten dyrektorski gorset 
nie jest za ciasny. Zawsze byłem, mówiąc kolo-
kwialnie, luzakiem. Chyba nigdy nie byłem typem  
urzędasa.

– Zapytam o Jazzujące Muzeum, bo to był strzał 
w dziesiątkę. Sprowadzacie jazzmanów z naj-
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wyższej półki, przy okazji jest wiedza o malar-
stwie. Rewelacja!
– To Jerzy Nowak z Piekarni Cichej Kobiety rzu-
cił myśl, żeby robić koncerty właśnie w Muzeum. 
Przyklasnąłem tej inicjatywie, bo jazz był zawsze 
dla mnie ważną muzyką, nawet trochę elitarną. 
Ale nie wyobrażałem sobie, aby tego nie połączyć 
z podwórkiem muzealnym. Bo pomysł propagowa-
nia dzieł malarskich podczas koncertów wyszedł 
z kolei ode mnie.

– Jako UTW od dawna związani jesteśmy z Mu-
zeum. Uczestniczymy w wielu muzealnych wy-
darzeniach, mieliśmy wspólną konferencję, na-
sza obecność w muzealnych progach jest ciągła. 
A pan czuje jakąś satysfakcję z tej współpracy?
– Jak najbardziej. Ten kontakt jest fantastyczny. 
Słuchacze UTW są niezawodnymi bywalcami 
w Muzeum: na wernisażach, koncertach, prelek-
cjach. Uczestniczą w Studium Wiedzy o Sztuce, 
o historii... Bardzo nas wspieracie i pomagacie. 
Wspomnę choćby nasze Noce w Muzeum, podczas 
których słuchacze UTW pełnią dyżury. W tym mo-
rzu ludzi, którzy nas wówczas odwiedzają, trzeba 
mieć oczy dookoła głowy. I ta Wasza pomoc jest 
nieoceniona.

– W jakim kierunku można jeszcze wykorzystać 
ten uniwersytecki potencjał?
– Myślę, że te formy, które wypracowaliśmy przez 
lata, są dobre i będziemy je kontynuować. A jeśli 
narodzi się nam coś nowego – a pewnie narodzi, 
bo będziemy mieć nowe przestrzenie – jesteśmy 
na taką współpracę otwarci. Mieliśmy już zbio-
rową wystawę fotograficzną UTW, jak również 
indywidualne prezentacje. Wspomnę świętej pa-
mięci pana Zbigniewa Rajche, który był aktywnym 
uczestnikiem naszych wernisaży i który prezento-
wał u nas swój dorobek dokumentalisty. Archiwal-
ne, fantastyczne zdjęcia, które wzbogaciły nasze  
zbiory.

– Jest pan naszym honorowym członkiem...
– O, tak...Ten zaszczyt jest dla mnie miły i bardzo 
zaskakujący. Przyznam, że się nie spodziewałem, 

bo zawsze uważałem, że słuchacze UTW zrobili 
więcej dla mnie niż ja dla nich.

– Pan taki skromny.
– Nie wiem, czy jestem skromny

– Pewny siebie?
– Jeżeli jestem pewny swoich racji, to pewny siebie 
być muszę. Ale słucham też innych.

– I potrafi pan ustąpić?
– Potrafię. W działaniach muzealnych ma to dosyć 
częsty wymiar.

– Miewa pan wątpliwości?
– Zdarza się, zwłaszcza gdy dotyczą decyzji perso-
nalnych, które jako dyrektor muszę podejmować. 
To są dla mnie bardzo trudne momenty. Na szczę-
ście mam swojego zastępcę.

– To pewnie głowa pana często boli.
– Bolała w dzieciństwie, teraz już nie.

– A co z bezsennością? Przy tylu obowiązkach...
– Tak, tak...bezsenność dopada. Zwłaszcza teraz, 
gdy rozbudowujemy Muzeum. I natykamy się na 
różne niespodzianki. Na przykład podczas prac  na 
tyłach budynku odkryto XVIII-wieczne stajnie, 
znalazł się także kamienny element zabytkowe-
go kartusza. Muzeum dozorowane jest całodobo-
wo i jak się coś dzieje, to od razu do dyrektora: 
czwarta, piąta rano. Telefonu w ogóle na noc nie 
wyłączam.



12 kwiecień 2019 – październik 2019 nr 2 (56) 2019 

.

– To jak się Pan relaksuje i kiedy?
– Taką fajną formą relaksu, która dla mnie jest 
ważna z punktu widzenia bycia ojcem i dziadkiem 
– jest wyjazd do córki, która mieszka daleko, bo 
w Szwecji. No, ale tam mam trzech wspaniałych 
wnuków. I to są te momenty oderwania się od co-
dzienności.
Mówimy cały czas o mnie, ale chciałem podkreślić, 
że mam fantastyczną, wykształconą kadrę. Jest 
u nas chyba sześć czy siedem osób z doktoratami. 
Bez nich wszystkich niewiele bym zdziałał.

– Co zmieni się w Muzeum po przebudowie?
– Oj, bardzo dużo. Na parterze znajdzie się sala 
wielofunkcyjna z całym zapleczem, która, zależ-
nie od potrzeb, może być salą kinową, konferen-
cyjną czy edukacyjną. W holu wyeksponujemy 
również część zbiorów, między innymi będzie tu 
umieszczony portal – jedyny renesansowy zabytek 
architektury w Zielonej Górze. Hall to także szat-
nie i toalety. Piętro pierwsze poświęcimy historii 
Zielonej Góry i regionu, z uwzględnieniem osad-
nictwa na tych terenach po 1945 r. Wykorzystamy 
makiety interaktywne, ekrany dotykowe, portale. 
Piętro drugie to także sale wystawowe, w których 
prezentowana będzie sztuka współczesna, a przede 
wszystkim dorobek „Złotego Grona”. Tu będą też 
biura i pracownie plastyczne oraz konserwator-

skie. To tak w największym skrócie. Oczywiście 
Muzeum dostosowane zostanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Całość inwestycji to prawie 20 
mln zł. To, że udało nam się pieniądze wyciągnąć 
także z ministerstwa kultury, to ogromny sukces. 
Jest to droga niełatwa, ale dzięki życzliwości wielu 
osób, mam nadzieję, inwestycję zakończymy na 
przełomie roku.

– Wyczuwa się w panu tęsknotę za byciem arty-
stą: plastykiem, pisarzem, muzykiem... Nie ma 
w panu żalu, że los sprawił inaczej?
– Owszem, marzyło mi się takie właśnie artystycz-
ne bytowanie, ale samo życie to zweryfikowało. 
Nie, niczego nie żałuję. Bo dziś, patrząc na współ-
czesnych artystów, wcale im nie zazdroszczę. Na-
tomiast pracując tutaj, miałem możliwość poznania 
fantastycznych ludzi, wielkich artystów. Nazwiska 
mogę mnożyć: Jan Berdyszak, Tadeusz Dominik, 
Stanisław Fijałkowski, Edward Dwurnik oraz cała 
rzesza młodych twórców... Obcując z takimi arty-
stami, czyż mógłbym narzekać?

– Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiały: 
Danuta KULESZYŃSKA, Zofia BANASZAK

Fot. Krystyna Filmanowicz
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Po polsku – Eki
4 kwietnia 2019 roku w Muzeum Ziemi Lubu-
skiej odbyło się spotkanie poświęcone pamię-
ci niezwykłego filantropa, któremu rodzinne 
miasto – w uznaniu zasług – nadało tytuł Ho-
norowego Obywatela Zielonej Góry. Mówimy 
o Eckehardzie Gärtnerze (1925-2018). 

Na tę specjalną okazją przyjechała delegacja z Nie-
miec: córka Eckiego – Heide Lühmann, jego ku-
zynka - Petra Raulf oraz Klaus Grimkowski-Se-
iler – członek Rady Miasta z Soltau. W wydarzeniu 
uczestniczył Dariusz Lesicki – wiceprezydent 

Winnego Grodu oraz przyjaciele E. Gärtnera re-
prezentujący instytucje będące beneficjentami jego 
społecznej działalności. Większość z nich miała 
okazję zabrać głos i podzielić się refleksjami ze 
spotkań z Eckim , opowiedzieć o efektach jego 
działalności. Były to różne wspomnienia, jedne 
odwoływały się do spotkań oficjalnych, inne do ku-
luarowych, bardzo bliskich, wyciskających wręcz 
łzy z oczu. Wszystkie tworzyły pewną mozaikę 
ukazującą oblicze człowieka wrażliwego na cudze 
nieszczęścia, ale też pogodnego i obdarzonego dużą 
dozą poczucia humoru. 

Na powitanie zebrani usłyszeli „Sonatę księ-
życową” Ludwika van Beetohovena w wykonaniu 
Ryszarda Zimnickiego, reprezentującego wspól-
nie z wicedyrektor Jolantą Kiciak Filharmonię 
Zielonogórską. Następnie Barbara Krzeszew-
ska-Zmyślony, pomysłodawczyni i moderatorka 
wydarzenia, przedstawiła życiorys bohatera spo-
tkania, podkreślając szczególnie organizowaną 
przez niego pomoc humanitarną dla mieszkańców 
miasta w okresie stanu wojennego. Wiceprezydent 
Lesicki z kolei odniósł się do relacji, jakie nawiąza-
ne zostały dzięki aktywności Eckehardta Gärtnera 
między Soltau a Zieloną Górą. Gospodarz obiektu 
– Leszek Kania przypomniał m.in. zaangażowanie 
E. Gärtnera w pozyskanie zabytkowych obiektów 
z Muzeum Winiarskiego w Oppenheim, a Anitta 
Maksymowicz (także MZL) rozmowy z ostatnich 
miesięcy przed śmiercią odnoszące się do wspo-
mnień Zielonej Góry z czasów jego dzieciństwa 
i trudnych lat czasu wojny, gdy walczył jako żoł-
nierz Wehrmachtu. 

Wątek związany z pomocą humanitarną dla 
szpitala wojewódzkiego i hospicjum podjęła po-
nownie dyrektorka tego ostatniego – Anna Kwia-
tek. Podkreśliła nie tylko ogromną ilość antybio-
tyków, strzykawek i odżywek dla dzieci mierzoną 
w dziesiątkach ton, ale i jakościową wartość otrzy-
mywanych darów, które zawsze były certyfikowane 
odpowiednim terminem ważności oraz jakości. 
Z kolei Zofia Banaszak z Zielonogórskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku podkreśliła zaanga-
żowanie E. Gärtnera i pomoc w nawiązywanie 
kontaktów z seniorami po niemieckiej stronie. 

Alicja BŁAŻYŃSKA

Honorowy Obywatel Zielonej Góry Eckehard Gärtner 
(1925-2018)

Fot. Alicja Błażyńska
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Ale Ecki był przecież nie tylko postacią pomniko-
wą. I właśnie takie jego oblicze odsłonił przed zebra-
nymi Stanisław Palonka – były dyrektor Lubuskiej 
Wytwórni Wódek. Przypomniał spotkania i podróże, 
jakie razem odbywali. Towarzyszył im często ks. 
Konrad Herrmann (1927-2017), którego parafia 
była pierwszym adresatem pomocy żywnościowej 
w latach stanu wojennego. Z proboszczem 
Herrmannem łączyły E Gärtnera nie tylko sprawy 
pomocowe, ale również wspólne zainteresowania, 
swoboda i osobliwe poczucie humoru. Takim 
zapamiętały go też członkinie charytatywnego 
Klubu Kiwanis, którego był członkiem honorowym. 
Przy każdej wizycie w rodzinnym mieście starał się 
przekazywać jakąś kwotę dla podopiecznych klubu, 
chętnie też uczestniczył w spotkaniach. A gdy go nie 
mogło być, to otrzymywał kartkę z podziękowaniem, 
pod którym podpisywały się wszystkie kiwaniski. 
Jak przypomniała B. Krzeszewska-Zmyślony, Ecki 
bardzo sobie cenił zarówno te drobne, jak i oficjalne 
dowody sympatii.

Spotkaniu odbywającemu się w Sali Witrażowej 
zielonogórskiego Muzeum towarzyszyła wystawa 
planszowa ukazująca najważniejsze formy działal-
ności Eckerhardta Gärtnera na rzecz mieszkańców 
Zielonej Góry. Ubarwił je także występ uczniów 
w I LO  i II LO, którzy czytali w języku polskim 
i niemieckim wybrane listy dzieci do Willego 
Brandta (Kinderbriefe an Willy Brandt”, 1973) oraz 
wiersz naszej noblistki – Wisławy Szymborskiej 
„Nic dwa razy”.

Na zakończenie podniesiona została kwestia 
upamiętnienia postaci Eckehardta Gärtnera i jego 
dzieła niesienia pomocy zielonogórzanom w trud-
nych chwilach. Barbara Krzeszewska-Zmyślony 
zaproponowała, by imię E. Gärtnera przyjęła jedna 
z ulic, plac lub jedno rond miejskich. Innym jej 
pomysłem było wmurowanie pamiątkowej tablicy 
w tzw. alei sław, która znajduje się przed siedzibą 
Muzeum Ziemi Lubuskiej. Przybyli na spotkanie 
entuzjastycznie przychylili się do tego pomysłu, 
również wiceprezydent D. Lesicki obiecał pomoc 
w realizacji tego zamierzenia.

 Alicja BŁAŻYŃSKA

Eckehardt Gärtner współpracował z zielonogórskim 
klubem Kiwanis. Na zdjęciu w otoczeniu pań z za-
rządu Kiwanisu, Anna Jankowska, Urszula Henkel, 
Lidia Kurzawowa, Bogumiła Burda. 

Fot. Archiwum Kiwanisu

Dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Słonem 
dziękuję serdecznie Eckiemu za stałe wsparcie

Fot. Anna Jankowska

Ecki i Anna Jankowska z klubu Kiwanis
Fot. Barbara Krzeszewska-Zmyślony
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Bezimienny  
dom pomocy
Mieszkańcy Domu  Pomocy Społecznej dla 
Kombatantów im. Jana Lembasa dowiedzie-
li się nagle, że ich patronem nie jest już ten, 
o którego w roku 2000 się upomnieli, tylko 
z nieznanych powodów ks. Konrad Herrmann. 
Tak zdecydowały władze wojewódzkie. Na-
stępcy Jana Lembasa. 

A przecież to on, najdłużej urzędujący wojewoda 
zielonogórski, zdecydował o budowie Domu Po-
mocy Społecznej przy ul. Lubuskiej. I dlatego od 
roku 2000 DPS nosił jego imię. Odgórne decyzje, 
przeprowadzone prawem kaduka, wywołały duże 
niezadowolenie wśród pensjonariuszy placówki 
i brak zgody na nowego patrona.

Roman Działa, dyrektor placówki, od razu 
mówi, że jako pracownik państwowy nie będzie 
komentował decyzji lubuskiego wojewody. Od-
syła do Jadwigi Smołki, przewodniczącej Rady 
Mieszkańców.

Rozmawiamy w przytulnym pokoiku, który 
pani Jadwiga urządziła sobie wg własnego gustu. 
Nie jest zielonogórzanką, mieszkała w Wodzisła-
wiu Śląskim i w Biłgoraju, gdzie m. in. była sze-
fową  uniwersytetu trzeciego wieku. Przyjechała 
na Ziemię Lubuską, bo syn ożenił się i mieszka 
z rodziną w Nowogrodzie Bobrzańskim, więc chce 
być bliżej rodziny.

Oburzenie
Przewodnicząca opowiada, jak 7 marca 2019 r. dy-
rektor, na spotkaniu z pensjonariuszami, odczytał 
pismo lubuskiego wojewody Władysława Dajcza-
ka, w którym informował o zmianie imienia domu. 
O tę zmianę upomniał się warszawski IPN. Na sali 
zawrzało! Starsi mieszkańcy zaczęli wymieniać 
zasługi Jana Lembasa dla Zielonej Góry, woje-
wództwa i popularnego „Kombatanta”. Mówili, 
że był dobrym gospodarzem, dbał o miasto i o ich 
dom. Nie chcieli słyszeć o nadaniu placówce imie-

Bogumiła HYLA-DĄBEK

Zielonogórski „Kombatant”
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nia zmarłego w 2017 r. prałata Konrada Herrman-
na, proboszcza parafii Najświętszego Zbawiciela. 
Wszyscy wyrażali oburzenie, że nikt z nimi tego 
nie konsultował. Jak tak można? Ustawa, ustawą, 
ale gdzie szacunek dla nich, mieszkańców tego 
domu? 

Pracownica „Kombatanta”, z którą udało się 
porozmawiać (prosiła o anonimowość), też podkre-
śla wzburzenie mieszkańców i pracowników, gdy 
przekazano im wiadomość o próbie zmiany imie-
nia. Wojewoda Dajczak podjął decyzję o usunięciu 
z nazwy Jana Lembasa, bo obligowała go do tego 
głupia ustawa, która weszła w życie jesienią 2017 r. 
Lecz przecież Jan Lembas był dobrym człowie-
kiem, dużo zrobił dla domu i ludzi w nim miesz-
kających i to powinno się liczyć przede wszystkim. 
Dlaczego nie docenić tego, co zrobił dobrego? Pra-
cownica DPS uważa (inni też), że imię ks. Konrada 
Herrmanna podsunął wojewodzie pewnie jego brat, 
biskup Edward Dajczak, ale zastrzega, że są to 
tylko ich domniemania. 

Co na to rajcowie?
Ostatecznie mieszkańcy wspólnie zredagowali pismo 
do dyrektora i do przewodniczącego Rady Miasta, 
prosząc u możliwość udziału w sesji Rady. I tym 
sposobem Jadwiga Smołka  wystąpiła przed radnymi 
z wnioskiem mieszkańców, który spotkał się z popar-
ciem sporej części rajców. Obiecano pensjonariuszom, 
że zostanie przygotowana taka uchwała, żeby Dom 
Pomocy Społecznej dla Kombatantów był bez imie-
nia, skoro nie może być to imię zasłużonego Jana 
Lembasa. Przygotowano, prezydent Janusz Kubicki 
zaopiniował, ale potem uchwała utknęła w jakiejś 
komisji. Czekała na kolejną sesję Rady Miasta. 28 
maja podjęto uchwałę, że z nazwy domu zostanie 
usunięte nazwisko proboszcza parafii Zbawiciela. 
Sprawę pilotuje radny Grzegorz Hryniewicz.

Na razie zatem trzeba na pieczątkach i na ta-
blicach zamazywać, zaklejać imię dotychczaso-
wego domu. – Smutne to i przykre – mówi pani  
Jadwiga. 

 Bogumiła HYLA-DĄBEK
Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek 

* * *
A oto wypowiedzi kilku zielonogórzan w tej spra-
wie:

Jolanta Danielak – psycholog, polityk, senator 
IV i V kadencji (1997-2005), w latach 2001-2005 
wicemarszałek Senatu V kadencji, wybierana też 
do rady miejskiej.

– W 2000 r. Domowi Kombatanta w Zielonej 
Górze nadano imię Jana Lembasa. Uczestniczyłam 
w tej uroczystości w podwójnej roli, senatora RP 
i przewodniczącej Rady Miasta. Wnioskującymi 
o nadanie tego imienia byli mieszkańcy – kom-
batanci. Podkreślano wówczas, że Jana Lembas 
zabiegał o powstanie placówki, że potem podjął 
decyzję o jej uruchomieniu i że to za czasu spra-
wowania przez niego funkcji wojewody powstał 
DPS. Czy kombatanci nie wiedzieli nic o jego PR-
L-owskiej przeszłości? Wiedzieli! Był przecież 24 
lata wojewodą! Może w 2000 r. byliśmy mądrzejsi 
niż w 2019?

Zastąpienie imienia Jana Lembasa imieniem 
ks. Hermana to podwójne draństwo. Po pierwsze, 
to odrzucenie woli mieszkańców, którzy wybra-
li na patrona Jana Lembasa. Po drugie, przeciw-
stawienie temu patronowi imienia szanowanego, 
bardzo lubianego i wybitnego zielonogórzanina. 
Taką decyzją wyrządzono mu ogromną krzywdę, 
nie zasłużył sobie na to.

Przewodnicząca Rady Mieszkańców „Kombatanta” 
Jadwiga Smołka podkreśla, iż mieszkańcy uważają, że 
Jan Lembas był dobrym gospodarzem, dbał o miasto 
i o ich dom
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O ironio, na pogrzebie Jana Lembasa (miał 
świecki pogrzeb)  to właśnie ks. Herman żegnał 
go, wykazując jego zasługi dla województwa 
i mieszkańców, przypominał dokonania i jego  
skromność.

Rafał Krzymiński – dziennikarz, obecnie pracuje 
w Departamencie Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Zielona Góra.

– Spór o patrona Domu Kombatanta po raz ko-
lejny pokazuje, jak mocno podzielone jest polskie 
społeczeństwo. Spory polityczne z „góry” coraz 
częściej przenoszą się do samorządów. Za PRL 
było takie powiedzenie: „każde biuro jest poli-
tyczne”. Po latach, już w wolnej Polsce, zbliżamy 
się niestety do tego wzorca. Wojewoda lubuski, 
przedstawiciel rządu w terenie, nie miał oczywiście 
innego wyjścia i musiał narzucić swojego patro-
na, zasłużonego skądinąd duszpasterza. Z drugiej 
strony zabrakło konsultacji społecznych, co jest 
sporą bolączką polskiej polityki, także w wydaniu 
lokalnym. Moim zdaniem ksiądz Hermann jest 
postacią godną upamiętnienia. Problem w tym, 
że to nie ja jestem mieszkańcem Domu Kom-
batanta. Seniorzy zrobili referendum, którego 
wynik jest jednoznaczny. Ksiądz im nie pasuje. 
I mają do tego prawo. Społeczeństwo się starze-
je i głos seniorów ma coraz większą wagę. Nie 
bez przyczyny przecież miasto powołało spe-

cjalną radę, w której zasiadają osoby dojrzałe. 
I powinniśmy się do tego „przyzwyczaić”. Rynek 
z powodów komercyjnych rozszerza ofertę dla se-
niorów, rynek polityczny też musi iść z duchem  
czasów.

Radosław Brodzik – były radny, obecnie pracuje 
w Urzędzie Marszałkowskim.

– Moim zdaniem zmiana patrona, bez uwzględ-
nienia głosu osób tam mieszkających, jest dużym 
błędem i niezrozumieniem historii. To skanda-
liczne działanie, przeprowadzono bez rozmów 
zarówno z mieszkańcami domu, jak i Zielonej 
Góry. Czemu i komu takie działanie wojewody 
miało służyć ? Tego nie wie nikt! Skończyło się 
tym, że mieszkańcy, zaniepokojeni i wystraszeni, 
udali się na sesję Rady Miasta, protestując prze-
ciwko zmianie patrona. Dlaczego nie Jan Lembas, 
tego też wojewoda nie wyjaśnił. Jest to przecież 
zasłużony człowiek dla rozwoju miasta. A że żył 
w innych czasach, to już nie jego wina. Taki był 
wtedy system i nikt o to nie ma do niego pretensji, 
zwłaszcza mieszkańcy tej placówki. Reasumując. 
To było najgorsze z możliwych działań. Nikt niko-
mu nic nie mówiąc, zmienia nazwę. Wprowadza 
chaos i niezrozumienie. Potem ktoś to naprawia 
i jak zwykle wyszło, że władza wie lepiej. Lepiej 
od nas. Tylko potem ktoś musi to wszystko wy-
prostować.

Żenująco wygląda tablica z nazwą placówki, na 
której zaklejono nazwisko Jana Lembasa. Jak gdy-
by chodziło tu o przestępcę, a nie dobrodzieja tego  
miejsca. Wejście główne do domu „Kombatanta”.
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Anna Jankowska – Zasmuciła mnie informacja 
o planowanej zmianie patrona Domu Kombatanta. 
Zgodnie z propozycją radnych prawicy, Jana Lem-
basa ma zastąpić ks. Konrad Herrmann. Pomysł ów 
wywołał powszechne oburzenie. Sprzeciwiają się 
mu nie tylko mieszkańcy tej placówki, ale również 
wiele osób, którym daleko było do PRL-owskich 
idei. Warto pamiętać, że przekreślanie historii, 
a tym bardziej jej wymazywanie, przerabialiśmy 
już w czasach „słusznie minionych”. Nie powtarzaj-
my tych błędów. Druga połowa XX wieku to czas 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Żyli w niej nasi 
rodzice, my dorastaliśmy, pojawiały się na świecie 
kolejne pokolenia. Wszyscy pracowaliśmy dla takiej 
Ojczyzny, jak była – bo innej nie mieliśmy. Pozba-

wianie dziś imienia Jana Lembasa (ówczesnego 
wojewody zielonogórskiego), który bardzo mocno 
zaangażował się w powstanie Domu Kombatanta 
jest po prostu nieuczciwe. A już ściąganie i chowanie 
jego portretu – zakrawa wręcz o groteskę. Myślę, że 
gdyby ks. Konrad Herrmann wstał z grobu, to by 
zgłosił swój stanowczy sprzeciw wobec takiego po-
stępowania. Nie piszę tego bezpodstawnie. Miałam 
honor znać osobiście księdza kanonika i wiem, że 
szanował drugiego człowieka bez względu na jego 
przekonania pochodzenie i wyznanie. W każdym 
widział Dziecko Pana Boga. I choć nie mówiło się 
jeszcze tak powszechnie o ekumenizmie, on był 
nosicielem tych idei. Zmiana patrona na pewno spo-
tkałaby się z jego dezaprobatą.

Komentarz autorki tekstu:

Po przeanalizowaniu sytuacji związanej ze zmianą imienia Domu Pomocy Społecznej dla Komba-
tantów widzę, jak bardzo niesprawiedliwa (?) jest ustawa z roku 2017 o zbiorowej odpowiedzial-
ności. Nie jest ważne, że Jan Lembas był porządnym, dobrym człowiekiem, co podkreślało wielu 
rozmówców, że nadal mieszka w Zielonej Górze szanowana i lubiana jego rodzina. Odebranie 
„Kombatantowi” imienia przez obecnego wojewodę Dajczaka jeszcze mogę zrozumieć; był do 
tego „zmuszony” poprzez ustawę. Ale żeby samemu, bez konsultacji, nadawać inne imię? Do 
czego to doprowadziło? Wojewoda przeciwstawił sobie, jak się okazuje, dwóch zaprzyjaźnionych, 
szanowanych i lubianych zielonogórzan. Jeden i drugi zasługują na upamiętnienie. Tak jak nie 
da się ustawami wymazać czyichś zbrodni, tak nie da się wymazać i zasług. O Janie Lembasie 
zielonogórzanie będą jeszcze długo pamiętali, bo liczy się przede wszystkim człowiek i jego 
dokonania, a nie jego przynależność partyjna i czasy, w których przyszło mu żyć. 

 B. H-D  
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Sztuka i literatura piękna

– Skąd się wzięło Twoje rysowanie?
– Zawsze lubiłem rysować. Już w szkole moje prace 
były zauważane, być może robiłem je lepiej, popraw-
niej niż inni. Wyrastałem zresztą w takim domu... 
Mój ojciec dobrze rysował – zresztą miał wiele 
talentów – mama też. Brat, siostry i ja – wszyscy 
odziedziczyliśmy te dary. Początkowo rysowanie 
traktowałem podobnie jak rówieśnicy, traktowałem 
to jako zabawę, nie przypuszczając nawet, że stanie 
się moim zawodem. Kiedy w 1953 roku zamiesz-
kałem w Zielonej Górze, pojawiła się możliwość 
pracy dla „Gazety Zielonogórskiej” (obecnie „Ga-

zeta Lubuska” –  red.). Szef polecił mi przerabianie 
kolorowych satyr z „Krokodiła” (radzieckie, potem 
rosyjskie pismo satyryczne ukazujące się od 1922 
roku – red.) na czarno-białe. Strasznie mnie iryto-
wały te przepełnione ideologią prace. Pomyślałem 
wtedy, że jak wymyślę coś od siebie, to nie będę 
musiał ich kopiować. Kiedy pierwszy wymyślony 
przeze mnie rysunek pojawił się w gazecie, byłem 
dumny jak paw. Wydawało mi się, że gdy wyjdę 
na miasto, każdy będzie na mnie patrzeć. Zawsze 
i wszędzie podkreślam, że moje początki związane są 
właśnie z Winnym Grodem. Tu się wszystko zaczęło. 

– Dwa lata później zostałeś przyjęty na Wydział 
Architektury Wnętrz  Państwowej Wyższej Szko-
ły Sztuk Plastycznych, to jednak nie był koniec 
Twojego romansu z satyrą...
– Właśnie w Gdańsku rozpędziłem się z satyrą na do-
bre, stało się to na łamach „Dziennika Bałtyckiego”. 
I choć początkowo zostałem zatrudniony jako grafik 
robiący winietki do cyklicznych artykułów, prze-
rywniki czy drobne formy graficzne zdobiące pismo 
etc. – niegdyś robiło się to odręcznie, nie korzystając 
z programów graficznych – to z czasem, gdy Jacek 
Fedorowicz przeniósł się do Warszawy, zająłem jego 
miejsce na ściance satyrycznej. Dla porządku dodam, 
że studia architektoniczne skończyłem, ale nie pra-
cowałem w zawodzie ani jednego dnia.

– W szczytowym momencie swojej kariery współ-
pracowałeś z kilkunastoma gazetami w całym 
kraju. Jak to ogarniałeś?
– Do 1989 roku publikowałem w wielu gazetach. 
W tzw. boxach, ukazujących się raz w tygodniu, 
pojawiało się 6-8 rysunków komentujących naj-
ważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne 
upływającego tygodnia. Tak było w „Dzienniku 
Bałtyckim” (rubryczka „Dzienniczek”), podobnie 
w Zielonej Górze (rubryczka „A propos”), Kielcach 

Jestem szczęśliwy, bo pracuję
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM JUJKĄ, wybitnym polskim rysownikiem, satyrykiem, ongiś 
związanym z Zieloną Górą i Ziemią Lubuską.

Rys. Zbigniew Jujka
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(„Kroniczka Aktualności”) i w innych miastach. 
W międzyczasie tworzyłem też prace dla „Szpilek”, 
„Karuzeli”, a także dla pisemka „Kocynder” poja-
wiającego się na Śląsku. Muszę dodać, że współ-
pracowałem już wówczas z wieloma zachodnimi 
pismami zagranicznymi, co wcale nie było łatwe 
i dobrze widziane przez władze. Pracowałem 
bardzo dużo, ale, jak wiesz, lubię wyzwania i to 
one mnie stymulują. Jednak od 1989 roku wraz 
z przemianami gospodarczymi i likwidacją RSW 
Prasa wiele się zmieniło. Gazety przeszły w ręce 
prywatne, a nowym właścicielom zależało na 
szybkim sukcesie finansowym. Położono nacisk 
na sensacje, natomiast refleksja dziennikarska czy 
komentarz w formie satyry stały się towarem mniej 
poszukiwanym. Smutno mi o tym mówić, gdyż 
sam bardzo angażowałem się w walkę z „komuną”, 
tego jednak nie przewidziałem. Nie załamałem się, 
zacząłem  rozglądać się za nowymi możliwościami 
i  wówczas to pojawiły się moje pierwsze książki.

– Lata 80. i 90. były ważnym okresem dla inte-
growania się środowiska satyrycznego w Polsce?  
– Pobudzenie społeczeństwa przyniosło mnóstwo 
wspaniałych inicjatyw. Dla mego środowiska rów-
nież. Pod koniec lat 70. Eryk Lipiński zrealizował 
swoją ideę i powstało Muzeum Karykatury (jedno 
z pierwszych na świecie – red.), fantastyczna insty-
tucja, która nie tylko organizuje wystawy polskich 
satyryków, ale też gromadzi i opracowuje ich prace. 
Niespełna dziesięć lat później w Domu Literatury 
w Warszawie (w 1987 – red.) spotkali się rysownicy 
satyry z całego kraju i utworzyliśmy Stowarzysze-
nie Polskich Artystów Karykatury. Oczywiście 

prezesem nie mógł być nikt inny, jak tylko Eryk. 
Mnie powierzono funkcję wiceprezesa. Po śmierci 
E. Lipińskiego w 1991 r. przewodziłem SPAK-owi 
aż do 1995 r. W kolejnych latach nasze drogi nieco 
się rozeszły, ale to temat na inną rozmowę.

– Wróćmy jeszcze na chwilę do rysunku saty-
rycznego. Bohaterem wielu rysunków jest nie-
jaki Kuska. Czy jest to postać prawdziwa, czy 
też wymyślona z tzw. kapelusza.
– Nie, to ktoś prawdziwy, choć zdecydowanie cha-
rakterem różni się od mego bohatera. Zdzisław 
Kuska to niegdysiejszy pracownik Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej w Zielonej Górze. Poznałem go jesz-
cze w dzieciństwie, w Nowym Kramsku. Nasze 
rodziny przyjaźniły się w czasach przedwojennych, 
nam też było po drodze z poglądami, zainteresowa-
niami. Do dziś zresztą lubimy się i często rozma-
wiamy telefonicznie. Zdzichu użyczył mi swojego 
nazwiska, bez żadnych konsekwencji finansowych 
(śmiech). Co ciekawe, wiele osób świetnie identy-
fikuje moje rysunki właśnie z tym bohaterem. To 
chyba znaczy, że trafiłem.

– A propos trafienia. Jak jest recepta na dobry 
rysunek?
– Pokazywać to, co ludzi boli.

– Czy wymyślanie rysunków satyrycznych przy-
chodzi Ci łatwo?
– Oj nie. Nawet nazywam siebie wolnomyślicie-
lem, gdyż proces tworzenia idzie mi powoli. Nie 
potrafię ot tak, ad hoc, na oczach publiczności np. 
stworzyć pointy rysunkowej. Zresztą często pomy-
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sły przychodzą w nocy. Coś mnie wyrywa ze snu, 
budzę się i wtedy pojawiają się najlepsze koncepty. 
Notuję je przy pomocy dyktafonu i dopiero rano 
przelewam na papier.

– Czy liczyłeś kiedyś, ile rysunków wyszło spod 
Twojej ręki?
– Trudno dziś powiedzieć. Do pewnego momentu 
liczyłem, ale ostatnio trochę się pogubiłem.  To 
już dziesiątki… tysięcy. Tylko do „Dzienniczka” 
powstało blisko 18.000, a przecież co najmniej dru-
gie tyle przy okazji innych publikacji.  Mam na 
swoim koncie przecież nie tylko rysunek prasowy, 
ale i tematyczne albumy autorskie. Powstało ich 
ponad 64. Do tego jeszcze ilustracje książkowe.

– Trochę tego było. Zawsze zastanawiało mnie, 
jak można było stworzyć 260 rysunków poświę-
conych jednej postaci – Chopinowi?
– W 2010 roku obchodziliśmy Rok Chopinowski, 
upamiętniający postać naszego kompozytora. Po-
kusiłem się wówczas o stworzenie historii Chopina, 
jakiej jeszcze nie było. Uwieczniłem jego życie, 
dzieła i wszystko, co dziś po nim funkcjonuje, 
w obrazkach i odmieniłem to przez wszystkie przy-
padki i na wszelką okoliczność. Oczywiście z przy-
mrużeniem oka. Przyznam się, że choć wyzwanie 
było trudne, to sprawiło mi ogromną przyjemność. 
Pokłosiem projektu była książka oraz wystawa, 
którą pokazano w kilku państwach europejskich 
oraz w Japonii, nie mówiąc już o licznych prezen-
tacjach w kraju. Nie mogę tu nie powiedzieć, że na 
co dzień jestem wielbicielem muzyki klasycznej, 
a Chopina mogę słuchać bez końca. 

– A którą publikacją jesteś najbardziej usatys-
fakcjonowany?
– Chyba historią Polski, choć z mieszanymi uczu-
ciami. Dziś zrobiłbym ją zupełnie inaczej. Wpro-
wadziłbym wiele nowych tematów, które wtedy 
pominąłem. 

– Skąd pomysł, by stworzyć historię Polski sa-
tyrycznie?
– Był taki okres po przemianach politycznych, że 
część szkół zawodowych nie miała w programie 
historii. Pomyślałem wówczas, by stworzyć coś na 
kształt bryku, który opowie, kto po kim sprawował 
władzę i co w tym kraju działo przez te tysiąc lat. 
Trafiłem w punkt. Książka miała aż trzy jej wydania. 

– Na mnie wrażenie zrobiła publikacja „Z uśmie-
chem przez Gdańsk” z Twoimi ilustracjami 
i uroczymi tekstami Andrzeja Januszajtisa. Pa-
miętasz, marzył nam się podobny przewodnik 
po Zielonej Górze? Składaliśmy nawet projekt 
o dotację do Urzędu Miasta.
– Pamiętam i żałuję bardzo, bo Zielona Góra jest 
mi szczególnie bliska. Niestety, władzom zabrakło 
wyobraźni, a mogła powstać znakomita książka 
promująca miasto w niekonwencjonalny sposób. 

– Jesteś na emeryturze od 19 lat. Czy odczułeś 
to przejście?
– Nie! Nadal przecież pracuję. Pamiętaj też, że po-
mimo etatowego związku z „Dziennikiem Bałtyc-
kim” uprawiałem jednak wolny zawód. Moje za-
angażowanie nie ograniczało się do ośmiu godzin 
dziennie. Musiałem być do dyspozycji w każdej 
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chwili. Pamiętaj, że  do końca lat 80. panowała 
w Polsce cenzura. Zdarzało się, że moje rysunki 
były odrzucane i trzeba było wymyślać coś nowego 
na ostatnią chwilę. Niby miałem w zapasie kilka, 
ale nigdy nie było pewności. A po przełomie... 
okazało się, że nasze realia są barwne, zmienne 
i nieprzewidywalne. Niejednokrotnie, aby komen-
tować scenę polityczną czy społeczną, musiałem 
dorzucać coś w ostatnim momencie, dosłownie 
na pięć minut przed drukiem. Reasumując, robi-
łem i robię dalej to, co przedtem. Choć jestem na 
emeryturze, nadal pracuję i między innymi dzięki 
temu jestem szczęśliwy. 

– Jak wspomniałeś wyżej, kiedyś przy rysowa-
niu ograniczała Cię cenzura. Teraz jej nie ma, 
ale czy Ty masz w sobie takiego autocenzora?
– Lekkiego mam. Ważne jest, aby nikogo nie ura-
zić tym, co robię, i aby być sobą, wiernym wła-
snym przekonaniom. Muszę tu jednak zdradzić, że 
i niedawno z uwagi na tzw. poprawność polityczną 
poproszono mnie, abym zmienił słowo „pedał” 
na „gej” w moim rysunku. Choć akurat kontekst, 
w jakim zostało ono użyte, usprawiedliwiał moją 
intencję. Ale była to jedyna ingerencja cenzury 
w moje rysunki po 89. roku.

– No i ?
– Zmieniłem. 

– Uważasz, że praca jest receptą na dobre życie?
– Jak najbardziej. Jestem – co prawda – nietypo-
wym emerytem, nie mogę jednak pojąć tych bied-
nych ludzi, którzy po zakończeniu pracy zawodo-
wej nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Tylko telewizor, 

a w nim seriale, wiadomości, transmisje sportowe. 
I tak dzień w dzień.  Poddają się nieustannej in-
doktrynacji medialnej, zamykają się na innych, na 
nowe wyzwania czy realizację pasji, których nie 
dało się im wcześniej pielęgnować.

– Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu?
– Zawodowo – rysowanie. Ja to po prostu lubię. 
Może wiąże się to z tym, że jestem ciągle nie-
spełniony, ciągle niezadowolony z tego, co robię. 
I chciałbym coś poprawić, coś zrobić jeszcze le-
piej. Ważna jest dla mnie też muzyka. Oczywiście 
mam na myśli tylko klasykę, bo innej nie uznaję. 
Ogromną radość sprawiało mi zawsze malowanie 
akwarel. Prywatnie – rysowanie i rodzina.

– Jak określiłbyś swoje usposobienie, swój cha-
rakter?
– Chyba choleryk jednak.

– ??? Zamurowało mnie!
– Nie taki krzyczący, ale wewnętrzny choleryk. 
Bardzo wszystko przeżywam, staram się jednak 
panować nad swoimi emocjami. Niektóre tylko 
sprawy, potraktowane wybiórczo, przekazuję dalej.
 
– I pytanie o marzenia. Te szersze, np. w odnie-
sieniu do naszego kraju?
– Żeby nie wróciło to, co było.

– Który okres w Twoim życiu był najwspanialszy?
– Dopiero będzie. 

Rozmawiała 
Alicja BŁAŻYŃSKA
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Zbigniew Jujka
Urodzony w roku 1935 w Starym Targu na Powiślu, w obecnym województwie pomorskim. Jako 
karykaturzysta zadebiutował w roku 1953 na lamach „Gazety Zielonogórskiej”, jeszcze przed 
studiami na Wydziale Architektury Wnętrz PWSSP w Gdańsku (obecnie ASP). Od tego czasu 
stworzył kilkadziesiąt tysięcy rysunków satyrycznych. Znany z publikacji w wielu czasopismach 
i dziennikach, również zagranicznych. Wydał ponad 60 albumów autorskich. Zilustrował kilkadzie-
siąt książek. Jego prace publikowane były w wielu albumach poświęconych polskiej i europejskiej 
satyrze wydawanych w Polsce i za granicą. Zajmuje się przede wszystkim rysunkiem prasowym.

Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych wystawach satyry polskiej. Wielokrotny 
laureat „Złotej Szpilki”. W roku 2000 otrzymał nagrodę Dużego Eryka, przyznawaną przez 
Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury – SPAK, a w 2003, 2004 i 2009 roku został uho-
norowany Błękitnym Melonikiem Charliego w ramach Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. 
W 2005 roku otrzymał srebrny medal Gloria Artis. W 2006 roku wyróżniony został Nagrodą 
Pomorską, odznaką Pro Ecclesia et Populo. W Ustroniu Morskim ma swoją ławeczkę, zwaną 
Ławą Satyry. W roku 2009 otrzymał Nagrodę Kulturalną Zielonej Góry oraz przyznawany 
przez Radę Miasta Gdańska Medal Świętego Wojciecha. Jest zdobywcą kilkudziesięciu nagród 
w międzynarodowych konkursach satyrycznych, między innymi w Montrealu, Berlinie, Anko-
nie, Bordigherze, Knokke-Heist, Skopie i Tokio. Jego wystawy autorskie prezentowano w wielu 
ośrodkach kultury i Instytutach Polskich europejskich stolic. Wystawa zamówiona przez Biuro 
Obchodów Roku Chopinowskiego 2010 pokazana była w wielu miastach globu. Jednocześnie na 
obchody roku Chopina Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe wydało album zawierający ponad 
170 rysunków pt. „Fryderyk Chopin – wariacje na temat”. Innym elementem jego twórczości jest 
popularyzacja historii Polski poprzez rysunek satyryczny. Kilka edycji albumu zawierających 
300 rysunków, sprzedanych w komplecie, niewątpliwie przybliżyło niedokształconym wiedzę 
o naszej przeszłości. Uzupełnieniem tego jest  „Z(i)lustrowany poczet władców Polski” z tekstem 
Wojciecha Mazurkiewicza, wydany w Gdańsku. 

W latach 1991-1995 był prezesem Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Wielokrot-
nie przewodniczył bądź brał udział w jury konkursów satyrycznych. Nie zabiega o popularność. 
Dewizą jego jest, aby rysunek sam sobą się sprawdzał. Nie korzysta z urządzeń elektronicznych, 
nigdy przez dłuższy czas nie współpracował z opiniotwórczymi tygodnikami. Rozmawia przez 
rysunek przede wszystkim z tzw. prowincją.

Przez cały czas działalności zawodowej prowadził ożywioną działalność społeczną. W roku 
1980 został zastępcą przewodniczącego Komisji Zakładowej „Solidarność”, skupiającej całe 
środowisko gdańskiej prasy. Będąc członkiem Komitetu Społecznego Budowy Pomników Ofiar 
Grudnia 1970, ma nieocenione zasługi w budowie pomników: Trzech Krzyży w Gdańsku i gdyń-
skiego, poświęconego pomordowanym stoczniowcom.

Na 50-lecie pracy twórczej został wyprodukowany przez Video Studio Gdańsk telewizyjny 
program rozrywkowy pt. „Jujka według Tyma”, wielokrotnie powtarzany przez TVP. Wielu ak-
tualnych polityków, wielu prominentnych działaczy, naukowców, a nawet artystów przyznaje, że 
kształtowali swoją świadomość m.in. przez rysunki Zbigniewa Jujki, że na nich się wychowywali.

 (abła)
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Wobec malarstwa 
Fotografia, od momentu powstania, aspiro-
wała do bycia sztuką i dzięki piktorialistom 
mogło się to ziścić... 

Piktorializm był kierunkiem powstałym pod ko-
niec XIX wieku, który wykorzystywał manualne 
techniki podczas opracowania zdjęć. Fotografie 
poprzez takie działanie nabierały charakteru jed-
nostkowej kopii, przypominając grafikę, akwafortę, 
gwasz lub akwarelę.

„Wobec malarstwa” to wystawa, w której od-
noszę się właśnie do malarstwa. Poszczególne 
fotografie nawiązują do obrazów, natomiast uży-

te techniki wykorzystują malarskość ręcznego 
opracowania prac. Realizując poszczególne ujęcia 
fotograficzne, inspirowałem się dwoma ikonami 
malarstwa: Balthusem i Andy Warholem. Mala-
rzami tak różnymi,  których twórczość wywarła 
na mnie ogromny wpływ. Balthus inspiruje mnie 
swoją malarskością i upozowaniem modelek, na-
tomiast Warhol powtarzalnością i powielaniem 
motywów oraz prostotą technologii. 

Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza 
– wykonana w technice burytypii, która została 
opracowana w 1864 roku. Celem jej był szlachetny 
druk ilustracji książkowych. W tej części kadrami 
nawiązuję do twórczości Balthusa. Starałem się po-
wtórzyć pozy modelek, wzorując się na obrazach 
i szkicach malarza. Drugą częścią nawiązuję do 
Andy Warhola. Do wykonania tych prac wykorzy-
stałem technikę artigue, która wizualnie przypo-
mina sitodruk. Technika ta powstała w 1878 roku 
i wykorzystywana była do powielania rysunków 
kreskowych. Fotografie w tej części to parafraza 

Paweł JANCZARUK
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Lewisa Carrolla i jego „Alicji”. „Anita po tej stronie 
lustra” to moment przed wejściem do baśniowego 
świata Kapelusznika, Białej Królowej, Jednorożca, 
królików, motyli, gąsienic i reszty wesołej ferajny.

Wystawie towarzyszy film, w którym przedsta-
wiam obie techniki piktorialne w kontekście ich 
malarskości. Prezentuję na nim warsztat, sposób, 
w jaki powstawały oba zestawy fotografii.

Treścią zestawów jest to, że starają się przed-
stawić przewrotną naturę kobiety. Bycie przed 
obiektywem stwarza możliwości stania się kimś 
innym  - femme fatale czy nimfetką. Nie prowadzi 
to jednak do bycia taką postacią na co dzień. Jest 
to  gra, a może skrywana prawda. W każdym z nas 
drzemie ktoś, kim byśmy chcieli być, a kim nie 
zawsze się stajemy. Tego się z samych fotografii 
nie dowiemy, to pozostaje tajemnicą modelki i fo-
tografa. Kontekst jednak pozostaje. 

Oba zestawy prezentowane na wystawie mają 
odmienne znaczenia, a każdy widz może rozkodo-

wać je po swojemu. Każda fotografia jest cytatem 
i w dodatku ma pojemność małej opowieści, któ-
rą budujemy w swojej wyobraźni. Jest obszarem 
naszej refleksji. Pobudza nasz umysł i wzbudza 
krytyczność wobec wszystkiego, co istnieje wo-
kół nas. Fotografie łączą też odmienne dziedziny 
sztuki, ale przez to lepiej opisują zalotną naturę 
kobiecą. A może ta przekorna natura kobiety to 
jednak przewrotna gra z widzem? Gra, która stawia 
pytania bez odpowiedzi. 

Można  zapytać: dlaczego odnoszę się do zna-
nych obrazów mistrzów? Powody są bardzo różne. 
Niektóre prace są moim zmaganiem się z okre-
ślonym problemem egzystencjalnym,  inne są grą 
znaczeniową, ale są też i takie, które przywołują 
obrazy z mojej pamięci. A wszystko zbudowa-
ne jest wokół przekornej i przewrotnej natury  
kobiety.

 Paweł JANCZARUK

Otwarcie wystawy
17.07.2019 godz. 17.00 Góra Mediów, mediateka  

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Zielona Góra
Modelka – Anita Konieczka

Otwarcia wystawy wraz z artystą dokonał Bartosz Czerniawski, kierownik mediateki w bibliotece Norwida
Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek
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Praca licencjacka na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego: 
• część artystyczna „Wobec malarstwa” w pracowni malarstwa, promotor dr hab. Magdalena Gryska, 

prof. UZ, 
• część teoretyczna „Wobec malarstwa. Rekonstrukcja dwóch XIX-wiecznych technik piktorialnych” 

promotor dr Artur Pastuszek.

Paweł Janczaruk wraz z modelką Anitą Konieczką

O autorze
Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, artysta Fotoklubu RP. Organizator Warsztatów 
Fotowidzenia, prowadzący: Pracownię Edukacji Fotograficznej ZUTW i grupy Fotograficzna 
Fabryczna oraz Fotokrates. Autor 45 wystaw indywidualnych. Uczestnik ponad 530 wystaw 
zbiorowych, gdzie otrzymał 75 nagród. Prace prezentował w Czechosłowacji, ZSRR, Francji, 
Niemczech, Australii, Szwecji, Szwajcarii, Belgii, Hiszpanii i na Węgrzech. Juror konkursów 
fotograficznych w Polsce i Niemczech. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym 
Medalem „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”, Brązową Odznaką PFSF i Złotą Odznaką LTK.

Prace w kolekcjach prywatnych w Polsce, Holandii, Niemczech, Francji, Czechach i Belgii. 
Autor dwóch książek o fotografii otworkowej, dwóch o dawnych technikach fotograficznych 
oraz minialbumów.
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– Czy mogę stwierdzić, że obojgu nam zależy 
na literaturze lubuskiej, pomijając wgłębianie 
się w kwestię, czym dokładnie ta literatura jest?
Ważne, że Twoje spojrzenie na to zjawisko ma 
cechy oglądu obiektywnego, poniekąd – bo nie 
do końca – zewnętrznego i oczywiście naukowe-
go. Dla mnie zaś literatura zachodniego krańca 
Polski od jakiegoś czasu stawała się stanem co-
raz bardziej emocjonalnym, ale i wywoływała 
myślenie praktyczne.
– Rzeczywiście, oboje jesteśmy zainteresowani 
literaturą lubuską, obojgu nam na niej zależy, ale 
to zaangażowanie wyraża się w różny sposób. Ty ją 
tworzysz, co jest oczywiście związane z emocjami, 
ja zaś ją badam i – jako pracownik uniwersytecki – 
staram się w zobiektywizowany sposób rozpozna-
wać otwierające się tu obszary badawcze, a także 

wydeptywać ścieżki, którymi będą mogli zdążać 
literaturoznawcy zainteresowani twórczością lubu-
ską. Dodam, że w ostatnim czasie grono badaczy 
twórczości lubuskiej powiększyło się o młodych 
zdolnych doktorantów, którzy już obronili bądź 
lada moment będą bronić dysertacje…. Intryguje 
mnie jednak stwierdzenie, że literatura lubuska 
stawała się dla Ciebie stanem coraz bardziej emo-
cjonalnym. Jak to należy rozumieć?

– W różnych tekstach po osiedleniu się pod Zie-
loną Górą w latach 90. pisałem, że nie czuję się 
Lubuszaninem, że lubuskość jest mi co najmniej 
obojętna. Jednak z upływem lat – nieomal bez-
wiednie – dałem się jej unosić, a w końcu, hmm, 
porwać? 
– Tak, myślę, że wraz z upływem czasu coraz silniej 
wiążemy się z miejscem, co chyba naturalne, nato-
miast ów związek niekoniecznie musi przekładać się 
na zawodową aktywność. W naszym, tj. w Twoim 
i moim wypadku szczęśliwie tak się dzieje, upra-
wiamy refleksję dotyczącą tzw. lubuskości, a przed 
dziesięcioma laty podjęliśmy bardzo konkretną 
współpracę. Ówczesny dyrektor Instytutu Filologii 
Polskiej, prof. Leszek Jazownik zasugerował, żeby 
– mając na uwadze moje regionalistyczne zaintere-
sowania badawcze, ale też oczekiwania literackiego 
środowiska – powołać do życia Pracownię Badań 
nad Literaturą Regionalną…

– ...której zostałaś kierowniczką. 
– Tak. I to był ważny krok, który pozwolił zinsty-
tucjonalizować nurt badań nad literaturą lubuską 
i zarazem wyzyskać nowe, pojawiające się wów-
czas metody badawcze, co oczywiście przyczyniło 
się do intensywnego rozwoju literaturoznawstwa 
regionalistycznego na Uniwersytecie Zielonogór-
skim. Dość zauważyć, że w wyniku podjętych 

Jak poeta z literaturoznawczynią
O literaturze lubuskiej, jej sytuacji bieżącej, problemach oraz przewidywanej przyszłości 
rozmawiają poeta EUGENIUSZ KURZAWA i literaturoznawczyni prof. MAŁGORZATA 
MIKOŁAJCZAK.

Fot. Alina Gajdamowicz  
(zdjęcie pochodzi ze strony redakcji Teologii Politycznej)
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wówczas działań zaczęły powstawać liczne pro-
jekty literacko-kulturalne, publikacje i doktoraty. 
Wykonawczyni jednego z tych projektów, a za-
razem autorka świetnej dysertacji poświęconej 
literaturze lubuskiej, dr Kamila Gieba pełni dziś 
funkcję kierowniczki Pracowni. 

– Mówiąc o nowych metodach masz na myśli 
nowy regionalizm?...
– Tak, myślę głównie o nowym regionalizmie, któ-
rego projekt został opracowany przez prof. Elżbietę 
Rybicką z Uniwersytetu Jagiellońskiego i realizo-
wany przez zespół badaczy reprezentujących róż-
ne ośrodki akademickie w Polsce. Dzięki nowym 
narzędziom i koncepcjom badawczym mogliśmy 
zaproponować świeże nowatorskie spojrzenie na 
literaturę regionalną, mogliśmy też zadać tej litera-
turze pytania, które dotąd nie pojawiały się na grun-
cie regionalistycznej refleksji: o figury przestrzenne 
i geografię wyobrażoną miejsca, o literackie sposo-
by konstruowania lubuskiej tożsamości, o polityki 
pamięci, interkulturowość itp. W efekcie literatura 
lubuska okazała zjawiskiem bardzo interesującym, 
atrakcyjnym nie tylko dla badaczy regionalistów. 

– I właśnie gdzieś od tamtego czasu, gdy two-
rzyłaś Pracownię, a może już wcześniej, zaczęła 
się rodzić moja emocjonalność w tej materii. Po 
prostu zacząłem się wciągać do działań na rzecz 
lubuskiej literatury. I traktować to jako swego 
rodzaju – przepraszam za patos – posłannictwo. 
W 1996 r. zostałem prezesem oddziału ZLP. 
Uważałem, że powinienem coś po sobie zostawić 
i w tym też kierunku sterować oddziałem ZLP. 
Nie z myślą o sobie, oczywiście, ale o środowi-
sku, o słowie pisanym tworzonym na środkowym 
Nadodrzu. Wszak dotąd było dość skromnie… 
– Ważną rolę odegrały wówczas tutejsze insty-
tucje kulturalne, przede wszystkim Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Nor-
wida, która podjęła Waszą inicjatywę konkursu na 
najlepszą lubuską książkę roku znanego pod na-
zwą „Lubuskie Wawrzyny Literackie”. Biblioteka 
uruchomiła też wydawnictwo „Pro Libris” i pismo 
pod tą samą nazwą, pod jej egidą ukazywały się 

antologie poezji lubuskiej… Może warto byłoby 
do tej antologijnej tradycji wydawniczej powrócić?

– Dorzuciłbym, ze swego podwórka, przygotowanie 
w 2011 roku 50-lecia oddziału ZLP. Dużego wyda-
rzenia regionalnego, które spasowało się z Waszą 
konferencją naukową, podczas której wygłoszono 
wiele ciekawych referatów opublikowanych potem 
w książce „Literatura lubuska w perspektywie 
poetyki przestrzeni i antropologii”.
– Domyślam się, że marzy Ci się kolejne takie 
wydarzenie…? Być może nadszedł czas, by znów 
połączyć wysiłki i podjąć refleksję nad tym, co 
wydarzyło się w literaturze lubuskiej w ostatniej 
dekadzie, a może warto pokusić się o nowe pod-
sumowanie literackiego dorobku regionu?
 
– Hmm... Za rok, w 2020 r., będziemy mieli 
75-lecie polskiej obecności na ziemiach zachod-
nich. Zwanych ongiś odzyskanymi. Myślę, że 
teraz, właśnie teraz, przydałoby się nam – Lu-
buszanom i twórcom kultury w szczególności – 
pewnego rodzaju podsumowanie tego 75-lecia. 
Myślę o książkach, pisarzach, ich działaniach, 
o skutkach tych poczynań i oddziaływaniu dzieł. 
Tymczasem gdzie są te podsumowania? Gdzie 
te pomniki? Nazwy ulic? Konferencje naukowe? 
Patronaty marszałkowskie i prezydenckie? Tu 
czuję niedosyt, mówiąc eufemistycznie...
– To bardzo ważne, o czym mówisz. Odchodzą 
twórcy lubuskiego środowiska literackiego. Nie-
dawno pożegnaliśmy Janusza Koniusza, a wcześniej 
Michała Kaziowa, Annę Tokarską, Mieczysława 
Warszawskiego, Andrzeja Waśkiewicza… Warto za-
dbać o pamięć o nich, o zabezpieczenie ich dorobku, 
utrwalenie kulturalnego dziedzictwa tego miejsca. 
Wiem, że takie inicjatywy były ostatnio podejmowa-
ne w Gorzowie Wlkp. – niedawno ukazała się tam 
np. interesująca praca zbiorowa poświęcona Papu-
szy, a myślę o wydanej przez tamtejsze Archiwum 
Państwowe książce pt. Bronisława Wajs – Papusza 
(1908-1987) – biografia i dziedzictwo.

– Tak, a „chwilę” wcześniej gorzowska bibliote-
ka im. Herberta wydała cztery równie solidne 
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prace bibliograficzne poświęcone Morawskiemu, 
Furmanowi, Korsakowi i Papuszy. Nie mówię już 
o wmurowanych tablicach pamiątkowych, na-
zwach ulic, imprezach typu „Furman-Ka”. U nas 
nic z tych rzeczy. Jedyny ślad literacki w postaci 
izby pamięci to gabinet Włodzimiarza Korsaka, 
gorzowianina, w... Ochli. Na dom pracy twórczej 
im. Eugeniusza Paukszty w Leśniczówce Linie 
koło Kargowej nikt nie ma dziś pomysłu; był (mój 
zresztą), wystartował i szybko upadł. 
– Tak źle chyba jednak nie jest, mamy przecież 
Festiwal imienia Anny Tokarskiej, reprezentacyjną 
salę w Bibliotece Wojewódzkiej nazwaną imieniem 
Janusza Koniusza i tamże klub upamiętniający An-
drzeja K. Waśkiewicza, jest też w Zielonej Górze 
„Rondo Michała Kaziowa”... 

– I na tym koniec, niestety! Pomników nikt u nas 
pisarzom nie stawia. Ani tablic w metalu im się 
nie wiesza, ani ulic nie daje... Choć szczerze 
mówiąc zamiast pomnika wolałbym powołanie 
placówki o charakterze archiwalno-badawczo-
-muzealnym w mieszkaniu Janusza Koniusza. 
W pięknej, secesyjnej kamienicy. Bo, jak zauwa-
żyłaś, nasza – bardzo skromna – literacka prze-
szłość jest zapominana i w końcu zginie. Przecież 
prototypowe urządzenia, które zachowały się po 
Michale Kaziowie, to są gotowe eksponaty mu-
zealne, które mówią, jak niewidomy, okaleczony 
pisarz funkcjonował w życiu codziennym. Są też 
jego dokumenty, zdjęcia. Podobnie cała biblioteka 
i archiwum Janusza Koniusza. U niego w domu 
spotykała się kiedyś „cała” literacka Polska. To 
dwa ważne przykłady. Tym istotniejsze, że nie 
mamy przecież zbyt wielu pisarzy ważnych dla 
miasta i regionu. Lecz to, że „odpływają” z naszej 
pamięci nikogo zupełnie nie zajmuje.
– Tak, mieszkanie Koniusza wydaje się świetnym 
lokum dla takiej placówki. Z pewnością warto za-
biegać o uruchomienie archiwum, w którym byłby 
zdeponowany dorobek literacki Kaziowa, Koniusza, 
Waśkiewicza, innych twórców. Mogę sobie wyobra-
zić, jak atrakcyjna byłaby np. zorganizowana w ta-
kim miejscu interaktywna wystawa upamiętniająca 
niezwykłą postać Kaziowa, jego losy… Myślę poza 

tym, że literacka Zielona Góra mogłaby wiele za-
oferować mieszkańcom, ale i tym, którzy przyjeż-
dżają, by poznać nasze miasto. Pokazuje to choćby 
przykład Zofii Mąkosy. Jej książka Winne miasto, 
drugi tom trylogii Wendyjska winnica okazała się 
strzałem w dziesiątkę. Nie pamiętam, żeby kiedy-
kolwiek w Zielonej Górze na spotkaniu autorskim 
pojawiły się takie tłumy czytelników jak na promo-
cji Winnego miasta, która odbyła się w lutym w Mu-
zeum Ziemi Lubuskiej, ja sama zresztą w jedną noc 
przeczytałam tę powieść. Warto zauważyć, że jest to 
świetnie opowiedziana historia miejsca, poprzedzo-
na rzetelnym researchem i pewnie również dlatego 
budząca tyle emocji wśród starszych zielonogórzan. 
Przypomnę, że dużym zainteresowaniem cieszyła 
się wcześniej wydana powieść Grȕnberg Krzysztofa 
Fedorowicza, ale też poematowa stylizacja opowia-
dająca o wydarzeniach zielonogórskich z 1960 roku 
autorstwa Marka Jurgońskiego (Mniejsza epopeja). 
A wcześniej jeszcze ukazała się – szkoda że szerzej 
niezauważona – powieść Niewinne miasto Czesława 
Markiewicza. Fabuły wszystkich tych utworów są 
zakotwiczone w topografii miasta, eksplorują mało 
znane lub zapomniane momenty zielonogórskiej 
historii i dzięki temu niejako na nowo konstruują 
tutejszą tożsamość. 

– Oczywiście, gdyby te wątki uaktywnić, obudo-
wać promocyjnie to nasza literatura dałaby się 
„sprzedać”. Choć Mąkosa to kwestia przyszło-
ści. Jej książki i reakcje na nie to świetny temat 
badawczy dla Twoich studentów. Ale my – Ty, 
ja, jeszcze kilkanaście osób – mamy dziś pro-
blem z literacką przeszłością Ziemi Lubuskiej. 
Niby upłynęło 75 lat polskości na tych ziemiach, 
lecz w Zielonej Górze tego nie widać. Niemal 
nikogo ta przeszłość nie interesuje. A przecież 
są to korzenie współczesnego społeczeństwa, 
mieszkańców Winnego miasta...
– Oczywiście. Dla mnie powojenna przeszłość Zie-
mi Lubuskiej wiąże się z jej wielokulturowością, 
głównie oczywiście wynikającą z osiedlania się 
tutaj różnych grup społecznych, etnicznych przed-
wojennej Polski. Te tematy eksplorował niegdyś 
Zygmunt Trziszka, ale czy jego proza kogoś dziś 



30 kwiecień 2019 – październik 2019 nr 2 (56) 2019 

.

zainteresuje? To raczej materiał dla badaczy niż dla 
czytelników. Podobnie rzecz się ma z takimi pro-
zaikami, jak Janusz Olczak, Zbigniew Ryndak, Irena 
Dowgielewicz, choć przecież ta ostatnia cieszyła się 
kiedyś dużym zainteresowaniem krytyków… Nie 
chcę w ten sposób powiedzieć, że ich twórczość jest 
nieważna, przeciwnie, to są bardzo ważne utwo-
ry, ale głównie dla tożsamości lokalnej. To właśnie 
na kartach tej literatury pojawiały się (albo były 
tabuizowane, co też warto dziś badać) problemy 
powstającej tu po roku 1945 społeczności lokalnej. 

– Myślę, że musimy przekonywać władze, iż 
należy zadbać o pamięć o pisarzach w miej-
scach, gdzie ongiś tworzyli, mieszkali. Gmina 
Czerwieńsk powinna wyzyskać fakt, że we wsi 
Laski mieszkał znakomity poeta Mieczysław 
Warszawski. Myślałem o zorganizowaniu kon-
ferencji naukowej jemu poświęconej, wmuro-
waniu tablicy, nadaniu jego imienia bibliotece 
w Czerwieńsku. Wokół tej postaci literackiej 
można przecież budować markę miejscowości. 
Tymczasem miejscowi, to moje refleksje z po-
grzebu Mietka i z późniejszych rozmów, głównie 
pamiętają, iż poeta pił piwo i wódkę. Im się ten 
człowiek nie kojarzy ze znakomitymi wierszami, 
tylko z pijaństwem. Liczyłem, że uda się coś dla 
Mietka zrobić, ale burmistrz nie miał czasu...
– Tak się dzieje, ale nie należy rezygnować. Moż-
na szukać pomysłu na literacką „markę miejsca”, 
pokazywać, że jego kapitał kulturowy – to dziś 
bardzo modne określenie – może być zawarty np. 
w lokalnej literaturze kryminalnej. Ostatnie lata 
przyniosły swoisty rozkwit regionalnych krymi-
nałów, najlepszym przykładem są wrocławskie po-
wieści Marka Krajewskiego. My natomiast mamy 
Krzysztofa Koziołka, którego czytają mieszkańcy 
Zielonej Góry m.in. dlatego, że pokazuje, ile tajem-
nic skrywają pozornie znane  miejsca. 

– Zgadzam się na kryminały o naszych miastach, 
ale chciałbym też mieć więcej takich publikacji, 
jak Winne miasto, autorów takich jak Huelle, 
Odija, Chwin, Twardoch. Takich, które dają tę 
literacką markę. Pisarzowi i jego miastu, całemu 

regionowi. Medialne nazwisko bowiem, powta-
rzam to jak mantrę, dopiero wywołuje zainte-
resowanie władzy, a w ślad za tym pojawienie 
się pieniędzy na – ogólnie mówiąc – literaturę, 
promocję poety. Na to, żeby w Zielonej Górze 
nie zapominano, że jesteśmy tutaj prawie 75 lat, 
ale literacko – wcale nie istniejemy. Sprawdza się 
smutna przepowiednia Janusza Koniusza, który 
powtarzał: jeśli kiedyś po mojej śmierci wyjdzie 
antologia, gdzie znajdą się dwa moje wiersze, to 
mój wieloletni wysiłek miał sens. Wątpię, czy ktoś 
za parę lat będzie pamiętał – uwaga – Honoro-
wego Obywatela Zielonej Góry…
– Nie popadałabym w taki pesymizm. Dziś wraz 
z nowymi technologiami otwierają się też dla litera-
tury nowe możliwości. Internet wprawdzie wypiera 
twórczość literacką, ale też oferuje tej twórczo-
ści nową formę istnienia – pozwala jej docierać 
do szerszego grona czytelników. I kto wie, może 
właśnie w internecie ocaleją wiersze Koniusza, 
nie dwa, ale więcej. Innym obiecującym medium 
jest film, dzięki któremu wzrosło np. w ostatnim 
czasie zainteresowanie postacią Papuszy. 

– Robert Rudiak zrobił już film o Kaziowie, 
Koniuszu, Tokarskiej, robi o Waśkiewiczu. 
– Ano właśnie. Modne stają się ponadto mapy li-
terackie i wędrówki śladami znanych pisarzy. Jeśli 
możemy zwiedzać Kraków mając za przewodni-
ków Miłosza czy Szymborską, to może po Zielo-
nej Górze może oprowadzać Koziołek? Mąkosa? 
A może jakiś spacer wirtualny śladami lubuskich 
autorów?

– Brzmi to może obiecująco, ale powiem Ci, ni-
czym konserwatysta, że wolę kartki pachnące 
farbą drukarską. Choć używam internetu, jed-
nak siedzę w epoce Gutenberga. I nawet nie chcę 
się z niej wyrywać…

– Dziękuję Ci za spotkanie.

Rozmawiali 
Małgorzata MIKOŁAJCZAK  
i Eugeniusz KURZAWA
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Kwiatki  
z uzdrowiskowej 
rabatki

Mężczyzna zdeterminowany
Lat 65. Turnus mija, a on niczyj. Lecz nie poddaje 
się. W opowieściach jakaś żona, dzieci dorosłe 
po świecie, rozsypka więzów, nierodzinne świę-
ta w perspektywie. Nim wróci do tych nudnych 
pieleszy, może uda mu się wreszcie coś z kimś 
utkać. Ma ostatnie pięć dni. Teraz albo nigdy. No, 
ewentualnie na następnym turnusie, ale to dopiero 
za ponad rok.

Więc z nadzieją, że jeszcze zdąży, zaprasza 
na drinka nowo przybyłą sąsiadkę zza ściany. 
Sąsiadka, owszem, drinka wypija, ale potem 
grzecznie się żegna i, mimo nalegań, nie jest 
skłonna do wypicia drugiego. Mężczyzna zdeter-
minowany jednak ośmiela się myśleć nazajutrz, 
że ma ją na widelcu. Ponieważ subtelne podcho-
dy się nie udają, pan, w totalnej już desperacji, 
staje się nachalny, osiągając skutek odwrotny od  
zamierzonego.

A czas mija! Gdy w kolejnym dniu ona znów 
daje stanowczy odpór, mężczyzna przechodzi na 
pozycje przyjacielskie. Z tych pozycji (zostały mu 
już tylko dwa dni!) czyni sąsiadce zwierzenie na 
temat prób emablowania innej pani: – Wczoraj 
przyjechała taka nowa, mieszka na naszym pię-
trze, elegancka babka. Ale błąd zrobiłem, bo nie 
zdjąłem obrączki. I się spłoszyła.

Jednak pociesza się po chwili: – A, może i do-
brze. Bo człowiek w tym wieku łatwo się zakochuje 
i po co mi taki kłopot. 

Wyjeżdża niezagospodarowany, z nadzieją, że 
za rok na pewno mu się uda.

Kobieta zdesperowana
Atrakcyjna szatynka, lat najwyżej 55. Z młodzie-
żową fryzurą, zgrabna, uśmiechnięta, na wieczor-
kach tanecznych w ciekawych kreacjach, z których 
najatrakcyjniejsza jest krótka sukienka umożli-
wiająca prezentację sporych połaci gołego ciała 
w trójkątnych otworach na plecach.

Fertyczna i głośna, nawet w stołówce zwra-
cająca powszechną uwagę. Jednego chyba nie 
wie. Takich kobiet boją się mężczyźni. Więc 
wciąż jest sama, choć w kilkuosobowej grupie 
mieszanej. Są w tej grupie sanatoryjne duety ad 
hoc, nawet jeden stały, małżeński, jest kilkoro 
luzem, w tym wciąż ona. Całą grupą chodzą na 
papierosa, choć ona nie pali, na tańce, na space-
ry po uzdrowisku. Ale o ileż przyjemniej było-
by karmić te kaczki w Parku Norweskim tylko  
w duecie!

Wreszcie trafia na podatny grunt. Wyhacza nie-
śmiałego pana z tego samego turnusu, acz spoza 
grupy. Od tej chwili aż do końca pobytu w uzdro-
wisku chodzą na spacery, trzymając się za ręce 
i na wieczorkach tańczą tylko z sobą. Na temat 
spraw alkowy brak danych, choć nie oznacza to, 
że nie zaistniały.

Mężczyzna wyhaczony
Spokojny, kulturalny, lat pięćdziesiąt, co naj-
wyżej z małym haczykiem. Sprawia wrażenie 
nieśmiałego. W kolejkach do sanatoryjnych ga-
binetów fizjoterapii grzecznie konwersuje z in-
nymi czekającymi. Na przykład na temat wygod-
nego obuwia do chodzenia po górach. Pasjonat, 
właśnie zaliczył samotną wspinaczkę na jednej 
z okolicznych tras. Jak wynika z relacji, pasję 
górską dzieli z nim żona, często wspominana  
w opowieściach.

Na wieczorkach tanecznych tańczy wyłącznie 
solo. Sam z sobą, można powiedzieć. Na parkiecie 
zawsze luzem, co najwyżej w kółeczku i – choć 
zwykle pląsa w nim solo kilka pań – nie prosi do 
tańca żadnej z nich. Mężczyzna ten zostaje wyha-
czony przez kobietę zdesperowaną (patrz wyżej). 
Jak ona tego dokonała, pozostanie ich słodką ta-
jemnicą.

Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN
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Mężczyzna z endoprotezą
Jak wynika z jego zwierzeń w korytarzu, pod jed-
nym z gabinetów fizjoterapii, że mianowicie w roku 
1957 był uczniem szkoły zawodowej, jest już moc-
no po siedemdziesiątce. Siwiuteńki, ale jurny. Bez 
żenady obwieszcza, że najchętniej przedłużyłby 
pobyt, bo wcale mu się nie spieszy do powrotu do 
domu i do starej.

Obecny na wszystkich wieczorkach tanecznych. 
Te wieczorki to zresztą osobna historia. Kuracju-
sze mają je niejako w pakiecie, choć za niewielką 
dopłatą (5 zł za wieczór). Za trzygodzinną dawkę 
repertuaru z przewagą disco polo, a przede wszyst-
kim za szansę nawiązania stosunków – to nie jest 
wygórowana cena. Gdy na parkiecie są dzikie węże 
i potrzebny jest zwrot w drugą stronę, pan protestuje, 
prosząc, by nie manewrować nim zbyt gwałtownie, 
gdyż posiada endoprotezę. Poza tym odważnie reali-
zuje zalecenie (również lekarskie), że taniec i umiar-
kowana ilość alkoholu to także elementy kuracji.

Jeśli nie udziela się w dzikich wężach czy w kó-
łeczku, tańczy wyłącznie z jedną partnerką. Stano-
wią parę od pierwszego dnia turnusu, tj. od pierw-
szego wieczorku tanecznego w cafe. Razem też cho-
dzą na papierosa, razem spacerują i oprócz krótkich 
przerw na posiłki, podczas których wypadło im 
siedzieć przy osobnych stolikach, są nierozłączni.

Kobieta czterdziestoletnia
No, może czterdziestopięcioletnia – najwyżej. Ład-
na, zgrabna, szczupła, młodzieżowa. Nosi obrączkę, 
lecz pan, z którym się związała, to nie jej mąż. To 
mężczyzna z endoprotezą. Nie sposób dociec, co łą-
czy tę parę. Może, choć trudno w to uwierzyć, praw-
dziwa miłość? Na wieczorkach tańcujących zawsze 
razem, na parkiecie wtuleni w siebie, na spacerach 
w duecie, pod gabinetami, jeśli mają takie same za-
biegi, takoż razem. Na papierosie przed wejściem do 
budynku i na wycieczkach sanatoryjnych również. 
Czy zakończenie turnusu to zarazem koniec ich love 
story, czy jednak jakiś c.d.? Brak danych.

Wyhaczacz uzdrowiskowy
Nie jest z tego sanatorium. Mężczyzna nierozpo-
znany. Tubylec mieszkający w okolicy na stałe lub 

kuracjusz z innego ośrodka – albo szpitala. W prze-
dziale lat 55 – 70. Wiek maskuje za pomocą sztuczek 
protetycznych i fryzjerskich, w postaci ufarbowanej 
na czarno przerzedzonej czupryny z prześwitami na 
czubku głowy. Do tego pełen garnitur sztucznych 
zębów. Elegancki. Biała koszula, czarne spodnie 
i takaż kamizelka. Uczestnik – oblatywacz sanato-
ryjnych wieczorków tanecznych. Zna cały repertuar, 
podczas tańca nuci, do wszystkich piosenek dorabia-
jąc drugi głos. Odprowadzając partnerkę do stolika 
i pragnąc wzbudzić w niej zainteresowanie, kryguje 
się słowami: – Dziękuję za cierpliwość do mnie.

To tylko taki greps, gdyż pan ten, jako jeden 
z nielicznych na parkiecie, ewidentnie umie tań-
czyć. Gdy inni, pasuje czy nie pasuje, kiwają się 
jeden na jeden, on jedyny zna krok walca angiel-
skiego. Chętnie nawiązałby bliższe stosunki, lecz 
o dwudziestej pierwszej trzydzieści, choć zabawa 
trwa do dwudziestej drugiej, niestety musi się po-
żegnać. Spieszy się. Nie dociekajmy, z jakiego po-
wodu. Może na ostatni autobus do miasta, a może 
do innego sanatorium lub do szpitala, gdzie wie-
czorem sprawdzają obecność, a w przypadkach 
podejrzanych każą chuchać.

Historia sprzed wielu lat
Jako początkująca nauczycielka mająca kłopoty 
z gardłem byłam w sanatorium w Rabce. Cały 
nasz turnus emocjonował się sprawą związku mło-
dej dziewczyny, bo tak ją, wówczas co najwyżej 
dwudziestokilkuletnią, mogę nazwać, i chłopaka 
niebędącego jej mężem. Po tygodniu lub mniej 
więcej dziesięciu dniach w odwiedziny do owej ku-
racjuszki przybył jej prawowity mąż – z mamusią, 
czyli z teściową wiarołomnej, oraz z dzieckiem na 
ręku. Widocznie dotarły do nich jakieś niepoko-
jące wieści. Jak donosili świadkowie, dziewczyna 
oświadczyła przybyłym, że nie zamierza mieć już 
z nimi nic wspólnego, gdyż tu w sanatorium spo-
tkała miłość swojego życia. Według relacji bardziej 
drastycznych (ale czy rzeczywiście byli tego bez-
pośredni świadkowie, czy tylko wyssali z palca?) 
kazała im wypier…ć.

Jak skończyła się ta historia, mogę tylko przy-
puszczać. Pewnie bohaterka sanatoryjnego roman-
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su skruszona wróciła na łono rodziny, a mąż jej 
wybaczył i żyli długo i szczęśliwie, choć już nigdy 
samej nie puścił jej do sanatorium.

Na koniec jeszcze starsza historia, z początków 
dwudziestego wieku 
Stanowi dowód, że od kiedy wynaleziono ludz-
kość i sanatoria, nihil novi sub sole. To – jakżeby 
inaczej – fragment „Czarodziejskiej góry”: „(…) 
tylko dwie rzeczy mają na uwadze, a mianowicie, 
po pierwsze, temperaturę, a po drugie – znowu 
temperaturę, to znaczy na przykład pytanie, z kim 
pociesza się pani konsulowa Wurmbrand z Wiednia, 
opuszczona przez płochego kapitana Miklosicha: 
czy z wyleczonym już zupełnie szwedzkim drąga-
lem, czy z prokuratorem Paravantem z Dortmundu, 
czy wreszcie z obydwoma równocześnie. Bo było 
rzeczą zupełnie pewną i ogólnie wiadomą, że więzy, 
łączące przedtem przez kilka miesięcy prokuratora 
z panią Salomon z Amsterdamu, uległy rozluźnieniu 

za obopólną zgodą, i pani Salomon, idąc za nakazem 
swojego wieku, zwróciła się w stronę młodszych 
roczników i wzięła pod swoje skrzydła opiekuńcze 
młodzieńca o wywiniętych wargach, od stołu panny 
Kleefeld; o tym wypadku orzekła pani Stöhr pew-
nego rodzaju kancelaryjnym stylem, ale i z pewną 
dozą obrazowości, że pani Salomon „załączyła się” 
do młodego człowieka. Tak więc prokurator mógł 
teraz postąpić jak chciał: albo bić się ze Szwedem 
o panią konsulową, albo żyć z nim w zgodzie.

Te więc wypadki, które między gośćmi 
„Berghofu”, a szczególnie między gorączkującą 
młodzieżą, były na porządku dziennym i w któ-
rych wielką rolę odgrywały przebiegające wzdłuż 
murów balkony (pomiędzy szklanymi przepierze-
niami a balustradą), te właśnie wypadki zaprząta-
ły tutaj umysły. Stanowiły one zasadniczą część 
składową tutejszej atmosfery (…)”.

 Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN

rys. Zbigniew Jujka



34 kwiecień 2019 – październik 2019 nr 2 (56) 2019 

.

Ach, ten Chwalim!
Od jakiegoś czasu, trochę niechcący, jestem 
wziętą specjalistką od Chwalimia. Moje za-
interesowanie tą wsią wynika nie tylko z fak-
tu, że jest krainą mego dzieciństwa. Zgłębiać 
wiedzę o Chwalimiu zaczęłam, przygotowując 
się do pisania powieści, której akcję właśnie 
tam zamierzałam umieścić. 

Razem z Tadeuszem, moim mężem, zaczęliśmy 
przeszukiwać Internet, odwiedzać biblioteki i mu-
zea, a także rozmawiać z ludźmi, którzy mogą 
coś o dziejach Chwalimia wiedzieć. Znaleźliśmy 
sporo informacji i choć powieść „Cierpkie gro-
na” ukazała się w maju ubiegłego roku, wciąż 
udaje się nam lub naszym znajomym trafić na  
coś nowego.

Niedawno podzieliłam się taką kolejną wiado-
mością z przyjacielem, który pomagał mi podczas 
gromadzenia materiałów do drugiego tomu, a on 
zawołał zaskoczony: 

Ach, ten Chwalim!
Czy Chwalim zasługuje na takie emocje? – zasta-
nowiłam się i zaczęłam analizować to, czego udało 
się do tej pory dowiedzieć. Na końcu stwierdzi-
łam: – Ależ, oczywiście, że tak! I pozwolę sobie 
to Państwu udowodnić.

Szanowni Państwo, nie było jeszcze Chwalimia, 
kiedy na bezkresnych przestrzeniach porośniętych 
tundrą pojawili się łowcy reniferów i w pobliżu 
dzisiejszej wsi założyli obozowisko. Dla porządku 
dodam, że nie było jedyne. Jak powiedział profesor 
Michał Kobusiewicz w wywiadzie dla ostatniego 
numeru „Podkoziołka”, podczas prowadzonych 
prac archeologicznych udało się stwierdzić, że 
nigdzie w Polsce nie występuje takie zagęszcze-
nie pozostałości po ludziach żyjących w okresie 
paleolitu (starsza epoka kamienia), jak w rejonie 
Wojnowa, Smolna Wielkiego, Chwalimia, Kargo-
wej, Lin i Kopanicy. 

Zofia MĄKOSA
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Wracam jednak do Chwalimia. Otóż profesor 
Kobusiewicz powiedział, że najważniejszą rzeczą, 
jaka wyniknęła z prac archeologicznych w oko-
licach Chwalimia, było potwierdzenie, że około 
4 tys. lat p.n.e. przez całe wieki żyli obok siebie 
zbieracze i łowcy,  (ci z Chwalimia), oraz hodowcy 
i rolnicy (stanowisko z okolic Zbąszynia). Ów okres 
współistnienia nazwano paraneolitem. Okazuje 
się więc, że nie różnimy się tak bardzo od ludzi 
sprzed 6 tysięcy lat. I dzisiaj są wśród nas tacy, któ-
rzy nie lubią niczego zmieniać, i ci, których nowe  
ciekawi. 

Wieś Chwalim istniała już w średniowieczu, są 
na to dowody w źródłach historycznych. Trudno 
tam wszakże znaleźć jakieś ciekawostki zasługu-
jące na okrzyk: 

Ach, ten Chwalim! 
Dlatego pozwolę sobie na pominięcie tego okresu.

Najwięcej emocji u badaczy i hobbystów wzbu-
dzają Wendowie. Kim byli i skąd w Chwalimiu się 
wzięli, nie wiadomo. 

Poczynając od wzmianki w „Opisaniu histo-
ryczno-statystycznym Wielkiego Księstwa Po-

znańskiego” z 1846 roku, regularnie w różnego 
rodzaju publikacjach ukazywały się informacje 
o Wendach w Chwalimiu. Interesowali się nimi 
przede wszystkim językoznawcy, etnografowie 
i historycy polscy, niemieccy i serbołużyccy. 
Wymienię kilka nazwisk: Wilhelm Bogusław-
ski, Michał Hórnik, Oskar Kolberg, Ernst Muka 
– to wiek XIX, a w XX wieku Kazimierz Nit-
sch, Reinhold Olesch, Max Vasmer, a w czasach 
nam współczesnych, m.in. Joachim Benyskiewicz  
i Marta Krupa.

 Wymienionych badaczy można podzielić na 
dwie grupy – tych, którzy uważają, że Wendowie 
w Chwalimiu znaleźli się za sprawą właściciela 
Kargowej von Unruha, który sprowadził ich z Łu-
życ w drugiej połowie XVII wieku, kiedy kraj był 
spustoszony i wyludniony po wojnie ze Szwedami. 
A wybrał właśnie ich, bo byli protestantami, tak 
jak on.

 Druga grupa uczonych, biorąc pod uwagę dia-
lekt chwalimski, twierdzi, że nie jest on podobny 
do serbołużyckiego, więc osadnicy nie mogli być 
Wendami, czyli Słowianami pochodzącymi z Łu-
życ. 
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Spór zainteresowanych problemem trwa do dziś 
i nie spodziewam się, żeby nastąpiło w tej kwestii 
jakieś rozstrzygnięcie.

Co na pewno wiadomo o Chwalimiu i jego 
mieszkańcach? Wieś należała do Polski setki lat. 
W 1793 roku w wyniku drugiego rozbioru przy-
padła Prusom, podobnie jak Kargowa. Wendowie 
byli już wtedy w Chwalimiu. Stanowili kilku-
setosobową dość hermetyczną społeczność. Nie 
integrowali się z otoczeniem. Używali swojego 
dialektu, związki małżeńskie zawierali tylko mię-
dzy sobą, nie dopuszczali do sprzedaży ziemi i go-
spodarstw obcym, pielęgnowali swoje obyczaje, 
w święta wkładali charakterystyczne stroje ludowe. 
Byli bardzo gorliwymi luteranami, a na nabożeń-
stwa uczęszczali do kościoła w Kargowej. Tuż za 
wsią w kierunku Sulechowa założyli cmentarz 
o powierzchni 1 hektara. Był ogrodzony i wiodła 
przezeń aleja klonowa przechodząca w dębową.

 Mieszkańcy wsi byli oczywiście rolnikami, 
ale wśród ich zajęć wymieniane jest też tkactwo, 
pszczelarstwo, sadownictwo i co najbardziej cha-
rakterystyczne dla Chwalimia – uprawa winorośli 
i winiarstwo. W pewnym okresie Chwalim był 

uważany za centrum winiarstwa w Prowincji Po-
znańskiej.

Ach, ten Chwalim! 
– chciałoby się zawołać po przeczytaniu relacji 
chwalimskiego nauczyciela Wilhelma Reetza dla 
„Posener Lehrer Zeitung” z 1907 roku. Z braku 
miejsca nie będę przytaczać fragmentów tego ob-
szernego artykułu, ale zapewniam, że bylibyście 
Państwo pod urokiem opisów chwalimskich 
pejzaży, widoku wzniesienia obsadzonego krze-
wami winorośli i smaku chwalimskiego wina. 
Wilhelm Reetz wyrażał podziw dla wendyjskiego 
przywiązania do tradycji, sposobu wychowywa-
nia dzieci i głębokiej religijności mieszkańców 
Chwalimia.  

Niestety, mimo starań pierwszych pokoleń osad-
ników dialekt, z którym przybyli w te strony, roz-
płynął się całkowicie w latach trzydziestych XX 
wieku, czyli w momencie, w którym rozpoczyna 
się akcja pierwszego tomu trylogii „Wendyjska 
winnica”. Wendowie byli już  wtedy całkowi-
cie zgermanizowani, ale pamięć o słowiańskiej 
przeszłości istniała nadal i żyje do dzisiaj wśród 
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chwalimiaków w Niemczech. W tamtym czasie 
w Chwalimiu żyli obok siebie potomkowie Wen-
dów, Niemcy i niewielka grupka Polaków. 

W 1938 władze III Rzeszy, dążąc do wyrugo-
wania słowiańskich nazw miejscowości, zmieniły 
Chwalim na Altreben.  Podczas wyborów parla-
mentarnych w 1933 roku partia nazistowska zdo-
była na pograniczu duże poparcie. Także chwali-
miaków uwiodły nacjonalistyczne idee i obietnica, 
że po wygranej NSDAP nastąpią korzystne dla 
ludności zmiany, na przykład wsparcie dla wie-
lodzietnych rodzin; rozwój gospodarczy, a co za 
tym idzie, praca dla wszystkich, zamknięcie rynku 
wewnętrznego dla innych niż niemieckie towa-
ry i, co nie było bez znaczenia dla czujących się 
upokorzonymi po traktacie wersalskim Niemców,  
zapowiedź takiej polityki międzynarodowej, która 
spowoduje, że Niemcy wstaną z symbolicznych 
kolan. Jak powiedział mi jeden z dawnych chwa-
limiaków, nie znał nikogo, kto wówczas nie po-
pierałby Hitlera. 

Ach, ten Chwalim 
– powiem ze smutkiem. Dał się zwieść fałszywym 
wyborczym obietnicom, a potem zapłacił za to 
straszną cenę. 

W styczniu 1945 roku chwalimiacy uciekli 
w panice przed Armią Czerwoną. Czy wszyscy? 
Nie wiadomo. Część domów spłonęła, podpalona 
celowo lub przypadkowo przez radzieckich żoł-
nierzy. Dzisiaj w Chwalimiu brakuje około jednej 
trzeciej budynków z 1945 roku. Oczywiście nie 
wszystkie zniszczenia można przypisać Rosjanom. 

Po przejściu frontu przez Kargową i Chwalim 
przewaliła się pierwsza fala szabrowników, a za 

nimi w kwietniu 1945 roku zaczynają przybywać 
polscy przesiedleńcy. W tym samym czasie zaczęli 
też wracać niemieccy chwalimiacy. Wobec tragicz-
nej sytuacji żywnościowej i chaosu panującego 
w Niemczech, woleli zaryzykować i wrócić na swo-
je. Grupa ta została jednak wysiedlona w końcu 
czerwca 1945 roku. 

Jaki jest dzisiejszy Chwalim? Wieś jest piękna 
i zadbana dzięki mieszkańcom, którzy podobnie 
jak kiedyś Wendowie są zaradni i pracowici. Do 
wyglądu wsi przyczyniają się starania operatywnej 
rady sołeckiej i władz gminy. Jej powojenni miesz-
kańcy pochodzili z różnych stron Polski i na pewno 
z początku niełatwo było im razem funkcjonować. 
Obecnie zdecydowana większość chwalimiaków to 
ludzie urodzeni na Ziemiach Zachodnich i traktują-
cy te strony jako własne miejsce na ziemi od zawsze.

 Na koniec chciałabym podrzucić władzom 
Regionu Kozła, gminy i radzie sołeckiej pewien 
pomysł. Skoro jest już ścieżka rowerowa od Kar-
gowej, przez Chwalim i wkrótce dalej do Wojnowa 
oraz Smolna Wielkiego, może byłoby warto zro-
bić z Wendów produkt turystyczny? Pierwszym 
krokiem mogłaby być rewitalizacja alei na starym 
cmentarzu. Większość drzew stanowiących kie-
dyś aleję istnieje, wystarczyłoby wyciąć krzewy 
i drzewa, które same się nasiały, i umożliwić spa-
cer wśród starych klonów, dębów i zapomnianych 
grobów. Mogła to by być Aleja ostatnich Wen-
dów. Sądzę, że turyści zwiedzający miejscowości 
Regionu Kozła i przybywający na piękną ziemię 
kargowską mieliby kolejny powód, by zawołać: 
Ach, ten Chwalim!

 Zofia MĄKOSA



Fot. Krystyna Filmanowicz

38 kwiecień 2019 – październik 2019 nr 2 (56) 2019 

.

Uwięziony

Mężczyzna o łagodnych oczach
leży w mokrej trawie 
Na obcych schodach
stracił przytomność
Krople deszczu przywracają świadomość
wieczorem z kolegą
wypili pół kwaterki
Widzi  ciemny nieboskłon
gwiazdy mrugają 
Na ratuszowym zegarze bije północ
Mężczyzna próbuje się podnieść 
uwięziony w bólu mdleje
We mgle widzi matkę  
i rodzeństwo 
czuje zapach siana
Słyszy znajome szczekanie psa
obrazy oddalają się powoli
Otwiera oczy
ludzie w bieli
szarpią go za ramię
To anioły – myśli
Kolory przestrzeni wyostrzają się
Zakuty w gips 
samotnie penetruje
obszary dzieciństwa
 
21.05.2005

Nieproszony

Nieproszony
w mój sen wchodzisz
ustami otwierasz duszę
wypełniasz ciało ogniem
u schyłku nocy
w zmarszczkach prześcieradła
zostawiasz niespełnienie
i oddech 
uwięziony w poduszce

25.06.2005
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Sztuka i literatura piękna

Nasza rzeczywistość

Krzyk niedożywionych dzieci
łzy matek
oszukane serca robotników
umieralnie pełne ludzi
złamane obietnice 

zgubiony po drodze człowiek
bez prawa łaski do życia
bez azylu bezpieczeństwa
w azbestowych murach 
czeka na śmierć

przetasowania kart
roszady na szachownicy 
darmowe eskapady po świecie   
korupcja pełne konta bankowe
powolne konanie  sprawiedliwości

5.09.2005

Moja intuicja

jest nierealna
wyprzedza moje myśli
zaskakuje 
nawet wtedy 
gdy w lustrze
odnajduję cień
zamyślenia
wpada niespodziewanie
najczęściej
w środku nocy
gdy pod powiekami
przesuwają się krajobrazy
nie pyta czy może
zamieszkać 
między snem
a poduszką   

30.10.2005
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Przestroga

Matka 
przestrzegała mnie
przed nieroztropnością
mówiła:
wybierz takiego
który wyczyści 
twoje zabłocone 
buty
usunie z oka
szkiełko
zbyt płaskich obrazów
Chciała dla mnie 
mężczyzny 
wysokiego mniemania
o względnie czystej aparycji

Mój mężczyzna wygładza
wciąż moje nadto wygniecione
sumienie

wrzesień 2006

Chciałabym....

Chciałabym iść przez życie
drogą prostą
bez powikłań duszy
Tymczasem myśli
zaplątane w wieczności
nie pozwalają  odpocząć
przysiąść na kamieniu 
zachwycić się przestrzenią
i utknąć na zawsze
w  kosmicznym błogostanie
Patrzę na świat
z zadziwieniem

Panie odsłaniasz
tajemnicę niebytu
w istnień nieskończoności 
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Sztuka i literatura piękna

Kronikarka

  Ewie Dumie 

Wpisana w krajobraz
kolorowych 
kamieniczek rynku
Wszechobecna
spisuje 
unikalność spotkań
na szczeblach społecznych
Kadruje
zapach jesiennych liści
W miejskim ratuszu
układa tomy słów

2007

Licealistka

Na starej fotografii
zatrzymał się czas
Dziewczyna o szarych oczach
odlicza godziny radości
a może smutku
Uśmiechem nie zdradza  pragnień
Jest jak uczennica z liceum
w ciemnej sukience
z białym kołnierzykiem
i krzyżykiem bezpieczeństwa 
na alabastrowej szyi 
Czy ma prawo marzyć
o chłopcu w starych butach
z książką wiedzy za pazuchą.

Świat pokaże 
gorycz istnienia.
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Pragnienie

Mężczyzna o łagodnych oczach
stoi w oknie pali papierosa
przygląda się zabawie psów
Kobieta wyciera talerze
odkłada na półkę
rozsiada się w fotelu
bierze na kolana kota
wygładza szare pręgi
słychać radosne mruczenie

Mężczyzna odchodzi od okna
siada naprzeciwko 
Chciałby być kotem
Upływają godziny
bez słów
Zbliża się wieczór
kobieta szykuje kolację 
dla siebie 
Mężczyzna pragnie  usiąść
do wspólnego stołu
przecież od trzech miesięcy
już nie pije 
pyta o pozwolenie
cisza 
chłód
odbija się od ścian 

Cóż z tego że ten dom
wybudował sam
Miłość pozostała za progiem
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Sztuka i literatura piękna

Haiku

***
poranna rosa
rozwija się liść dębu
pająk umyka

***
pustynia w słońcu
karawana wielbłądów
pamięć rozprasza

Maria Kuleszyńska-Kozak, ur. 8 marca 1949 roku. Zielonogórzanka od 
41 lat. Ekonomistka. Od 2003 roku słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów w Zielonej Gó-
rze. W 2005 roku ukazał się jej pierwszy tomik pt. „Iluzje”, w 2007 w serii 
„Poddasze Poetów” tomik „W cieniu lipy”, rok później zbiór wierszy pt. 
„Pod powiekami czasu”, a w roku 2017 tomik  „Po drugiej stronie”. Jej wier-
sze publikowane były także w wydawnictwach zbiorowych. Jest laureatką 
wielu konkursów poetyckich. M. in. w 2006 roku w Gubinie otrzymała  

Złote Pióro, w 2011 r.,  w ogólnopolskim i polonijnym konkursie w Mielcu zdobyła I Nagrodę 
Prezydenta Miasta oraz Srebrne Pióro. W UTW realizuje swoje pasje artystyczne (malarstwo, 
poezja, kabaret). Otwarta na świat: interesuje się astrofizyką, mechaniką kwantową, biotroniką 
i zjawiskami paranormalnymi.
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Nowe u literatów
W sobotę, 30 marca br., w samo południe w sali 
Pro Libris Biblioteki Wojewódzkiej im. Norwida 
rozpoczęło się Walne Zebranie oddziału Związ-
ku Literatów Polskich podsumowujące kadencję 
2015-2019 połączone z wyborem nowych władz. 

W spotkaniu uczestniczyło 16 członków na 28 na-
leżących do oddziału. A zatem było kworum, które 
mogło prawomocnie podejmować wszelkie decyzje.

Po sprawozdaniu prezesa Eugeniusza Kurzawy 
i sprawozdaniu finansowym skarbnika Roberta 
Rudiaka swoje sprawozdania złożyli przewodni-
czący komisji rewizyjnej Włodzimierz Kwaśnie-
wicz i przewodnicząca sądu koleżeńskiego Dorota 
Muszyńska. Prowadzący obrady Alfred Siatecki 
przeprowadził głosowanie w sprawie absolutorium 
dla ustępującego zarządu. 

Następnie odbyły się wybory władz. Pełniący 
od 23 lat funkcję prezesa Eugeniusz Kurzawa nie 
przyjął propozycji ponownego kandydowania na to 
stanowisko. Zgłosił natomiast kandydaturę Roberta 

Rudiaka, który w wyniku tajnego głosowania zo-
stał nowym prezesem. Ponadto do nowego zarządu 
weszli: Mariusz Radwański – jako wiceprezes, 
Katarzyna Jarosz-Rabiej – jako sekretarz, Wło-
dzimierz Kwaśniewicz – jako skarbnik i Jolanta 
Pytel – jako członkini zarządu. 

Przewodniczącym komisji rewizyjnej został 
Alfred Siatecki (poza nim w jej skład weszli też 
Krzysztof Jeleń i Agnieszka Ginko), przewod-
niczącym sądu koleżeńskiego został Władysław 
Klępka (poza nim weszli też Dorota Muszyńska 
i Eugeniusz Kurzawa). Oprócz tego wybrano 6 de-
legatów na Zjazd ZLP, który się odbędzie w War-
szawie 8 czerwca. Są to: Robert Rudiak, Jolanta 
Pytel, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Eugeniusz Ku-
rzawa, Marcin Radwański i Władysław Klępka. 

W punkcie wolne głosy i wnioski W. Kwaśnie-
wicz zaproponował, aby przyznać Eugeniuszowi 
Kurzawie tytuł honorowego prezesa, co przyjęto 
przez aklamację.  

 (red.)

Nowy zarząd oddziału ZLP w składzie: Robert Ru-
diak – prezes, Mariusz Radwański –  wiceprezes, 
Katarzyna Jarosz-Rabiej – sekretarz, Włodzimierz 
Kwaśniewicz i Jolanta Pytel – członkowie zarządu

Wspólny obiad całego oddziału

Czterech laureatów z ZLP! Tego jeszcze nie było! Aż czterech członków zielonogórskiego oddziału 
Związku Literatów Polskich zostało w tym roku laureatami Nagrody Kulturalnej Miasta Zielona 
Góra przyznanej przez prezydenta. We wtorek, 10 września, w pałacu w Starym Kisielinie wręczono 
pisarzom laury. Uhonorowani zostali: Władysław Klępka, Robert Rudiak, Alfred Siatecki i Eu-
geniusz Kurzawa. Nagrodę (a właściwie dyplom) wręczył wraz z różą prezydent Janusz Kubicki.

Poza pisarzami wyróżniono również znakomitych plastyków, muzyków, słowem twórców 
zasłużonych dla miasta.
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Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi, Czyżewska, Fijewski

Aż chce się być 
w takim świecie 
– Wspaniały festiwal. Piękne miasto, cudowni 
ludzie. Dostałam tutaj dużo ciepła i na pewno 
do Zielonej Góry wrócę – powiedziała „Inspi-
racjom” Grażyna Błędzka-Kolska, znakomi-
ta aktorka, która otrzymała Klapsa 2019 za 
najlepszą kreację aktorską. 

To był piąty, jubileuszowy Kozzi Festiwal, którego 
organizatorem jest biblioteka wojewódzka, przy 
wsparciu Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. W tym roku patronami festiwalu byli 
Elżbieta Czyżewska i Tadeusz Fijewski. Stałym 
patronem, od którego wzięła się nazwa imprezy, 
jest Maciej Kozłowski, pochodzący z Kargowej 
aktor „drugiego planu”, który zmarł w 2010 r. 

– Każda edycja festiwalu musi się czymś wyróż-
niać. Stąd między innymi wybór patronów, którzy 
zmieniają się co roku. W ubiegłym postawiliśmy na 
Gustawa Holoubka i Janusza Głowackiego, w tym 
na Czyżewską i Fijewskiego – wyjaśnia Andrzej 
Buck, szef „Norwida” , dyrektor Festiwalu i po-
mysłodawca festiwalowego programu.

Reżyserka Kinga Dębska przywiozła do Zie-
lonej Góry „Aktorkę” – film dokumentalny o tra-
gicznym życiu Czyżewskiej. Z kolei z postacią 
Tadeusza Fijewskiego związana jest Małgorzata 
Pritulak, która zagrała z nim w kilku filmach. Ak-
torka (prywatnie żona Zdzisława Wardejna) była 
gościem Festiwalu. Poza wspominkami o „panu 
Anatolu”(głośna rola Fijewskiego) aktorka zapre-
zentowała swoje... prace malarskie.

Jedyny taki w Polsce
W tym roku program Festiwalu był przebogaty. 
Na kinomanów czekało kilkadziesiąt filmów, na 

miłośników Melpomeny spektakle teatralne, me-
lomani też narzekać nie mogli, delektując się m. in 
balladami ulicznymi Lecha Dyblika (aktor co roku 
przyjeżdża do Zielonej Góry) czy choćby wspaniałą 
wokalizą Misi Furtak, która dała popis podczas 
gali zamykającej Festiwal. 

Do tego wszystkiego dorzucić trzeba dziesiątki 
spotkań z twórcami : m. in. Joanną Bator, Grażyną 
Jagielską, z aktorami: m. in. Zdzisławem Wardej-
nem, Gabrielą Muskałą, Aleksandrą Konieczną, 
czy z reżyserami, m. in. Kingą Dębską, Walde-
marem Matuszewskim, Łukaszem Grzegorzkiem.

Czy formuła Festiwalu, w której film przeplata 
się z książką, książka z teatrem, a teatr z muzyką, nie 
jest „przegadana”? -To właśnie odróżnia ten festiwal 
od wszystkich innych. Połączenie muzyki, teatru, 
kina i literatury jest świetną i ciekawą ofertą dla 
mieszkańców miasta – chwali Łukasz Maciejewski, 
krytyk filmowy i teatralny, zaprzyjaźniony z Kozzi 
Festiwal. – Ta różnorodność jest siłą tej imprezy. 
Robią ją ludzie kreatywni, nietuzinkowi. Dlatego 
lubię przyjeżdżać do Zielonej Góry. Mam wraże-
nie, że w mieście panuje spory ferment kulturalny. 
W Polsce są setki bibliotek, ale żadna nie organizuje 
takiego interdyscyplinarnego festiwalu, jak właśnie 
„Norwid”. A gości, którzy tutaj przyjeżdżają, może 
wam pozazdrościć każdy inny festiwal. 

– Nie ukrywam, że zrobienie takiego festiwa-
lu jest trudnym zadaniem, ale dla mnie to sama 
przyjemność, bo od początku założyłem sobie 
integrację różnych sztuk. – przyznaje Andrzej 
Buck. – Mam wspaniały zespół ludzi, którzy pra-
cują przy festiwalu za darmo. Wspierają nas także 
wolontariusze z ZUTW. Robimy ten festiwal, bo 
go robić lubimy.

Lecha Dyblika, aktora i barda w jednym fa-
scynuje festiwalowa atmosfera. – Jest tu tak swoj-
sko, tak inaczej. Jak? No tak, że się chce w takim 
świecie być. Przyjaźnię się z organizatorami, lubię 
spędzać czas w Zielonej Górze… No pewnie, że 
chciałbym tu wrócić za rok. 

Klaps dla najlepszych
Tradycją Kozzi Festiwal jest uroczysta gala, pod-
czas której wręczane są statuetki „Klaps” dla naj-

Danuta KULESZYŃSKA
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lepszych polskich filmów. W tym roku jury oceniło 
10 „obrazów”  wyprodukowanych w 2018 r. Grand 
Prix zdobył Łukasz Grzegorzek za film „Córka 
trenera”, opowiadający o trudnych relacjach na linii 
dziecko-rodzic. – Film dedykuję mojemu tacie – 
wyznał młody reżyser.  

Klapsa 2019 za najlepszą kreację aktorską 
zdobyła Grażyna Błędzka-Kolska za rolę Hanny 
w „Ułaskawieniu”. – Jestem zaskoczona, bo nie 
sądziłam, że na tym festiwalu będą jakiekolwiek 
nagrody. A tu taka miła niespodzianka! W Zielonej 
Górze poznałam cudownych ludzi, odbyłam fanta-
styczne spotkania z publicznością. Dla mnie ważne 
są emocje i odczucia widzów, to jak odbierają moją 
pracę. Dostałam tutaj dużo ciepła i na pewno do 
Zielonej Góry wrócę, bo to piękne miasto. 

Najlepszą aktorką drugoplanową została Alek-
sandra Konieczna za rolę Igi Cembrzyńskiej w fil-
mie „Jak pies z kotem” Janusza Kondriatiuka. 
Wyróżniono także Beatę Dzianowicz za kryminał 
„Odnajdę cię”. 

– Dziękuję za nagrodę, bo dzięki niej czegoś 
się o sobie dowiedziałem. Trudno się cieszyć, gdy 
tak szczegółowo podliczają człowieka – kokieto-
wał Zdzisław Wardejn, odbierając Klapsa 2019 za 
całokształt twórczości. Aktora, ongiś związanego 
z Teatrem Lubuskim, podsumował juror Łukasz 

Maciejewski, nazywając Wardejna klasykiem pol-
skiego kina i teatru. – Jego fenomen to ów wdzięk. 
Ma szczęście zawodowe, bo dane mu było grać 
i nadal gra przeróżne role. A tych ról liczy się 
w setkach: 130 teatralnych, 80 w teatrze telewizji 
i ponad 100  filmowych. – Jeszcze to do mnie nie 
dociera – śmieje się Wardejn.

Jak co roku współorganizatorem Festiwalu 
jest Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Słuchacze UTW pracowali jako wolontariusze, 
m. in. podczas gali festiwalowej. A na szefową 
UTW Zofię Banaszak spadła odpowiedzialność 
za „Zielonogórskie Konotacje”, czyli artystyczne 
spotkania z twórcami lubuskimi lub z aktorami, 
którzy kiedyś  związani byli z regionem lubuskim. 
W ramach tego cyklu odbyło się m. in spotkanie ze 
Zdzisławem Wardejnem, który w latach 1960-1963 
oraz 1997 – 2007 pracował w Lubuskim Teatrze. 

* * *
Kozzi Festiwal odbywał się w dniach 12-14 czerw-
ca. Nim goście rozjechali się do domów, dyrektor 
Buck już rozmyślał nad przyszłoroczną imprezą. 
Najprawdopodobniej  jednym z patronów  Festi-
walu w 2020 r. będzie Bogumił Kobiela. 

 Danuta KULESZYŃSKA 
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– Napijemy się winka?
– Oj nie, jeszcze dzisiaj będę pracowała. A poza 
tym byłam rano na degustacji w winnicy Miłosz.

– I jak smakuje lubuskie wino?
– Bardziej białe, choć pan Krzysztof, właściciel, ma 
jeszcze wino pomarańczowe, a nie wiedziałam, że 
takie jest. Z jaką pasją on tę winnicę prowadzi, jak 
pięknie opowiada! On to wino produkuje z miłości. 

– Pani woli mocniejsze trunki?
– Jeżeli już sięgam po kieliszek, to wolę wino.

– Pytam o alkohol, bo pani najnowszy film „Za-
bawa, zabawa” opowiada o alkoholizmie wśród 
kobiet. Trzy bohaterki, z trzech różnych poko-
leń, kobiety wykształcone nie mogą poradzić 
sobie z rzeczywistością. Każdego dnia zalewają 
się na umór. Scenariusz pisała pani w oparciu 
o własne doświadczenia? 
– Nie! To są historie różnych kobiet, które spotka-
łam dzięki mojej współscenarzystce, Mice Dunin. 
Ona sama jest niepijącą alkoholiczką, więc po czę-

ści to także jej historia. Zabrała mnie do tych fanta-
stycznych kobiet, które spotykają się na mitingach, 
a także poza nimi, i wspierają się. Położyłam na 
stole iPhona i zaczęłam nagrywać. Opowiedziały 
mi o swoich dnach, upadkach… O dramatach, ja-
kie przeżywały… I z tych ich opowieści wziął się 
scenariusz filmu. 

– Z jednej strony trochę współczujemy boha-
terkom, a z drugiej utożsamiamy się z nimi. Bo 
która z nas nie lubi od czasu do czasu sięgnąć 
po lampkę wina czy po mocniejszy drink.
– Taki efekt chciałam osiągnąć. Ten film opowiada 
o zakrętach, kiedy alkohol zabiera kobietom bardzo 
dużo z życia. Kiedy zabiera rozum, zdrowy roz-
sądek... To może zdarzyć się każdemu z nas. My 
sobie pijemy, relaksujemy się, jest fajnie. Jednym 
to wystarczy, ale jest grupa osób, które wpadają 
w uzależnienie: one muszą się po prostu upodlić, 
nie umieją powiedzieć: stop. Mika mi opowiadała, 
że jak piła i szła na jakąś imprezę, to już od drzwi 
patrzyła, ile jest alkoholu i czy w ogóle warto za-
czynać.

– Tak robiła Teresa w filmie.
– Dla niej słaby alkohol to nie była rozmowa. Win-
ko? A skąd? Teresa potrzebowała wódki.

– W gronie pani znajomych są kobiety alkoho-
liczki?
– Tak.

– Środowiska artystyczne są szczególnie podatne 
na alkoholowe zatracenie.
– Myślę, że każde środowisko, ale rzeczywiście 
w naszym kulturalnym światku alkohol jest częścią 
stylu, pije się przy każdej okazji. U niektórych to 
picie staje się chorobą. Wiele moich koleżanek ma 
ten problem, ale większość z nich zaprzecza, nie 

Trzeba mieć w sobie twardość i poezję
Z KINGĄ DĘBSKĄ, reżyserką, gościem Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi, Czyżewska, Fijewski 
rozmawia Danuta Kuleszyńska
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chce się przyznać, nawet przed sobą. Przyznają się 
te, które przestały pić.

– Kobiety piją inaczej aniżeli mężczyźni?
– Na pewno. Rozmawiałam z różnymi terapeuta-
mi na ten temat. Kobiety często piją w tajemnicy. 
Wczoraj wieczorem rozmawiałam z panią Wandą 
Rutkowską o Agnieszce Osieckiej, która też miała 
problemy z piciem. Potrafiła na bosaka z domu 
uciec nocą, żeby sobie coś kupić. Bo potrzebowała 
się dopić.

– Alkohol bywa twórczy?
– Oj tak, ale potrafi też zabrać talent. To picie i two-
rzenie często płynie razem i często wymyka się 
spod kontroli.

– Próbowała pani kiedyś żyć na rauszu?
– Nie umiem. Na pewno nie umiem pracować na 
rauszu.

– Jest pani silna i niepodatna na uzależnienia.
– Uważam, że jestem bardzo podatna, ale nienawi-
dzę stanu utraty kontroli nad tym, co robię, utraty 
kontroli nad życiem. Ten film („Zabawa, zabawa”) 
zrobiliśmy bez jednej kropli alkoholu.

– Aktorki i aktorów, o których pani wie, że piją, 
zaprasza pani do swoich filmów czy raczej omija 
ich z daleka?
– To bardzo dobre pytanie. Na pewno jest to jakiś 
argument, by kogoś takiego nie wziąć do filmu. 
Bo nie wiadomo, czy taka osoba nie nawali. Ale 
z drugiej strony nie można umniejszać talentu tych 

osób. Czasem są to genialni aktorzy i warto podjąć 
to ryzyko. 

– Jest pani osobą ciepłą, wyciszoną, otwartą… 
Ale na planie filmowym trzeba mieć chyba twar-
dą rękę.
– I mam bardzo twardą rękę, gdy reżyseruję. Teraz 
jesteśmy w życiu, a nie na planie filmowym, nie 
muszę być twarda. Aktor potrzebuje prowadzenia, 
nawet najlepszy aktor. I wtedy dobrze gra, gdy 
wie, że ja wiem, o co mi chodzi. Często stosuję 
improwizację. Ostatnia scena w „Zabawie” jest 
całkowicie improwizowana. Nie przerywałam ak-
torom, oni wiedzieli, co grają.

– A jak pracuje się z własną córką?
– Dobrze. Marysia zagrała małą rolę w „Moich 
córkach krowach”, gdzie była córką Agaty Kuleszy. 
W „Zabawie” natomiast była jedną z głównych 
bohaterek. Na planie filmowym traktuję ją tak 
samo ostro, jak innych aktorów. Niektórzy twier-
dzą nawet, że ostrzej. Ponieważ znam ją lepiej niż 
innych, to bardziej jestem wyczulona na fałsz z jej 
strony. Niczego mi nie ściemni. Ale oprócz tego, że 
Marysia jest moją córką, to jest też bardzo dobrą 
aktorką. I piękną dziewczyną.

– Bolało, gdy kręciła pani scenę gwałtu córki?
– Ta scena była bardzo ostra i rzeczywiście mnie bola-
ła. Serce krwawiło jako matce i jako matka musiałam 
to jakoś wytrzymać. Ale jako reżyserka musiałam 
te uczucia głęboko schować. Prywatnie z Marysią 
mam cudowny kontakt, rozmawiamy o wszystkim, 
nie ma żadnych tematów tabu, jak trzeba to mówi-
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my sobie ostro różne rzeczy. Daję jej prawo do tego, 
żeby popełniała swoje błędy, by podejmowała swoje 
decyzje. I żeby wcale się mnie nie słuchała (śmiech).

– Pani kiedyś też chciała być aktorką. Marysia 
jest spełnieniem tych marzeń?
– (śmiech) Poniekąd można tak powiedzieć. Każda 
matka cieszy się z sukcesów dziecka bardziej niż 
z własnych. Marysia jest inna niż ja. Jest oddzielną 
indywidualnością. Aktorstwo wręcz jej odradza-
łam. Jej całe dzieciństwo to była szkoła muzycz-
na. Grała na fortepianie, dostała się na Akademię 
Muzyczną, skończyła pierwszy rok i powiedziała: 
„Mamo ja już nie chcę, ja chcę zdawać na aktor-
stwo”. I zdała. Jestem z niej teraz bardzo dumna, 
ale trochę się martwię, bo aktorstwo to niepewny 
zawód, szczególnie dla kobiety. A Marysia jest 
dopiero na początku drogi.

– Znajdzie się dla niej miejsce w nowym filmie, 
nad którym pani pracuje?
– To film o powrocie do czasów PRL, który na-
wiązuje trochę do „Moich córek krów”. Będą więc 

i Gabrysia, Marysia i Agata. A więc współczesność, 
a potem przechodzimy w ten PRL, w rok 1983.

– A gdyby ten czas mogła pani cofnąć nie w fil-
mie, a w rzeczywistości, co by pani w swoim 
życiu zmieniła?
– Hm...może miałabym więcej dzieci? Ale z dru-
giej strony nie mogłabym wówczas robić filmów 
na takim luzie...

– Reżyseria to przeznaczenie czy przypadek?
– Reżyseria to bardziej powołanie. Tu trzeba mieć 
i delikatność, i siłę. Twardość i poezję w sobie. To 
taki zespół sprzecznych cech charakteru. Ja dość 
późno, bo dopiero po trzydziestce zorientowałam 
się, że mogę być reżyserką, że to jest moja droga. 
Lubię opowiadać różne historie poprzez filmy, kre-
ować je – wtedy czuję się najlepiej.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała 
Danuta KULESZYŃSKA

Kinga Dębska, reżyserka i scenarzystka filmowa. Absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale 
Orientalistycznym UW (biegle mówi po japońsku), Camerimage School w Toruniu oraz reżyserii 
w FAMU w Pradze. Laureatka wielu nagród, m. in. za film „Hel” (2010) i „Aktorka” (2015). 
Największy sukces przyniósł jej film „Moje córki krowy”, nagrodzony m. in. na festiwalach 
w Gdyni, Chicago, Moskwie. Za scenariusz do filmu „Zabawa, zabawa” zdobyła (wspólnie 
z Miką Dunin) trzecią nagrodę Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w konkursie „Script 
Pro” (2017). Kinga Dębska  jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 
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Odnaleźć duszę 
fotografii

Zza chmur wyjrzało słońce 
Obudziło aparat drzemiący na ramieniu
Otworzył szklane oko 
Wpadł do niego promień 
Odbiły się chmury, plaża i morze
Zatańczył w nim uśmiech
I tak powstała fotografia 

 Ewa Kwaśniewicz

Fotografia to ogrom zastosowań, ale także róż-
norodnych emocji łączących ludzi o podobnych 
pasjach.

Pięć wieków temu fundamenty pod gmach fotogra-
fii położył człowiek o niezwykłych zdolnościach 
– Leonardo da Vinci. Uchodzi za autora wielu wy-
nalazków, które nie mogły być zrealizowane w jego 
czasach głównie ze względu na brak możliwości 
technicznych.

Długo świat nie chciał uwierzyć w możliwości 
malowania światłem. W końcu za rok odkrycia 
fotografii przyjęto rok1837. Wtedy pierwsze trwałe 
zdjęcie wyprodukował Francuz Joseph Nicepho-
re Niepce, który opracował swą metodę wspólnie 
z Louisem Jacques’em Daguerrem (stąd początko-
wo mówiono o dagerotypach). 

Fotografia może dostarczyć ogromu wzruszeń. 
Fotografujemy wszystko, a każdy inaczej. Archi-
tekturę Gaudiego w Barcelonie i wiosnę na działce, 
uroczystości rodzinne i wydarzenia wagi krajowej 
lub światowej. Pewnie też znamy takie uczucie, 
kiedy w najmniej oczekiwanym momencie potra-
fimy zatrzymać samochód, żeby uchwycić zachód 
słońca wśród drzew. Obraz tylko w tej jednej chwili 
tak piękny, jak spojrzenie kochającej dziewczyny.

Ale czy zastanawialiśmy się czasem, jak wiel-
ką wartość użytkową ma fotografia? Dziś jest ona 
tak wszechobecna w naszym życiu, że aż tego nie 
zauważamy. Nie ma dziedziny, w której nie byłaby 
wykorzystywana. Fotografia może być elementem 
dokumentacji historycznych, ilustracją dorobku ludz-
kości w każdej dziedzinie, przekazywanego z poko-
lenia na pokolenie, także w celach naukowych. 

Zabytkowe budowle świadczące o potędze 
człowieka, np. piramidę Cheopsa –największą na 
świecie kamienną budowlę, możemy obejrzeć na 
fotografiach lub wspomnieć wyprawę do Egiptu. 
Opowiadając wnukowi o historycznych pochodach 
1-majowych, fotografią uzupełnimy jego wyobraź-
nię. Pokazując także mniej lub bardziej chlubne 
twarze przywódców. 

W książce Wiesława Myśliwskiego „Traktat o łu-
skaniu fasoli” jest opis nowej kawiarni urządzonej 
tak, jak ona wyglądała dawniej. „Te same stoliki, 
krzesła, kinkiety, boazeria, także tapety w tych 
samych kolorach i wzorach jak ponad dwa wieki 
temu. (…) Nie tylko z opisów to wynika, mówił, 
są i fotografie”. Zdjęcia mogą pomóc w odtwarza-
niu elementów Katedry Notre Dame w Paryżu po 
pożarze 15 kwietnia 2019. Zdjęciami możemy, ku 
przestrodze potomnym, przekazać wygląd obozów 
zagłady, odtworzyć obraz zabytków zniszczonych 
przez działania wojenne. Reporterzy wojenni nawet 
za cenę życia starają się zdobyć dokumentalne zdjęcia 
(pamiętamy śmierć Waldemara Milewicza z TVP). 

Odwracając system wartości, powiem, że zdoby-
te fotografie bywają nie tylko źródłem satysfakcji, 
ale także źródłem dochodów. Idąc za wątkiem zara-
biania, dojdziemy do zawodu fotografa wykonujące-
go profesjonalnie zdjęcia do osobistych dokumentów 
niezbędnych w naszej codzienności . Bez dobrze 
zrobionego zdjęcia do paszportu czy dowodu oso-
bistego nie weźmiemy ślubu (czasem to lepiej), nie 
załatwimy kredytu (to też czasem lepiej), nie kupimy 
samochodu, nie wyjedziemy na Wyspy Kanaryjskie.

Nieodzowny jest wizerunek utrwalony na foto-
grafii w przypadku poszukania osób, które zaginęły 
w wojnach, katastrofach, z powodu chorobowej utraty 
pamięci. Dzieciom zaginionym w różnych okoliczno-
ściach po latach możemy stworzyć portret progresji 

Halina MASZNER 
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wiekowej. Nie wspomnę o listach gończych pozwa-
lających ująć czasem bardzo groźnego przestępcę.

Niemałą rolę spełnia fotografia w obronności 
kraju. Szpiedzy, przekazując tajne plany strategicz-
nych miejsc czy rozkazów, od dawna posługiwali 
się fotografią. Zdjęcie bywa dowodem w sądzie na 
zdradę małżonka. Detektyw dokumentując zdra-
dę, przez zdjęcie ustali czas, porę roku, porę dnia, 
miejsce. Obnaży intymność sytuacji. Oczywiście 
wiemy, że należy brać pod uwagę ogromne moż-
liwości fotomontażu. I tej wersji (w razie wpadki) 
należy się kurczowo trzymać... 

Kariera polityczna czy zawodowa może zostać 
bezpowrotnie zniszczona, jeżeli zostanie uchwy-
cony aparatem moment pokazujący np. wręczanie 
łapówki lub sytuację sugerującą nadto bliski zwią-
zek z przeciwnikiem politycznym.

Jednym zdaniem tylko wspomnę o tym, że nie 
do przecenienia są ogromne zasługi, jakie fotografia 

oddaje w diagnozach lekarskich. Ratując zdrowie 
i życie. W przyrodzie fotografia pozwala odtworzyć 
wizerunek ginących gatunków zwierząt.

Fotografia to także ogromny przemysł. Produk-
cja wszelkiego rodzaju aparatów fotograficznych, 
urządzeń, części zamiennych, odtwarzaczy, klisz itp.

Z fotografii pewnie duszy się nie odczyta, ale 
podobno po wykonanych fotografiach można sporo 
dowiedzieć się o wykonawcy ujęć. Dla nas, słu-
chaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jest źró-
dłem radości z realizowanych pasji. Fotografia to 
ogrom zastosowań towarzyszących nam niemal 
na każdym kroku, a także inspiracja dla poetów. 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska napisała: „Gdy 
się miało szczęście, które się nie trafia: Czyjeś ciało 
i ziemię całą – A zostanie tylko, tylko fotografia, 
To – to jest bardzo mało...” 

 Halina MASZNER

Krótka historia 
Footoka
Klub Fotograficzny Fotooko ma już 25 lat. 
Wszystko zaczęło się w roku 1994. Wtedy 
grupa zaistniała w strukturach UTW. Za-
łożycielami byli Zbigniew Rajche i Ryszard 
Drzymała.

Obecnie obchodzone jest 25-lecie Klubu, ale fo-
tografia była obecna w Zielonogórskim UTW od 
początku jego istnienia, czyli od roku 1992. Wtedy 
na uniwersytet zapisał się Zbigniew Rajche, zna-
ny zielonogórski fotograf, członek LTF i dostał 
legitymację z numerem 23. Razem z Ryszardem 
Drzymałą zorganizowali małą, jakże skromną 

pierwszą wystawę pt. „Świat w fotografii”, a za-
silił ich Kazimierz Nowik, fotografik z dużym 
dorobkiem i tak się zaczęło. 

Po przeprowadzce uniwersytetu do biblioteki 
wojewódzkiej grupa się rozrosła, przybyło wielu 
zdolnych fotoamatorów, wśród nich małżeństwo 
Czekałów, Nina i Jerzy, Regina Chocha, Helena 
Lebiecka, Barbara Sawicka i Krystyna Nawroc-
ka. H. Lebiecka została pierwszą kierowniczką już 
formalnie istniejącego w strukturze UTW Klubu 
Fotograficznego, ale po jakimś czasie poświęciła 
się malowaniu i odeszła . Na krótko zastąpiła ją 
Barbara Sawicka, a potem Stefan Szczęsny, zaś od 
roku akademickiego 2007/2008 Klubem kierował 
Bolesław Polarczyk. W październiku wybrano 
pierwszą Radę Klubową.

Klub pod kierownictwem B. Polarczyka, ma-
jącego do pomocy prężną Radę, zaczął się inten-
sywnie rozwijać, przybywało członków, odbywały 
się plenery i wystawy. Polarczyk założył witrynę 
internetową, która istnieje do dzisiaj. Za jego ka-
dencji członkowie wyszli z fotografiami z murów 
UTW, wystawiali swoje zdjęcia w Łężycy, Turku, 

Ewa KWAŚNIEWICZ
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Świebodzinie, na Śląsku oraz w Niemczech (w Cot-
tbus, Petersdorfie i Zittau). W Zielonej Górze mieli 
wystawy w Polsko-Niemieckim Centrum Informa-
cji Turystycznej działającym w ratuszu, w hotelu 
„Dana”, w Osiedlowym Domu Kultury „Novita” 
i w Centrum Integracji Społecznej. 

W kwietniu 2008 roku Klub przyjął nazwę Fo-
tooko i ustanowiono jego logo. Konkurs na nazwę 
i logo wygrał Kazimierz Wojciechowski.

W roku akademickim 2012/2013 dzielił się swoją 
wiedzą z klubowiczami dr Leszek Krutulski, a od 
roku 2013/2014 wspiera grupę artysta fotografik Pa-
weł Janczaruk. Nie sposób nie wspomnieć o Pracow-
ni Edukacji Fotograficznej, przez niego prowadzonej, 
w której kilkunastu członków Klubu przez kilka lat 
wzbogacało swoją wiedzę i doskonaliło umiejętności 
fotograficzne, a parę osób robi to do dzisiaj. 

W następnych latach B. Polarczyk przy pomocy 
członków Fotooka zorganizował dwie fotograficzne 
wystawy konkursowe lubuskich UTW, na których 
prezentowali swoje prace fotografowie z wielu 
uniwersytetów. W 2014 zostało zmienione logo, 
autorem nowego jest Paweł Janczaruk.

W roku następnym Bolesław Polarczyk zre-
zygnował z kierowania Klubem , nowym szefem 
w roku akademickim 2015/2016 został Roman 
Czarnecki. Klub wtedy przyspieszył. Było więcej 
plenerów, m.in. wyjazdy do Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Gorzowie, do browaru oraz Parku 
Drogowskazów w Witnicy, a także do w Huty 
Szkła Artystycznego w Tomaszowie Bolesławiec-
kim. Klubowicze mieli też więcej wystaw, m.in. 
w bibliotece gminnej i w domu kultury w Sule-

chowie, na dworcu w Zielonej Górze, w Bojadłach 
i galerii „Horex” w Krośnie, Centrum Przyrodni-
czym w Zielonej Górze i w Witnicy. Czarnecki 
nawiązał współpracę z dyrektorem Biura Wystaw 
Artystycznych Wojciechem Kozłowskim, która 
trwa do dzisiaj. Raz w miesiącu odbywa się spotka-
nie w BWA, a od roku 2016, zawsze w pierwszych 
dniach Winobrania, wystawiane są prace członków 
Fotooka na chodniku przed Biurem. 

Były też bardzo ważne wystawy w Muzeum 
Ziemi Lubuskiej, w bibliotece Norwida, w Gale-
rii na Ptasiej, na zamku w Krośnie Odrzańskim, 
w bibliotece w Cottbus i w Petersdorf. Fotogra-
ficy zdobywali nagrody i wyróżnienia na Woje-
wódzkich Wystawach Fotograficznych w Żarach, 
w Warszawie na Juwenaliach III Wieku, w konkur-
sach organizowanych przez Urząd Marszałkowski 
i „Gazetę Lubuską” oraz w Niemczech. Nagradzani 
to, m.in. Bogdan Springer, Regina Chocha, Be-
ata Wołyniec, Bolesław Polarczyk, Włodzimierz 
Włodarczak, Bogumiła Hyla-Dąbek. Klubowicze 
– byli i obecni – to osoby o bardzo różnych pasjach 
i talentach. Są uzdolnieni malarsko, są wśród nich 
poetki, Kazimierz Wojciechowski pasjonował się 
hodowlą kaktusów, kilka pań wyczarowuje piękno 
szydełkiem, Bogdan Springer pisze teksty, śpiewa 
i komponuje muzykę, ponad 10 lat prowadził Ga-
lerię na Ptasiej. 

R. Czarnecki szefował Klubowi przez dwa lata, 
a od roku akademickiego 2017/2018 kieruje nim 
duet Roman Grobarski i Ewa Kwaśniewicz.

 Ewa KWAŚNIEWICZ

Klub zaczynał skromnie, dziś liczy już wielu 
członków, którzy przybyli na jubileusz 25-lecia

Fot. Krystyna Filmanowicz
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Początki Fotooka 
Na Uniwersytet Trzeciego Wieku zapisaliśmy 
się wówczas, kiedy sukcesy i obowiązki nasze-
go życia zawodowego mieliśmy już za sobą. 
Ale do życia potrzebna jest radość. 

Paulo Coelho w jednej z książek pisał, w jaki po-
dziw wprowadził go muzyk pięknie grający Cho-
pina, Mozarta w korytarzu centrum handlowego, 
gdzie właściwie nikt go nie słuchał zajęty zaku-
pami, a on grał pogrążony w magicznym świecie 
swojej muzyki. Coelho powiedział: „Każdy z nas 
ma jakąś misję do wypełnienia. Nie ma znaczenia, 
czy inni nas wspierają, ignorują, krytykują czy 
akceptują. Robimy, bo to nam daje radość”. 

Na początku działalności Klubu Fotooko człon-
kowie dawali swoje zdjęcia na wystawy  nieśmia-
ło, nie będąc pewni  wartości prac. Kazimierz 
Wojciechowski, wtedy szef Rady Programowej, 

powiedział wówczas: – Bądźcie przekonani do 
swoich dzieł, jeżeli chcecie mieć satysfakcje z tego, 
co robicie. 

Pierwsza Rada Klubu  Fotooko (w roku 2007) 
składała się z 10 osób i to z samych szefów. Bole-
sław Polarczyk, jako szef szefów, uporządkował 
to tak. Na straży porządku w Klubie stoi Rada 
Programowa. Rządząc żelazną ręką, utrzymuje 
wśród członków niezwykłą dyscyplinę. Nikt nie 
może wykazać się własną inicjatywą, bo jego 
zapał zostanie stłumiony. Radę tworzą szefowie 
zajmujący się samymi zbędnymi sprawami. Bo-
lesław Polarczyk to szef szefów, Kazimierz Woj-
ciechowski – zastępca, szef Rady Programowej, 
Nina Czekała – szefowa finansów, Bogumiła 
Hyla-Dąbek – szefowa kinematografii, Elżbieta 
Józefowicz – szefowa kultury, rzecznik prasowy, 
Ala Zboralska – szefowa instytutu pamięci klubo-
wej (kronika), Andrzej Kozak – szef organizacji 
wystaw, Jerzy Czekała – szef techniczny, Stefan 
Szczęsny – szef warsztatów, Halina Maszner –  
szefowa kancelarii (napisałam około 100 notatek, 
kilkanaście artykułów do „Inspiracji”), Zbigniew 
Rajche – mąż zaufania, honorowy członek Klubu. 

 Halina MASZNER

Halina MASZNER 

Rzeczy szczególne
4 czerwca w holu Biblioteki Norwida odbył się 
wernisaż wystawy Klubu Fotograficznego „Fo-
tooko” podsumowujący 25 lat jego działalności. 

Obecnych na uroczystości serdecznie powitała 
wicedyrektorka WiMBP Anna Polus, która wy-
raziła swoje uznanie dla bogatego dorobku Klubu 

i życzyła fotografującym, bez względu na jakim 
etapie drogi artystycznej aktualnie się znajdują, 
kolejnych udanych fotografii.

W imieniu Klubu „Fotooko” powitało gości jego 
dwuosobowe kierownictwo – Roman Grobarski 
i Ewa Kwaśniewicz. Podziękowali tym, którzy 
zaangażowali się w organizację jubileuszowej wy-
stawy, w szczególności Dorocie Kaczmarek – kie-
rowniczce działu promocji Biblioteki i Krzyszto-
fowi Suboczowi – kuratorowi tego wernisażu. Za 
sprawą demokratycznego przeglądu, przy zasłonię-
tych nazwiskach ich autorów, z bogatego zasobu 
Klubu wybrano 80 prac, które czekały w holu na 
aplauz lub słowo krytyczne oglądających wystawę. 
Przypomniano krótko historię Klubu, bo ludzie 

Małgorzata TURZAŃSKA
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Co oko widziało
7 maja w sali im. Janusza Koniusza Wojewódz-
kiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Klub Fo-
tograficzny „Fotooko” świętował wyjątkowy 
jubileusz – 25 lat swej twórczej działalności! 
Było co pokazywać i o czym rozmawiać.

W atmosferę tego wydarzenia, jeszcze przed ofi-
cjalnym otwarciem gali, wprowadził przegląd fo-
tografii autorstwa Krystyny Filmanowicz. Nie-
zliczone kadry z plenerów uczestników Klubu, 
z chwil relaksu przywołały wspomnienia, budziły 
radość, zapalały iskierki wzruszenia w oczach by-
łych i aktualnych członków „Fotooka”.

Gości serdecznie powitali prowadzący jubile-
uszową galę – Ewa Kwaśniewicz i Roman Gro-
barski – aktualni kierownicy Klubu oraz Halina 
Maszner – słuchaczka ZUTW, przyjazna jego 
działalności. Roman Grobarski zaprosił na scenę 
panią prezes Zofię Banaszak. Następnie zaproszo-

odchodzą, pozostają fotografie, wspomnienia, za-
wiązane przyjaźnie i wspólna pasja.

W imieniu Zarządu ZUTW prezes Zofia Ba-
naszak wyraziła radość, że współpraca z WiM-
BP im. C. K. Norwida przynosi wymierne efekty 
owocujące pięknymi, wspólnymi artystycznymi 
wydarzeniami. Zarząd ZUTW zawsze wspomagał 
zamierzenia Klubu, był dumny z sukcesów foto-
grafujących. W dniu, w którym wszyscy cieszyli 
się tak ważnym jubileuszem, osoby, które włoży-
ły największy wkład pracy, zostały obdarowane 
dorodnymi kwiatami. Docenieni zostali: Dorota 
Kaczmarek, Ewa Kwaśniewicz, Roman Grobar-
ski i Krzysztof Subocz.

Oficjalnego otwarcia wernisażu wspólnie do-
konali: prezes Zofia Banaszak i dyr. WiMBP 
Andrzej Buck. Fotografie byłych i aktualnych 
członków Klubu doczekały się należnego im za-
interesowania, bo to one na tej scenie grały głów-
ną rolę. Zostały pięknie wyeksponowane, ich te-
matyka zadziwiała różnorodnością. Oglądający 
przenosili się w różne szerokości geograficzne, 
przeskakiwali z jednej pory roku w drugą, po-
dziwiali zabytki architektury, przeciskali się wą-
skimi zaułkami, podglądali scenki uliczne, by za 
moment „wpłynąć na suchego przestwór oceanu”, 
unosić się paralotnią nad ziemią, podziwiać siłę 
wodospadów, wreszcie odpocząć podczas pikniku  
na trawie.

Pokazane fotografie można potraktować jako 
skarbnicę wiedzy o ich autorach. Widać w nich, „co 
im duszy gra”. Członkowie Klubu „Fotooko” lubią 
podróżować, zwiedzają świat. Maria Wróblewska 
sfotografowała świątynię Wang, Krystyna Filma-
nowicz dała zdjęcie „W Dreźnie”, Janina Komo-
rowska zdjęcia z Londynu i Kopenhagi, Bogumiła 
Hyla-Dąbek pokazała Podlasie, ale i Sycylię. Na 
fotografiach znalazły się ciche przydrożne kapliczki, 
jak np. u Bolesława Polarczyka, i kościoły, świąty-
nie, meczety... Bije z nich powaga, szacunek, toleran-
cja. Autorów interesuje życie – w zaciszu domostw 
i na ulicy, pochylają się nad starością i nędzą ludzką, 
co ilustruje zdjęcie „Drzemiąca staruszka”. Kochają 
przyrodę, uczą szacunku do niej, każą zatrzymać 
się w pędzie i popatrzeć dookoła, jaki piękny jest 
świat, jaka piękna nasza Zielona Góra, co widać 
u Jerzego Staszewskiego w pracy „Wagmostaw 
jesienią”. Są wrażliwi, cenią sobie przyjaźń, rodzinę, 
subtelnie wyrażają swoje emocje, co pokazuje zdję-
cie „Skupienie” B. Polarczyka. Bez uśmiechu życie 
byłoby nudne – twierdzi E. Kwaśniewicz. Jej ptaszek 
z fotografii po prostu idzie sobie przed siebie. I jak 
tu nie darzyć go sympatią. O zdjęciach z wystawy 
i ich autorach można by napisać jeszcze wiele, ale 
na pewno lepiej przyjść, obejrzeć i przeżyć ich treść 
po swojemu.

 Małgorzata TURZAŃSKA

Małgorzata TURZAŃSKA
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no wszystkich byłych kierowników Klubu: Helenę 
Lebiecką, Barbarę Sawicką, Stefana Szczęsnego, 
Bolesława Polarczyka i Romana Czarneckiego. 
To właśnie oni wytyczali kierunki działalności 
fotograficznej, dbali o spójność Klubu i znacząco 
przyczynili się do jego obecnej dobrej kondycji. 
Do nich po chwili dołączyli wszyscy pozostali 
członkowie – byli i obecni.

Halina Maszner w krótkiej opowieści o fotogra-
fii, zgodnie z główną sentencją wiersza Ewy Kwa-
śniewicz, stwierdziła, że prawdziwym kreatorem 
„jest promień słoneczny i jego wierna towarzysz-
ka – radość tworzenia!” Następnie prowadząca 
dowcipnie i z przymrużeniem oka opowiedziała 
o powstaniu fotografii, jej szerokim obecnie wyko-
rzystaniu i rosnącym znaczeniu w życiu każdego 
człowieka.

Historia Klubu opowiedziana przez Ewę Kwa-
śniewicz (od momentu założenia przez zdolnych 
i chętnych do działania fotoamatorów) to także 
refleksja, z jak wielką starannością czuwano nad 
rozwojem Klubu, nad poziomem jego działania. 
Dzięki aktywności członków i wsparciu ZUTW 
powstawały kolejne wystawy dokumentujące dzia-
łalność „Fotooka” i cieszące oko oglądających.

Historię wystaw pokazywały też plakaty rozsta-
wione w sali. Nad sceną wszyscy mogli podziwiać 

aktualne od 2014 r. logo Klubu autorstwa Pawła 
Janczaruka, któremu wielu członków zawdzięcza 
dużo lepsze od przeciętnych umiejętności fotogra-
fowania.

Z należnym szacunkiem Ewa Kwaśniewicz 
wymieniła nazwiska tych, których już nie ma po-
śród nas, m.in. Kazimierza Nowika, Zbigniewa 
Rajche, Barbary Konarskiej, a którzy swoją 
obecnością i dzieleniem wspólnej pasji zapisali 
się złotymi literami w kronice Klubu.

Po tym wystąpieniu głos oddano gościom i przy-
jaciołom Klubu. W imieniu prezydenta Zielonej 
Góry Janusza Kubickiego – Zygmunt Stabrowski 
wręczył kierownictwu Klubu Złoty Medal Zasłu-
gi za wieloletni twórczy dorobek artystyczny, 
służący dobru mieszkańców. Jego zdaniem warto 
zatrzymać się na chwilę, żeby pochylić się nad fo-
tografiami i zadumać nad ich przekazem.

Następnie głos zabrał Paweł Janczaruk, który, 
oprócz złożenia serdecznych gratulacji, przypo-
mniał, że fotografia nie tylko dokumentuje ota-
czającą nas rzeczywistość, ale zatrzymuje pamięć 
o pięknych chwilach w życiu każdego z nas. Tutaj 
tkwi jej największa wartość.

Szerokim strumieniem popłynęły gratulacje! 
Prezes ZUTW Zofia Banaszak w imieniu zarządu 
złożyła wyrazy uznania za twórcze zaangażowanie 

W imieniu prezydenta Zielonej Góry Zygmunt Sta-
browski wręczył kierownictwu Klubu Fotooko Złoty 
Medal Zasługi za dorobek artystyczny służący dobru 
mieszkańców miasta. Medal przyjmuje współprowa-
dzące Klub – Ewa Kwaśniewicz.

Fot. Krystyna Filmanowicz

Długoletni prezes „Fotooka”– Bolesław Polar-
czyk – swoje życzenia z okazji jubileuszu przeka-
zał dowcipnie, śpiewająco, razem z żoną Mirosła-
wą Branicką-Polarczyk. Obok uradowana Ewa  
Kwaśniewicz. 

Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek
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Klubu w artystyczne życie Uniwersytetu. Życzyła 
wszystkim fotografującym spotkania tej najlepszej 
chwili, właściwego miejsca, dobrego kadru i świa-
tła do pracy z aparatem. Wartość każdej zatrzyma-
nej chwili jest bezcenna, wszak ona już nigdy nie 
powróci... Długoletni prezes „Fotooka”– Bolesław 
Polarczyk – swoje życzenia przekazał dowcipnie, 
śpiewająco, razem z żoną Mirosławą Branicką-
-Polarczyk, za co oboje otrzymali gromkie brawa. 
Serdeczne i miłe życzenia złożyła też dr Krystyna 
Walińska – kierownik Centrum Przyrodniczego, 
z którym Klub współpracuje.

Potem nastąpiła oczekiwana przez wszystkich 
część artystyczna! Występujący składali jubilatom 
gratulacje, tak jak potrafili najpiękniej! W roman-

tyczny nastrój wieczoru wprowadził Zbigniew Ba-
naszak, wykonując trzy urokliwe piosenki z daw-
nych lat – dwie solo, jedną w duecie z Mirosławą 
Branicką-Polarczyk. Zespół Teatru Tańca Con 
Passione pogratulował energetycznym tańcem, 
członkowie Śpiewnika Uniwersyteckiego – uro-
czymi piosenkami, a Bożena Rudkiewicz zabawną 
wersją „Królewny Śnieżki”.

Uroczystość zamknęła Z. Banaszak podzię-
kowaniem za piękne zorganizowanie jubileuszo-
wej gali i zaprosiła wszystkich na okoliczno-
ściowy tort, którego fundatorem był prezydent  
Janusz Kubicki.

 Małgorzata TURZAŃSKA

Piknikowe  
fotoplenery
(luźna notatka)

Na ten wtorek czekaliśmy z radością. Klub 
Fotooko, korzystając (jak co roku) z gościn-
ności dyrektora Włodzimierza Kwaśniewicza, 

zaplanował na 25 maja 2010 r. zajęcia w Lu-
buskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. 

Wpierw W. Kwaśniewicz omówił wystawy, któ-
rych otwarcie odbyło się przy okazji wojewódzkich 
obchodów 219. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Był też akcent dotyczący 600– lecia bitwy 
pod Grunwaldem.

Inną częścią tego wyjazdu była tzw. radość in-
tegracyjna. Z kilku samochodów, którymi dotar-
liśmy do Drzonowa, zaczęły wynurzać się – nie, 
nie aparaty – może powiem ładniej – nie tylko 
aparaty, ale kosze, plecaki, torby itp. Tak obłado-
wani, rozbawieni uczestnicy spotkania podążali 

Halina MASZNER 

Fot. Bogdan J. Springer
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tłumnie w głąb placu, na którym stoi pod ładnym 
dachem duży grill, a wkoło ławy i stoły. Ogień 
witał nas szczególnie miło, bo pogoda była chłod-
na. Na siatkowym kole skwierczały smakowicie 
kiełbaski, kaszanki (staraniem Andrzeja Kozaka), 
no i 37 nadziewanych naleśniczków „panjanków” 
(Janki Komorowskiej). Na stołach – witająca nas 
Ewa Kwaśniewicz – już ustawiła własnoręcznie 
przygotowane sałatki, termosy, musztardy. Z ko-
szy zaczęły wyłaniać się różności oraz dla koloru 
i folkloru różnosmakowe nalewki. 

Sceneria bajkowa. Wiosenna zieleń, śpiewy pta-
ków, a wokół czołgi, armaty, schrony, samoloty. Hi-
storia, fantazja, piękno... (Jeżeli chodzi o mnie, to 
na pikniku potrafię dojrzeć piękno nie tylko w fo-
tografii, ale także – a może głównie – w smacznym 
naleśniczku, rogalikach lub kopertkach z jabłkiem, 
w których jest ogrom serdeczności twórcy).

Zdjęcia były chyba głównie z „łapanki”. Janecz-
ka „złapała” Ninkę Czekałę, Wandzię Maciejew-
ską i Lucynkę Charydczak w wyraźnie rozpust-
nej sytuacji – papieros, kieliszek... Lecz aureola 
z białego talerzyka oraz złożone ręce skruszonej 
Wandzi mówiły, ile grzeszności mogło się wyda-
rzyć na tym pikniku. Basia Konarska poparła 
innym dowodem tę tezę. Uwieczniła, jak Lucynka 
Charydczak dziwnie patrzy na (niepalącą) Hali-
nę Maszner – palącą papierosa. Zosia Isańska 
rozdawała „dupki” (taki placek upiekła), Terska 
Jamróz (znowu) nazwijała dla nas 63 rogale. Wan-
dzia Maciejewska nadziała kopertki jabłkiem. Ile 
wszyscy kupili, naznosili, nie sposób wymienić.

Dowcipy leciały (jak z armaty) z każdej strony, 
bez przerwy, wyzwalając salwy śmiechu. Zdarzały 
się śpiewy w tonacji szybujących samolotów, fał-
szowane jak tajne kody wojskowe (albo ochrypłość 
zgrzytu hamulca). Było cudnie!!!

Dodatkową emocją był hangar muzealny, w któ-
rym stoją wojenne samochody, armaty, rakiety, 
słowem bardzo różny, brutalny sprzęt do zabijania 
wroga. Na tych złowrogich, zimnych, bezdusznych 
machinach z okazji uroczystej Nocy Muzeów – 
pomysłem dyrektora Włodzimierza Kwaśniewicza 
i jego żony Ewy – umieszczono piękne zdjęcia oraz 
obrazy tworzone przez słuchaczy ZUTW. Niezwy-
kłe wrażenie. Bogdan zrobił nam w tym miejscu 
zdjęcie grupowe.

A po imprezie wracaliśmy do domu samocho-
dami: Basi Konarskiej, Haliny Maszner, Eli Józe-
fowicz, Jurka Czekały, Kazia Wojciechowskiego, 
Andrzeja Kozaka, Bogdana Springera, Bola Po-
larczyka. To był jeden z tych naszych pięknych, 
wspólnie spędzonych dni, które starałam się opi-
sywać przez ponad trzy lata. Tworzymy ciekawą 
społeczność w naszym Klubie. Opisywanie jej jest 
przyjemnością, którą czerpałam z podziwu dla 
różnych pasji koleżanek i kolegów. 

 Halina MASZNER

Notatka nr 27/ 2009– 2010. Jedna z około 100 no-
tatek napisanych przez Halinę Maszner w latach 
2007-2010. To jest ostatnia notatka pisana w ra-
mach Fotooka.

Fot. Krystyna Filmanowicz
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Udane Forum dla 
seniorów
– To, że umiera jeden z małżonków, nie znaczy, 
że zabiera ze sobą naszą seksualność! – mówił 
prof. Zbigniew Izdebski i otrzymał od senio-
rów gromkie brawa.

Słuchacze ZUTW wzięli 7 czerwca udział w I Fo-
rum Seniora w Zielonej Górze zorganizowanym 
przez „Gazetę Lubuską” i Zielonogórski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. To znaczące dla seniorów 
wydarzenie zrealizowano przy pomocy finansowej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubu-
skiego. Zainteresowani tłumnie przybyli do Sali 
Kolumnowej UM i to nie tylko z Zielonej Góry. 
Co im powiedzą, co zaproponują, czy pomogą 
w trudnych sprawach? Ich problemy nie spotyka-
ją się zbyt często z zainteresowaniem innych, czy 
tym razem będzie inaczej? Było! Poruszono tyle 
ważnych spraw, że chyba każdy z obecnych znalazł 
coś dla siebie i wychodził usatysfakcjonowany. 

Po powitaniu przybyłych głos zabrała była mi-
nister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, 
która stwierdziła, że coraz więcej osób zajmuje 
się sprawami seniorów i życzyła, żeby zajmowa-
ły się skutecznie, a to przełożyło się na poprawę 
warunków materialnych i organizacyjnych ludzi 
starszych. Występ Grupy Tanecznej „Disco Solo, 
Folklor , Dance, Latino Solo” został entuzjastycz-
nie nagrodzony brawami, a instruktor Krzysztof 
Kociński usłyszał słowa uznania.

Wykład prof. Izdebskiego
„Miłość i seksualność osób w wieku senioralnym” 
to temat wykładu inauguracyjnego prof. Zbignie-
wa Izdebskiego, znanego seksuologa i pedagoga. 
Zaskoczenie? Może trochę, bo temat często nie-

słusznie wstydliwy, o którym nie wszyscy potrafią 
swobodnie rozmawiać, mimo że bardzo ważny 
i dotyczący każdego z nas. – Wiek przecież nie 
narzuca zaprzestania uprawiania seksu i osiąga-
nia orgazmu – mówił prof. Z Izdebski i trudno się 
z tym nie zgodzić. Wszystkim na sali udzielił się 
bardzo wesoły nastrój, gdy profesor swobodnie 
mówił o seksie, a mówił momentami w sposób 
żartobliwy, zabawny, namawiając seniorów do sek-
sualnej aktywności, do okazywania sobie uczuć, do 
częstego przytulania się. Poruszył problemy ludzi 
samotnych, a po stwierdzeniu : – To, że umiera 
jeden z małżonków, nie znaczy, że zabiera ze sobą 
naszą seksualność! – otrzymał gromkie brawa. 
Było też m. in. o seksie w sanatoriach, o tym, że 
warto o seksie rozmawiać z wnukami, którym 
z dziadkami łatwiej się porozumieć niż z rodzicami. 
Wykład prof. Z. Izdebskiego na pewno pobudził 
wielu seniorów do przemyśleń nad swoim życiem 
intymnym, od którego w dużym stopniu zależy 
nasze zadowolenie z życia. Profesor sporo czasu 
poświęcił Michalinie Wisłockiej, którą znał oso-
biście. Proponował, żeby województwo lubuskie 
promować hasłem „Lubuskie – kraina winem, mio-
dem i miłością płynące”, bo to właśnie w naszym 
województwie Michalina Wisłocka przeżyła swoją 
wielką miłość.

Inne wykłady i porady
Po wykładzie prof. Z Izdebskiego, który wszyscy 
na pewno zapamiętają i długo będą o nim dysku-
tować, przyszedł czas na inne porady mające po-
móc i ułatwić życie starszemu pokoleniu. Pierwszy 
wystąpił przedstawiciel Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Chociaż dyrektor Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego, Piotr Bromber, nie mógł przyjść 
osobiście, to na telebimie wyświetlono rozmowę 
z nim. Opowiedział o planach i już realizowanych 
programach dla seniorów. Wszyscy mogli na sto-
isku NFZ w holu załatwić np. kartę uprawniającą 
do leczenia w krajach UE. Zbliżają się wakacje, 
wyjazdy, więc wiele osób z tego skorzystało. W pa-
nelu na temat zdrowia nie zabrakło głosu dietetyka 
klinicznego Aleksandry Majsnerowskiej, któ-
ra mówiła o zdrowej diecie seniorów i podawała 

Bogumiła HYLA-DĄBEK
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konkretne przykłady, co jeść, czego nie jeść, żeby 
cieszyć się dobrym zdrowiem.

Jakub Piosik – dyrektor Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej zaproponował m.in. Kartę 
Seniora dającą wiele zniżek. Nic dziwnego, że 
wnioski o tę kartę trzeba było dodrukować. W pa-
nelu o przedsiębiorczości i bezpieczeństwie porad 
prawnych udzielał Piotr Bijański, prezes firmy 
Twój Prawnik24.pl, który przyjechał z Gliwic. 
„Umowy, banki, spadki – gdzie najczęściej po-
pełniamy błędy?” – to tematy, które spotkały się 
z dużym zainteresowaniem, a jeżeli kogoś można 
było przestrzec przed popełnieniem błędu, to wy-
kład spełnił swoje zadanie. Dariusz Olipra z firmy 
Winnarce zaprezentował najnowsze przyrządy, 
które mogą usprawnić codziennie życie emerytów 
i ich opiekunów. Poznali je wszyscy teoretycznie 
i zobaczyli na filmie w konkretnym zastosowaniu. 
Firma miała też swoje stoisko w holu UM, kto 
chciał mógł tam dowiedzieć się więcej. Z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z wykładem „ZUS dla 
seniora” przyszła na forum Alina Ciesielska – na-
czelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rento-
wych i opowiedziała o najważniejszych zasadach 
dotyczących waloryzacji emerytur oraz przypo-
mniała o doradcach emerytalnych.

Metoda na wnuczka
Swoją ofertę przedstawiły również Przewozy Re-
gionalne PolRegio, a Krzysztof Pawlak omówił, 
gdzie, kiedy i z jakich zniżek mogą korzystać po-
dróżujący seniorzy. Nie mogło zabraknąć spotkania 
z policjantem, tym bardziej, że statystyki oszustw 
seniorów są zatrważające. W 2018 roku lubuscy se-
niorzy stracili ponad milion złotych, a od stycznia 
do maja 2019 starsze osoby dały się naciągnąć na 
ponad 560 tysięcy zł. Funkcjonariusz przypominał, 
że oszustwo na wnuczka to jedna z najpopularniej-
szych metod wyłudzania pieniędzy i bardzo przed 

nią przestrzegał. Zapoznał też z innymi metodami 
oszustów; jak się okazuje, jest ich sporo.

Na zakończenie I Forum Seniorów wystąpiła 
Grupa Taneczna „Senior Perfekt” z ZUTW, której 
instruktorką jest Aneta Ostrówka. Występ, po-
dobnie jak poprzedni, bardzo się wszystkim podo-
bał i zebrał wielkie brawa. W przerwie pomiędzy 
panelami był czas na kawę, herbatę, ciasteczka, 
a przy nich na rozmowy, dyskusje i wymianę do-
świadczeń. Po zakończeniu na wszystkich czekał 
ciepły posiłek. 

Forum okazało się bardzo potrzebne. Było cie-
kawie, miło, wesoło i, co najważniejsze, seniorzy 
poczuli, że nie są pozostawieni sami sobie. 

 Bogumiła HYLA-DĄBEK

– Wiek nie narzuca zaprzestania uprawiania seksu 
i osiągania orgazmu – mówił w czasie wykładu prof. 
Zbigniew Izdebski i trudno się z nim nie zgodzić

Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek
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Dotknij teatru
Nie znoszę: wszelkiego rodzaju ostentacji,
We wszystkim: i w zamożności, 
i w seksualności, i w stroju. 
Ogromnie sobie cenię prywatność.

 Tomasz Karasiński

Międzynarodowy Dzień Teatru jest zawsze 
obchodzony 27 marca. W tym roku był to jed-
nak dla sporej grupy osób wyjątkowy dzień. 
Dlaczego?

Otóż słuchacze ZUTW razem z rodziną i przyja-
ciółmi wspominali aktora Tomasza Karasińskiego! 
Wieczór wspomnień o aktorze nosił tytuł „Życie 
podróżą jest”. Spotkanie odbyło się w bibliotece 
im. C. K. Norwida i zostało poprzedzony uroczy-
stym nadaniem imienia aktora garderobie przy 
sali im. Janusza Koniusza w bibliotece. W odsło-
nięciu okolicznościowej tablicy wzięła udział żona 
Tomasza Karasińskiego. Moderatorem był aktor 

Lubuskiego Teatru – Andrzej Nowak. O Tomaszu 
Karasińskim i odsłoniętej tablicy w ciepłych sło-
wach mówił do licznie zebranych Andrzej Buck, 
dyrektor biblioteki.

Dla słuchaczy ZUTW zmarły w roku 2015 aktor 
był bardzo bliską osobą. Od roku 1999 prowadził 
uniwersytecki kabaret „Monte Verde”, który z po-
wodzeniem występował na Juwenaliach III Wieku, 
zdobywając nagrody, cieszył swoim programem 
widzów w wielu lubuskich (i nie tylko) miastach. 
Nic dziwnego, że miło było słuchać wspomnień 
o takim człowieku, a dzielili się nimi ludzie teatru 
kiedyś pracujący z Tomaszem Karasińskim i znają-
cy Go osobiście. Przypomniane zostały fragmenty 
spektakli oraz filmów z Jego udziałem. Prezento-
wane były zdjęcia z aktorem, w tym zdjęcia au-
torstwa słuchaczy ZUTW Bolesława Polarczyka 
i Bogumiły Hyli-Dąbek.

Jakim człowiekiem był przedwcześnie zmarły 
Tomasz Karasiński? Jak Go wspominali ci, którzy 
współpracowali z nim na co dzień? Padały takie 
określenia, jak: cudo facet, bardzo inteligentny, dow-
cipny, lubił żarty, robił dowcipy kolegom na scenie, 
mistrz puenty, dobry, ciepły, wrażliwy... To wszyst-
ko było poparte przykładami wspólnie przeżytych 
chwil, bardzo barwnie i obrazowo opowiedzianych. 
O dobroci aktora i o tym, że miał wielu oddanych 
Mu przyjaciół, opowiedziała prezes uniwersytetu 

Bogumiła HYLA-DĄBEK

Żona Tomasza Karasińskiego odsłania pamiątkową 
tablicę - w garderobie biblioteki Norwida - poświę-
coną zmarłemu mężowi

Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek

Wieczór wspomnień poświęcony był aktorowi zwią-
zanemu od lat z Zielonogórskim Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku

Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek



61

.

Forum seniora

Zofia Banaszak, a Mirosława Branicka-Polar-
czyk wspominała, jak dbał o nich, aktorów kabaretu, 
jak przyniósł Jej suknię, w której właśnie wczoraj 
występowała. Cytowano powiedzenia Tomasza Ka-
rasińskiego, który zagrał około 100 ról, pracował 
w pięciu innych teatrach w Polsce, zanim zadomo-
wił się w Zielonej Górze i LubuskimTeatrze, gdzie 
stworzył wiele niezapomnianych kreacji. Aktor, jak 
wspominano, planował, gdy będzie na emeryturze, 
wstawać o 5 rano? – Dlaczego? – pytali zdziwieni 
koledzy. – Żeby dłużej nic nie robić – odpowiadał. 

Nic dziwnego, że podczas tych wspomnień zebrani 
często wybuchali gromkim śmiechem.

Wieczór wzbogaciły występy kabaretu Monte 
Verde. Świetne dialogi i monologi, piosenki, bły-
skotliwe puenty, dowcipne sentencje – wszystko 
wyreżyserowane jeszcze przez wspominanego 
Tomasza Karasińskiego. Publiczność reagowała 
bardzo żywiołowo i nagradzała naszych aktorów 
brawami. To był wyjątkowy wieczór.

 Bogumiła HYLA-DĄBEK

Pofilozofujmy trochę... 

Od czego masz 
głowę? 
Wtorek, 25 czerwca, ostatnie spotkanie Klu-
bu Cogito w tym roku akademickim. Minęło 
sześć lat... 

Coraz bardziej fascynujące wydają się meandry 
filozofii, w które wprowadza słuchaczy doktor 
Agnieszka Szczap. W tym roku było kilka spo-
tkań przygotowanych też przez uczestników Klubu 
pod okiem pani doktor. Poza tym w pierwszym 
półroczu klubowicze uczestniczyli w niezwykle 
ciekawych wykładach na Uniwersytecie Zielono-
górskim, które prowadzili dr hab. Piotr Bylica, 
dr Justyna Kroczak, dr Paweł Walczak. A oto 
refleksje niektórych członków Klubu Cogito.

Jerzy Lewandowski: – Minął kolejny rok spo-
tkań z filozofią. Spotkań, na których nie można 
się nudzić. Lata mijają, a tu nadal jest o czym 
rozmawiać. Myślę, że taka jest filozofia. Wciąga, 
uczy samodzielnego i krytycznego myślenia, uczy 
szacunku do cudzej myśli, tolerancji, pozwala na 

swobodną wymianę poglądów. Dyskusja jest tutaj 
nieodzowna. Jesteśmy otwarci na nową wiedzę, 
spoglądamy na wiele spraw z innej nowej perspek-
tywy. Po zawiłych i krętych ścieżkach filozofii 
z fachową naukową wiedzą – jak morska latarnia 
– prowadzi nas dr Agnieszka Szczap. Myślę też, 
że wzajemnie jesteśmy dla siebie nauczycielami. 
Każdy z nas ma inne doświadczenia życiowe, inne 
poglądy, rozmawiając i dyskutując, uczymy się 
i bardziej siebie poznajemy. Dla mnie filozofia to 
życiowa przygoda. 

Elżbieta Stalec: – Dla mnie filozofia to głód 
i pragnienie wiedzy. To ciągłe pytania, na które nie 
znajduję jednoznacznych odpowiedzi. To wolność 
myśli nieskrępowana żadną ideologią. Jedynym 
sędzią moich myśli jest własne sumienie, które 
zostało ukształtowane przez wychowanie. Mimo 
postępu wiedzy w różnych dziedzinach człowiek 
jest ciągle taki sam, boryka się z tymi samymi 
przywarami. Etyka, moralność były tematem zaj-
mującego wykładu dr. Pawła Walczaka. Słuchając, 
uświadamiałam sobie, jak bardzo wieloznaczne 
i delikatne są terminy – etyka, moralność. Będąc 
słuchaczem filozofii, odkrywam głębię różnych 
potocznych znaczeń. I to jest zachwycające od-
krycie...

Barbara Nau: – W spotkaniach Klubu Cogito 
uczestniczę od roku. Przygnała mnie tu chęć od-
świeżenia i pogłębienia wiedzy z zakresu filozofii 
i kultury. I oto znalazłam się w gronie rozdysku-
towanych pasjonatów, a więc w swoim żywiole. 

Halina MASZNER 



62 kwiecień 2019 – październik 2019 nr 2 (56) 2019 

.

Klub jest – w moim przekonaniu – ze względu 
na poruszaną tematykę i problematykę spotkań 
enklawą myśli humanistycznej. Miło tu uciec od 
rozmów o coraz bardziej stechnicyzowanym świe-
cie, prowadzonych przez moich rodzinnych fanów 
komputerów i motoryzacji językiem adekwatnym 
do tematu. Z zainteresowaniem czekam na spotka-
nia w przyszłym roku akademickim. 

Marek Kurzawa: – Kiedy pięć lat temu pierw-
szy raz wziąłem udział w spotkaniu Klubu Filozo-
ficznego Cogito, nie miałem pojęcia, że ten dzień 
tak zmieni moje życie. Teraz jestem po czterech 
latach studiów na kierunku filozofia na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim, przede mną ostatni rok 
i magisterium. Inaczej zatem patrzę na świat, ina-
czej go rozumiem i inaczej przeżywam. Filozofia 
otworzyła mnie na humanistykę. Filozofia nauczy-
ła mnie zadawać właściwe pytania i poszukiwać 
na nie odpowiedzi. Jest to dla mnie jednocześnie 
wspaniałe ćwiczenie umysłu.

Włodzimierz Apenit: – Chciałbym tu pod-
sumować wrażenia dotyczące udziału w Klubie 
Filozofii Cogito. W zajęciach grupy uczestniczę 
dopiero od kilku miesięcy i na początku wyda-
wało mi się, że wchodzę w dość tajemnicze śro-
dowisko . Podjąłem więc próbę rozszyfrowania tej 
nazwy i okazało się, że oznacza z łaciny myślenie, 
rozważanie, zastanawianie się. Wg Encyklopedii 
PWN „cogito” oznacza akt świadomości, a na prze-
strzeni lat formuła ta była poszerzana i pojęcie jest 
obecnie często używane jako synonim jaźni lub 
świadomości. Tak więc i grupę Cogito można zde-
finiować jako zespół myślicieli, którzy w swoich 

rozważaniach, pod czujnym okiem dr Agnieszki 
Szczap, dochodzą do rozmaitych wniosków droga 
rozumową. 

Rozum, traktowany w ujęciu filozoficznym jako 
umysł, jest właściwie niezniszczalny, a myślenie 
jest naszym sprzymierzeńcem od urodzenia. Tak 
więc jeżeli należysz do grupy myślicieli, to po-
winieneś czasem pokazać, co masz w tej swojej 
głowie! W życiu codziennym bywa tak, że głów-
kujemy nad tym, co by tu wymyślić. Zdarza się 
to wszystkim, a czasem nawet politykom. Każdy 
myśliciel marzy, by wymyślić coś tak, żeby drugi 
tego nie wymyślił. Jednak historia pokazuje, że 
na jednym kontynencie, a nawet w jednym kraju, 
jeden myśliciel coś wymyślił, a drugi wydumał 
to samo i każdy z nich uważał, że był pierwszym 
twórcą określonej, przełomowej idei. 

Co ważne w grupie Cogito. Słuchając wykła-
dów na zajęciach bądź dyskusji na różne tematy 
filozoficzne, mamy możliwość przedstawienia 
swoich poglądów na omawiany temat. Daje nam 
to satysfakcję i natchnienie do dalszych rozważań. 
A w kolejnych rozważaniach ważne jest, żeby mieć 
pozytywne myślenie, gdyż dzięki niemu otwierają 
się przed nami nie tylko małe drzwi, ale i wielkie 
wrota. Dzięki zajęciom możemy wyciągnąć wnio-
ski i, chcąc czy nie, stajemy się powoli mędrcami, 
filozofami w określonej dziedzinie wiedzy. 

Zachęcam słuchaczy ZUTW do zapisywania 
się do tej ciekawej grupy, jaką jest Klub Filozofii 
Cogito. 

Zebrała Halina MASZNER
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Najważniejsza 
jest intencja
Na niezwykłe spotkania u stóp Ślęży, najwyż-
szego masywu Przedgórza Sudeckiego, od lat 
przyjeżdżają ludzie z całego kraju, wśród nich 
interesujący prelegenci, nawet muzycy. Ci, 
którzy tam bywają, twierdzą, że do medy-
tacji prowadzonych na szczycie Ślęży (717,5 
m n.p.m.) przyłączają się myślami ludzie ze 
wszystkich kontynentów. 

Pod koniec marca 2019 czworo członków uniwer-
syteckiego Klubu Kryształ witało wiosnę w Sobót-
ce koło Wrocławia. To takie doroczne spotkanie 
tych, którzy chcą rozwijać swoją świadomość, żyć 
w świecie pełnym miłości i uczciwości wobec siebie, 
innych i całej planety. Wypada przypomnieć, że 
dawno temu Ślęża była ośrodkiem kultu solarnego. 
Na jej szczycie i w pobliżu zachowały się kamien-
ne rzeźby panny z rybą, „mnicha”, grzyba, dzika 
i niedźwiedzia, przez niektórych badaczy cywiliza-
cji łączone z celtyckim kręgiem kulturowym. Kro-
nikarz Thietmar z Merseburga pisze, że „Owa góra 
wielkiej doznawała czci u wszystkich mieszkańców 
z powodu swego ogromu oraz przeznaczenia, jako 
że odprawiano na niej pogańskie obrzędy”.

Zielonogórzanie pojechali na Ślężę, żeby wy-
słuchać treści przekazanych przez 32 wykładow-
ców, wśród nich wielu z zagranicy. Wykłady były 
przeplatane dźwiękiem, medytacją i pokazami tak, 
aby słuchaczy niezbyt zmęczyć. Prelegenci mówili 
między innymi o pamięci rodowej, o ciekawych 
podróżach między wcieleniami, o tym, jak wal-
czyć o szczęście, zdrowie i dostatek, o współpracy 
z aniołami, o ziołolecznictwie, o znaczeniu wody, 
o najnowszej aparaturze, nawet o UFO. Słuchacze 
uczyli się, jak pozbywać się strachu, bo on jest 

hamulcem blokującym rozwój każdego człowieka. 
Zadawali sobie pytania: dlaczego coś się wydarzyło 
w naszym życiu, czy i czego to miało nas nauczyć, 
czego nauczyło? Byliśmy w Sobótce nie tylko dla-
tego, żeby przypomnieć sobie, kim jesteśmy, ale 
i zdobytą wiedzę ponieść dalej.

Sens spotkań jest taki: pokazać jak najwięcej 
dróg i zachęcić uczestników do zgłębienia tego, co 
najbardziej do nich przemówiło. Spośród wykła-
dów dotykających problemów zdrowotnych wielu 
słuchaczy zainteresowały te o boreliozie i germań-
skiej nowej medycynie. − Borelioza jest naśladowcą, 
w wielu przypadkach potrafi udawać kilkadziesiąt 
różnych objawów, które można przypisać do kil-
kunastu chorób − zauważył Jarosław Kasprzak, 
współtwórca Wielkopolskiego Centrum Promocji 
Zdrowia. − Zdarzają się przypadki, że pacjent trafia 
do psychiatry jako hipochondryk, bo przecież nie 
można mieć tylu chorób i objawów naraz. Główna 
trudność diagnozowania polega na tym, że stosowa-
ne testy serologiczne często nie dają jednoznacznego 
wyniku. Dlatego tak ważne jest komplementarne 
podejście do diagnostyki i terapii.

Mieczysław Bielak przekonywał, że o szczęście, 
zdrowie i dostatek można w życiu walczyć albo moż-
na je wybrać. Prelegent przedstawił technikę trans-

Marynia SIATECKA

Przy rzeźbie Eugenia Rosołek
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feringu, czyli realizowania swojego celu poprzez 
serce w jedności duszy i umysłu, który ma służyć 
człowiekowi, a nie być jego panem. − A ponieważ 
żyjemy w rzeczywistości przyczynowo-skutkowej, 
to zbieramy to, co posialiśmy. Plony swojego siewu 
warto przyjąć z wdzięcznością i świadomie, dzięki 
temu zmieniamy swoje myślenie i na tym nowym 
poziomie często znajdujemy rozwiązanie swojego 
problemu – powiedział M. Bielak.

Z ciekawością, ale i z powątpiewaniem słuchano 
wykładu „Świat się zmienia od nicnierobienia... 
czyli boskie życie w praktyce” Edyty Borzymow-
skiej z Wrocławia .

E. Borzymowska jest mówcą motywacyjnym 
i coachem. Rozmowę w logicznym ciągu przeplata 
humorem, a to przekonuje słuchaczy. Powiedzia-
ła, że zadając sobie pytanie: czym jest szczęście, 
większość ludzi odpowie, że to miłość. I słusz-
nie. W życiu najważniejsza jest intencja: chcesz 
być szczęśliwy czy ciężko pracować? Jej zdaniem 
człowiek jest stacją nadawczą na swój temat. Serce 
„mówi” mózgowi sześć sekund wcześniej to, co 
ma się wydarzyć, a to znaczy, że nie umysł rządzi 
człowiekiem. Przechodzenie z myślenia do czucia 
jest zadaniem na co dzień. Miłość i lęk działają jak 
suwak: raz jest tego więcej, raz mniej. Umysł jest 
niezbędny, ale nie on ma rządzić człowiekiem. Mi-
łość? Miłość jest łaską. Człowiek musi wytworzyć 
przestrzeń i siebie obserwować. − Nie jest sztuką 
powitać wiosnę, ale ją zatrzymać w sercu – zakoń-
czyła swój wykład E. Borzymowska.

 Marynia SIATECKA

Edyta Borzymowska będzie w Zielonej Górze 15 
października. Jej wykład o tajemnicach naszego 
życia rozpocznie się o godz. 16.00 w Bibliotece 
im. Norwida.

Ogólny widok na Ślęży

Uczestnicy spotkania w drodze na Ślężę. Stoją: Mie-
czysław Kostyszyn, Marynia Siatecka i Zofia Tumie-
lewicz, przykucnęła Eugenia Rosołek.
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Forum seniora

Słodko  
i szampańsko
Spotkanie z zespołem redakcyjnym „Inspira-
cji” we wtorek, 9 kwietnia. Egzemplarze no-
wego numeru leżą na stoliku. Darczyńcy do 
każdego egzemplarza otrzymują niespodziankę 
w postaci miętowej czekoladki. Podoba mi się! 
Zaczyna się słodko.

Szefowa uniwerku, Zofia Banaszak, wita zebranych 
słuchaczy. Pani Zosia, uwodząc – jak zawsze -gło-
sem i uśmiechem, przedstawia członków zespołu 
redakcyjnego. Część z nich to stara gwardia. Ale 
dużo nowych. Pismo redagują: Eugeniusz Kurza-
wa – naczelny, Zofia Banaszak, Alicja Błażyńska, 
Władysław Edelman, Bogumiła Hyla-Dąbek, 
Jadwiga Korcz-Dziadosz, Danuta Kuleszyńska, 
Ewa Kwaśniewicz, Barbara Nau. 

Numer „Inspiracji” ukazuje się pierwszy raz bez 
Basi Konarskiej. Odeszła… Choć wcale nie chciała. 
Los zdecydował za Nią. Trzeba było zastanowić się, 
co dalej. Redagujemy i wydajemy czasopismo czy 
nie? Bo czas nieubłaganie biegnie. Na szczęście Eu-
geniusz K. poeta, dziennikarz, publicysta, sympatyk 
„Inspiracji” od dawna, zdecydował się pokierować 
redakcją. Uznał, że jest to jeden z nielicznych periody-
ków społeczno-kulturalnych opowiadający o ludziach 
z regionu. Jest jeszcze „Pro Libris” i... to wszystko. 
No i mamy rezultat – nowy 55. numer wydawnictwa.

Ewa Kwaśniewicz mówi, że nie jest poetką, tylko 
kobietą piszącą wiersze. Jadwiga Korcz– Dziadosz 
chciała nareszcie odpoczywać po długoletniej pracy 
w zarządzie ZUTW i być tylko słuchaczką. A jed-
nak uległa namowom redaktora. Jadzia opracowała 
listę osób zasłużonych dla naszego regionu i ankietę. 
Słuchacze powinni wytypować dziesięć nazwisk, 
wypełnić ankietę i złożyć ją w sekretariacie. Prezeska 
obiecała nagrody dla studentów aktywnych. To było 
pierwsze zadanie, jakie Jadwiga miała do wykonania. 

Napracowała się przy tym sporo! Dała radę! Alicja 
Błażyńska, zawsze uśmiechnięta dama muzealna, 
której lekkie, subtelne pióro lubię, i to bardzo. Nowy 
uczestnik – Władysław Edelman pisze wierszem 
i pełną humoru prozą , prezentuje zaskakujące puenty. 
To także aktor z kabaretu „Monte Verde”. Pani Barba-
ra Nau będzie liczyć kropki i przecinki, tj. sprawdzać 
na wszystkie sposoby poprawność tworów – wytwo-
rów. Cieszy obecność Danuty Kuleszyńskiej. Dawno 
temu drukowała w „Gazecie Lubuskiej” teksty ze 
spotkań z artystami, politykami czy zwykłymi, ale 
ciekawymi ludźmi. Czekałam na nie z niecierpliwo-
ścią. Jeden reportaż szczególnie zapamiętałam. Będąc 
w Indiach, poznała Polaka – pustelnika, który tam 
mieszkał w odosobnieniu. W zespole plastycznym 
„Kontrapost” maluje jego mama – Krysia Grabińska. 
Ciekawiło mnie, jak to się stało, że jej syn został tam, 
tak daleko od domu. Udało się przeprowadzić z nią 
ciekawą rozmowę (polecam „Inspiracje” nr 4/2008)

A teraz o innych działaniach twórczych nowego 
gremium redakcyjnego. Będzie kontynuacja niektó-
rych form, ale przesiana przez osobowość naczelne-
go, który ma duże doświadczenie w redagowaniu. 
Naczelny chce drukować listy znanych ludzi, jak 
np. J. Tuwima czy K. Iłłakowiczówny. Pragnie za-
inspirować czytelników do otwierania szuflad i szu-
kania ukrytych tam „perełek”, np. własnych listów, 
bo są cenne i ważne. Ponadto łamy będą szerzej 
otwarte dla innych UTW. Bo idzie o to, żeby wyjść 
z czasopismem na zewnątrz, trafić „pod strzechy”. 
Te plany wymagają dalszych przygotowań. Będą 
warsztaty literacko– dziennikarskie. Tej wiedzy, 
jak pisać poprawnie, nigdy dość. 

Na zakończenie Bogdan Springer wystąpił 
z minikoncertem. Śpiewał dla Basi K., i dla nas, 
jej wiersze. Występ zakończył własnym tekstem 
z przesłaniem, żeby się podnosić, choć upadło się 
nie raz. Zawsze jest nadzieja. Trzeba żyć. 

Była jeszcze plastikowa lampka szampana. 
W oczekiwaniu na łyczek staliśmy w dosyć długiej 
kolejce, prawie jak w czasach PRL. I tak spotkanie 
zaczęliśmy na słodko, skończyliśmy szampańsko. 
Póki co czekamy na kolejne numery „ Inspiracji”. 

 Barbara DZIĘCIELEWSKA

Barbara DZIĘCIELEWSKA
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Rok się skończył 
i... 
To była impreza pod hasłem „Uniwersyteckie 
Inspiracje”. W jej trakcie został zaprezento-
wany dorobek zespołów tanecznych, teatral-
no–kabaretowych, śpiewaczych i solistów. Uta-
lentowani artystycznie słuchacze rozbawili 
licznie przybyłych słuchaczy. 

W ten sposób 18 czerwca w Wojewódzkim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego 
w Drzonkowie Zielonogórski Uniwersytet Trzecie-
go Wieku zakończył kolejny rok swojej działalno-
ści. Były brawa, wspólna zabawa, śmiech i radość. 

Jak wyglądał program? Otóż wystąpili wokali-
ści: Aleksandra Matusiak-Kujawska, Mirosława 
Branicka-Polarczyk i Zbigniew Banaszak oraz 
tancerze z grup tanecznych Taniec, Disco, Folk-
lor, Dance, Latino Solo oraz Senior Perfect, Teatr 
Tańca „Con Passione” zatańczył do muzyki z fil-
mu „Grease” – „Powrót do...”, a zespół Śpiewnik 

Uniwersytecki – wystąpił z programem „Ach jak 
przyjemnie”. Występom towarzyszyły Parasolko-
we Inspiracje. Wiele z nich to ręcznie malowane 
dziełka sztuki autorstwa Bożeny Czerwoniec. 
Zapowiedziany wcześniej konkurs na parasol 
własnego pomysłu, zharmonizowany z ubiorem 
pomysłodawcy, wywołał ogromne zainteresowa-
nie. Jury wyłoniło spośród zgłoszonych do pokazu 
słuchaczy zwycięzców oraz wyróżnionych. Nagro-
dzeni to: Grażyna Wyczałkowska, Stefania Ko-
zak, Mirosława Sokołowska, Mirosława Piacko, 
Janina Kubiak. Wyróżnieni: Krystyna Łaszcz, 
Maria Wróblewska, Zofia Tumielewicz, Helena 
Haczkowska, Regina Chocha, Ryszard Sobczak. 

 W przerwie była kawa, herbata, ciasto ser-
wowane przez catering Palce Lizać. A po prze-
rwie wystąpił kabaret Monte Verde z programem 
„Postępy w medycynie, czyli przychodzi baba do 
lekarza” w reżyserii Elżbiety Donimirskiej. Po 
obiedzie uczestnicy przenieśli się na plac pikni-
kowy na tańce i biesiadę. Słuchacze ZUTW udali 
się na wakacje, żeby po nich, z zapałem, wrócić 
na uniwersyteckie zajęcia.

 (behade)
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Prezentacje po sąsiedzku – Świebodzin

Uniwerek  
w Świebodzinie
Marzyło się od dawna seniorom w Świebodzinie 
zorganizowanie uniwersytetu trzeciego wieku. 

Marzenie stało się faktem, kiedy w październiku 
1999 r., na wniosek ówczesnego dyrektora domu 
kultury – Zbigniewa Szumskiego, uchwałą Rady 
Miejskiej zapisano w statucie Świebodzińskiego 
Domu Kultury, iż należy „zorganizować zajęcia 
uniwersytetu trzeciego wieku. Od tej chwili dzia-
łalność UTW stała się statutową działalnością 
ŚDK, a uniwerek jego sekcją. 

Wcześniej, 29 maja 1999 r., w Świebodzińskim 
Domu Kultury odbyły się prelekcje nt. „Funkcjono-
wania uniwersytetów trzeciego wieku” i „Działania 
Rady Seniorów w Neuenhagen”. Pierwszy temat 
omówiła prezes Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Zofia Banaszak, a drugi Claudia 
Veit – przewodnicząca Rady Seniorów z miasta 
partnerskiego Neuenhagen koło Berlina. Taki był 
początek UTW w Świebodzinie, a jego matką 
chrzestną jest prezes Z. Banaszak. 

Jubileusz współpracy
Warto też wspomnieć, że w bieżącym roku obcho-
dzony był jubileusz 20-lecia współpracy Rad Senio-
rów Świebodzina i Neuenhagen. Efektem tych dzia-
łań jest współpraca szkół i przedszkoli obu miastu.

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

Obecnie swoje oblicza pokazuje stowarzyszenie ze Świebodzina. Jak widać – członkowie 
tryskają energią, optymizmem i pomysłami. Ten blok materiałów nazwaliśmy „Prezentacje po 
sąsiedzku”. Liczymy, że w kolejnych numerach „Inspiracji” zechcą się zaprezentować koleżanki 
i koledzy z innych uniwerków. Zapraszamy na łamy 

 (red.)

Tak pracuje biuro Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Świebodzinie

Mamy też swój klub rowerowy – chwalą się świebo-
dzinianie
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16 października 1999 r. rozpoczął się pierw-
szy rok akademicki, a wykład inauguracyjny pt. 
„Skutki pewnej nocy poślubnej, czyli jak powstała 
enklawa świebodzińska” wygłosił prof. dr hab. 
Jerzy Piotr Majchrzak. Pierwszymi słuchaczami 
byli emerytowani nauczyciele. Prezes Związku 
Emerytów i Rencistów Nauczycieli – Henryk 
Goździński zapisał na pierwszy rok 37 „swoich” 
słuchaczy. Potem już lawinowo zapisywali się 
kolejni seniorzy.Piąty rok zajęć kończyło już 157 
studentów. Aktualnie jest ponad 300 słuchaczy, 15 
różnych klubów, zespołów i sekcji zainteresowań, 
24 liderów, w tym osoby pracujące w biurze UTW. 
Wszyscy pracują społecznie.

Warto wyliczyć sukcesy
W 2004 r. powstał cykl wydawniczy „Annały 
Złotego Wieku” – wydawcą jest Świebodziński 
Dom Kultury, a zespół redakcyjny tworzą słucha-
cze UTW. Annały to historia, zdarzenia i ludzie, 
o których należy pamiętać.

Kabaret Bakalaret – jego założycielką jest Zu-
zanna Okuniewska – nauczycielka, polonistka. 
Później prowadził go Stanisław Janik (reżyser, 
scenograf, scenarzysta i akompaniator w jednym). 
Aktualnie kabaret prowadzą Stanisław Romanów 
i Ewa Wojciechowska. Na Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Twórczości Seniorów w Bydgoszczy w 2008 r. 
zespół zajął I miejsce w kat. kabaretów.

Z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów ub. ka-
dencji, której przewodniczył słuchacz UTW An-
drzej Zygmaniak, zostały zrealizowane następu-
jące wnioski: Świebodzińska Karta Seniora, Taksi 
Senior i Złota Rączka oraz impreza sportowa Se-
nioriada. Aktualną Radę Seniorów reprezentuje 
słuchaczka Walentyna Galimowska.

20 lat minęło
Mamy 15 sekcji zainteresowań, które działają i od-
noszą sukcesy , biorą udział w wystawach, prze-
glądach artystycznych, warsztatach. Współpracują 
ze szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami, 
innymi uniwersytetami trzeciego wieku, a także 
z seniorami zza Odry, z zaprzyjaźnionego Neuen-
hagen. To jest spora aktywność. Ale najważniejszy Turyści chętnie wybierają się w góry

Na szczęście ktoś dokumentuje działalność UTW 
w Świebodzinie. To sekcja kronikarska.

Działa grupa miłośników piosenki turystycznej, ale 
nie tylko...

Jest również sekcja literacka, choć szkoda, że nie 
przygotowała swego dorobku do prezentacji
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Prezentacje po sąsiedzku – Świebodzin

Kto chce siła wiedzieć, nie trzeba, 
jako mówią, temu doma siedzieć.
 J. Gawiński (1684)

Słuszność miał autor tego powiedzonka, o czym 
sama się przekonałam i trwam w tym przekonaniu 
do dziś. 

Byłam już rok na emeryckim garnuszku, doglą-
dałam wnuczek, pucowałam mieszkanie, czytałam. 
Beznadzieja i monotonia. Pewnego razu pan Goź-
dziński wręczył mi deklarację UTW i powiedział: 
– Przyłącz się do nas, znam ciebie, nie pożałujesz. 
Trochę mnie śmieszyła szumna nazwa: uniwer-
sytet. Trzeci wiek rozumiem, starość, ale żeby od 
razu uniwersytet i to w Świebodzinie? Chyba prze-
sada. Wybrałam się jednak na spotkanie. Usiadłam 
w kątku. Jak będą przynudzać – dam nogę. Wykład 
miał mój nauczyciel, mgr Włodzimierz Zarzycki. 
Mówił spokojnie, płynnie, piękną polszczyzną 

i bardzo ciekawie. Chłonęłam jak uczniak każde 
jego słowo. Poznawałam nieznane mi dotąd fakty 
związane z moim miastem. Tyle lat tu mieszkam, 
a o tym nie wiedziałam. Oj, żeby tylko tego nie 
zapomnieć! Zachwycona, wzruszona z zapałem 
opowiadałam przez telefon siostrze o tym, co sły-
szałam. Obie byłyśmy uczennicami pana Zarzyc-
kiego. Już wiedziałam, że będę słuchaczką UTW, 
podpisałam deklarację. Po latach mogę powiedzieć, 
że urzekła mnie atmosfera spotkań, rzetelność, 
powaga i jasność, z jaką wykładowcy przekazywali 
wiedzę. Czułam, że ktoś chce podzielić się ze mną 
swoją pasją, odkryć coś, czego się sam doszukiwał 
i co pokochał. Oferta przedstawionych tematów jest 
tak bogata, że chyba każdy z nas mógł zaspokoić 
swoją ciekawość. 

Wychodzimy z wykładów w różnych nastro-
jach. Raz jest to zaduma, innym razem rozba-
wieni opuszczamy salę. Czasami odczuwamy 

sukces to aktualny jubileusz 20-lecia. – Jesteśmy 
radośni i stanowimy zauważaną, liczącą się grupą 
osób w naszym mieście – mówi Danuta Sobocińska.

Dziewięć tomów kronik spisanych przez Marylę 
Marciszonek daje wierny obraz 20-letniej dzia-
łalności. Świadomość, że jest się potrzebnym, że 
jest miejsce w Świebodzińskim Domu Kultury – 
życzliwe i przyjazne dla osób starszych, mobilizuje 
w wszystkie siły i pobudza aktywność psychiczną 
i fizyczną seniorów. 

Współpraca seniorów z pracownikami ŚDK to 
wspaniała relacja dwóch pokoleń, które darzą się 

wzajemnym szacunkiem, tolerancją i przyjaźnią. 
Efektem tej współpracy na zakończenie 20. roku 
akademickiego 10 czerwca br. było widowisko ar-
tystyczne pt. „Moc jasnej strony” w reżyserii Beaty 
Czechowskiej. Przedstawia ono obraz starszego czło-
wieka, który – będąc samotnym – może to zmienić 
i być radosnym i szczęśliwym. Wielu wspaniałych 
ludzi ze świebodzińskiego uniwersytetu pracowało 
na ten sukces i wdzięczność osób starszych. Życie 
jest zbyt krótkie, żeby je przeżyć tylko dla siebie. 

 Danuta SOBOCIŃSKA

Swoje refleksje o życiu i uniwersytecie trzeciego wieku snują słuchacze UTW ze Świebodzina. 
Jedna z pań pisze: Dziś skrót UTW możemy też odczytać inaczej: U – uroki życia seniora, 
T – towarzystwo przyjaznych sobie ludzi, W – wiedza i wiara, że jeszcze coś znaczymy. 
I tym wszystkim jest dla nas nasz Świebodziński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Refleksje słuchaczy
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niedosyt, chcemy jeszcze czegoś posłuchać. Po 
powrocie do domu gmeramy w encyklopediach, 
słownikach ,żeby coś sprawdzić, utrwalić. I chy-
ba o to chodzi! Nie rdzewiejemy, nie dopuszcza-
my nudy do emeryckiego życia, nie wyłączamy 
naszej aktywności. Tworzymy zespół dojrzałych 
ludzi, którzy jeszcze czegoś chcą się dowiedzieć,  
coś robić, działać. 

W gromadzie równej wiekowo lepiej się 
czujemy, rozumiemy, bo jedziemy na jednym 
wózku. Świetnie ogląda się razem film czy słu-
cha koncertu, gdy nikt za plecami nie szele-
ści, ciamka czy głośno beka, komentując sce-
ny. Dobrze, że mieliśmy możliwość „wyjścia 
z domu”, żeby znaleźć sposób na inne życia 
emeryta. Dzięki Ci za te mądre słowa, Waćpanie  
Gawiński!

Dziś skrót UTW możemy też odczytać inaczej: 
U – uroki życia seniora, T – towarzystwo przyja-
znych sobie ludzi, W – wiedza i wiara, że jeszcze 
coś znaczymy. I tym wszystkim jest dla nas nasz 
Świebodziński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 Ewa WOJCIECHOWSKA

* * *
Musicie od siebie wymagać, nawet 
gdyby inni od was nie wymagali.
 Jan Paweł II

Zacytowałam słowa wielkiego Polaka, żeby zmo-
bilizować siebie i innych do działania, bo dzięki 
temu jesteśmy młodzi.

Minęło 20 lat UTW i wiele lat na emerytu-
rze, a dalej cieszy mnie przebywanie wśród ró-
wieśników, świadomość, że czuję się potrzebna. 
Wysłuchałam niejednego wykładu, nauczyłam się 
wiele, czasem wzięłam sobie do serca przestrogi, 
dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy i teraz 
nie wyobrażam sobie jesieni mego życia bez UTW. 
Mobilizuję siły, by dalej zasiadać w „akademickiej 
ławie” i życzę sobie i innym, by doczekać następ-
nego dziesięciolecia.

 Małgorzata SPYCHAŁA

* * *
Właśnie wróciłam z kolejnego spotkania słuchaczy 
UTW i zaczęłam rozmyślania nad tym, że to już 20 
lat kręci się nasza karuzela uniwersytecka.

20 lat, a my jesteśmy ciągle tacy sami, młodzi, 
pełni sił, energii, radości. Niektórzy z nas mają 
po 60, 70 lat, ale nie starzejemy się wcale. Jeste-
śmy otwarci na ludzi, na zmiany, chętni do pracy, 
nauki. To dlatego, że wszystko robimy dla siebie, 
dla swojej satysfakcji i radości z pokonywania wła-
snych słabości. Przyprowadzamy już swoje dzieci, 
Zosia przychodzi z córką, a Reginę przywozi syn, 
który uczestniczy w wykładach. I to dobrze, bo oni 
kiedyś przejmą po nas pałeczkę, a świadomość, że 
będą kontynuować naszą pasję, pomaga nam trwać.

„Jaka jestem stara” – westchnie niekiedy któraś 
z nas. Ale po chwili – nieprawda! Póki w twoich 
oczach zapalają się wesołe ogniki, jesteś młoda 
i nie powinnaś narzekać. Zaczarowujemy czas. 
Nie przyjmujemy do wiadomości, że mija, że po-
został za nami kolejny dzień, miesiąc, rok. W tym 
pomaga nam nasz uniwersytet. Teraz jesteśmy ra-
zem, cieszymy się naszym jubileuszem i z wiarą 
i optymizmem ruszamy w następne dziesięciolecie.

 Marta MARCISZONEK

* * *
Minęło nam 20 lat. Miła rocznica, dla mnie tym 
bardziej, gdyż byłam dość sceptyczna do tego 
pomysłu. Uniwersytet trzeciego wieku?! Kto tu 
będzie przychodził? Jakich wykładów będziemy 
wysłuchiwać? Przecież to nudziarstwo!!

Przyjemnie było się pomylić. Żaden czarny sce-
nariusz się nie zdarzył. Każdy rok akademicki był 
nieco inny. Jedenaste przykazanie dekalogu – Nie 
nudź! – było w pełni respektowane. Wykłady o kawie, 
herbacie i miodzie nie miały żadnych cech akademi-
zmu. Poprzedzane degustacją stanowiły małe party 
akademickie. Historia regionu, dzieje naszego miasta 
i okolic rozbudowały pasje poznawcze; wysłuchać, 
owszem ciekawe, ale warto by zobaczyć to, o czym 
słyszymy. A więc pomysły na małą turystykę cało-
roczną, na wycieczki do pobliskich miejscowości. 
I nasze miasto tajemnice przed nami odkryło. Wy-
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Prezentacje po sąsiedzku – Świebodzin

kładowcy otwierali nam oczy, uczyli patrzeć inaczej 
na to, co bezmyślnie mijaliśmy codziennie.

Zacieśniło się wiele powierzchownych znajomo-
ści. Zbieżność poglądów, wspólne zainteresowania 
integrują ludzi. Znajomość tylko z widzenia stała się 
bliższa. Kłaniamy się sobie, rozmawiamy na ulicy, 
w parku, w sklepie. Większość z nas ma dużo nowych 
koleżanek, kolegów, zawsze jest o czym porozma-
wiać. Dla ludzi w jesieni życia to bardzo ważne.

 Słuchaczka UTW

* * *
Spotkajmy się na UTW

Kiedy życie doskwierać zaczęło
Pustka wypełzła z kątów ciemności
Tak myślę sobie, coś trzeba zrobić
I nie pozwolić by mrok rozmył obraz
To przecież ode mnie tak wiele zależy
Lecz trzeba chcieć i mocno uwierzyć
Więc
UTW na cel swój wzięłam
Spotkałam tu ludzi z sercem i pasją
I świat się zmienił w barwy przyodział
Przyjaciół na drodze mojej postawił
Przyjaciół co wartość przyjaźni znają
Nie oczekując ode mnie za wiele
Otuchę i wsparcie hojnie rozdają
Teraz
Już wiem potrzeba mi było lotu
A UTW jest moim kompasem
Zegar wskazówki cofnął nieco
Panie w dziewczyny zamienił
Panów młodzieńczą obdarzył podnietą
Otworzył drzwi by wejść w inny świat
Nauka jest jednak potęgą

 Janina NAWOJCZYK

* * *
Smutek potrafi zatroszczyć się sam o siebie,
lecz by naprawdę się cieszyć, trzeba mieć kogoś,
z kim się można podzielić radością.
 Mark Twain

Wbrew powiedzeniu „starość nie radość” śmiem 
stwierdzić, że jednak ten okres w naszym życiu 
może być radosny. Każdy wiek ma swoje zalety, 
wady, prawa i obowiązki, ale odrobina dobrej woli 
i porozumienia pokoleniowego sprawią, że cał-
kiem dobrze w tym trzecim wieku będzie się nam 
działo. To nic, że czasami kości „łamią” i pamięć 
zawodzi, ale jaką kopalnią wiedzy i doświadczenia 
życiowego jesteśmy. Wiem, że może czasami nasze 
uwagi, przestrogi wydają się śmieszne i traktowane 
są z przymrużeniem oka, ale… za kilkadziesiąt lat 
młode pokolenie powtarzać będzie to samo. Tak 
to już jest!

Seniorzy, którzy aktywnie pracowali zawo-
dowo, pragną jeszcze czegoś dokonać, spełniać 
swoje marzenia, na które w młodości nie mieli 
czasu. Stąd uniwersytety trzeciego wieku są wła-
śnie takim azylem dla osób starszych. Tu moż-
na uczyć się języków obcych, zgłębiać tajemnice 
komputera, dzielić się swoją wiedzą i doświadcze-
niem z innymi, ujawnić i rozwijać swoje gdzieś 
głęboko skryte uzdolnienia, umiejętności arty-
styczne, uczestniczyć w wykładach, ale przede 
wszystkim spotykać się razem, integrować, a nie 
izolować i zamykać w czterech ścianach swojego  
domu.

Otwartość na drugiego człowieka, życzliwość, 
wzajemna tolerancja i aprobata naszych różnych 
ułomności wiążących się z każdym wiekiem spra-
wią, że każdemu z nas będzie radośnie w tej za-
bieganej rzeczywistości.

 Danuta SOBOCIŃSKA
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Wspólna  
„Oda do radości”
„Tam idź, gdzie słyszysz śpiew. Tam ludzie ser-
ca mają. Źli ludzie wierzaj mi – nigdy nie śpie-
wają” – tak pisał Cyprian K. Norwid. I chyba 
coś w tym jest.

W niedzielę, 24 marca, słuchacze uniwersytetu wzię-
li udział w trzecim już Happeningu Europejskim. 
Razem z innymi zielonogórzanami, zgromadzonymi 
przed Filharmonią Zielonogórską, śpiewali hymn 

Unii Europejskiej „Odę do radości” z okazji 62. 
rocznicy podpisania traktatów rzymskich będących 
podwaliną UE. „Oda do radości” rozbrzmiewała 
tego dnia w wielu polskich miastach, więc i seniorów 
z UTW nie mogło w tej akcji zabraknąć. Wydarzenie 
patronatem objęła marszałek Elżbieta Polak, która 
powiedziała, że nie ma dzisiaj Polski bez UE, tak jak 
nie ma UE bez Polaków. Członkowie UTW wzięli 
udział we wspólnym śpiewaniu, żeby zamanifesto-
wać poparcie dla idei zjednoczonej Europy. O jej 
znaczeniu dla nas, Polaków, ciekawie i emocjonalnie 
przy tej okazji mówił Czesław Fiedorowicz.

 (behade)
Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek
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Nie tak trudno 
trafić do Sejmu
Na zaproszenie posłanki Katarzyny Osos gru-
pa słuchaczy uniwersytetu - w tym reprezen-
tantki Zielonogórskiej Rady Seniorów - wyru-
szyła do Sejmu, żeby wziąć udział w drugim 
etapie programu „Polska dla Seniora”. 

Do zielonogórzan dołączyli słuchacze UTW z Sule-
chowa, przedstawicielka Lubuskiej Rady Seniorów 
z UTW w Nowej Soli, przedstawiciel organizacji 
działającej na rzecz osób chorych na alzheimera oraz 
inni, którzy na co dzień pracują w organizacjach na 
rzecz osób starszych. Była także Ewa Duma, do 
niedawna kronikarka miasta Zielonej Góry.

Zaczęło się od spotkania w Sali Kolumnowej 
Sejmu, podczas którego przedstawiono  projekty 
ustaw proponowanych przez Platformę Obywa-
telską. Wszystkich nas nurtują bowiem pytania 
o Polskę XXI wieku, o Polskę przyjazną senio-

rom, którzy zmagają się z wieloma problema-
mi i utrudnieniami. Czy będzie lepiej? A jeżeli 
tak, to od kiedy? Nic dziwnego, że do Sejmu 
przyjechali seniorzy z całej Polski, żeby po-
słuchać, co mają im do zaoferowania politycy. 
Po powitaniu seniorów przez posłankę Małgorza-
tę Kidawę-Błońską i posłankę Marzenę Okła-
-Drewnowicz, szefową pracującego nad progra-
mem zespołu, wyniki pierwszej rundy konsulta-
cji z seniorami przedstawiła posłanka Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska. Wynika z nich, że „Polska 
Seniora” to dotąd największe konsultacje progra-
mu senioralnego prowadzone przez dwadzieścia 
posłanek Klubu Parlamentarnego PO, jeżdżących 
po Polsce na spotkania z osobami starszymi. Tym 
razem seniorzy z Polski przyjechali do nich, do 
miejsca, w którym te konsultacje i zebrane głosy 
zmieniają się w ustawy i przepisy.

O pomocy osobom niesamodzielnym mówiła 
M. Okła-Drewnowicz, a o rozporządzeniu „Bi-
lans 60-latka” Beata Małecka-Libera. Dużo było 
o radach seniora, które omówiła Anna Wasilew-
ska. Ciekawe było wystąpienie przewodniczącej 
Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniora Bar-
bary Szafraniec z Krakowa. Potem była długa 
i burzliwa dyskusja seniorów przybyłych do Sejmu 
RP, bo i problemów, z którymi się zmagają, jest 
dużo. Każdy zabrany głos w dyskusji był cenny dla 

Tu byliśmy – tu jesteśmy

Bogumiła HYLA-DĄBEK
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przedstawicieli zespołu pracującego nad progra-
mem „Polska Seniora”. Nieopodatkowane emery-
tury, czeki opiekuńcze do wykorzystania na opiekę 
nad osobami niepełnosprawnymi, lepsza opieka 
lekarska, oddziały geriatryczne, rady seniorów 
w każdym mieście... 

Z obrad uczestnicy wyszli z nadzieją, że kiedyś 
w Polsce nadejdą lepsze czasy dla seniorów.

Po obradach delegacje czekała miła niespo-
dzianka. Spotkanie z senatorem Waldemarem 
Sługockim, znanym na pewno wielu Lubuszanom, 
który zorganizował zwiedzanie Sejmu i Senatu. 
Pan senator W. Sługocki na Facebooku napisał po-
tem: „Dziś miałem ogromną przyjemność spotkać 
się w polskim parlamencie z seniorami z naszego 
regionu, którzy uczestniczyli w spotkaniu „Polska 
Seniora”. Cieszę się bardzo, że przyjęli moje za-
proszenie i mogłem przybliżyć moim szanownym 

gościom pracę w Sejmie i Senacie RP. Muszę przy-
znać, iż było to fantastyczne spotkanie. Kochani, 
bardzo Wam dziękuję”.

Dla większości uczestników wyprawy do War-
szawy był to pierwszy pobyt w polskim Parlamencie.

 Bogumiła HYLA-DĄBEK

W tonacji barw 
i światła
Ich prace to feeria barw, a artyści malują, co 
im w „duszy gra”, w zgodzie z własnym sercem 
i wyobraźnią.

W Dzień Kobiet, 8 marca, w Centrum Nauki Ke-
plera odbyło się spotkanie zielonogórzan ze słucha-
czami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Gorzowa 
Wlkp. Goście zorganizowali tam wystawę swoich 
obrazów pt. „W tonacji barw i światła”. Była to, 
jak napisał w folderze i powiedział na spotkaniu 
Eugeniusz Jaszkul, absolwent Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toru-
niu oraz ASP w Warszawie, opiekun Sekcji Plastyki 
GUTW, prezentacja ponad 40 obrazów członków 

sekcji. Ich prace to feeria barw, a artyści malują, 
co im w duszy gra, w zgodzie z własnym sercem 
i wyobraźnią. W atmosferze wzajemnego wspie-
rania się i inspiracji wyrażają różnymi technikami 
malarskimi oraz kolorem swoje pomysły, wrażenia 
i emocje.

Po powitaniu gości przez panie – dr Krysty-
nę Walińską, kierowniczkę Centrum Przyrodni-
czego, i prezeskę ZUTW Zofię Banaszak  głos 
zabrał prezes Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Gorzowie Wlkp. Czesław Ganda. Za-
prezentował swoich uzdolnionych plastycznie słu-
chaczy i nie zapomniał, że spotkanie odbywało się 
w dniu szczególnym dla pań. Były kwiaty, życzenia 
i głośne sto lat zaśpiewane przez mężczyzn. Otwar-
cia wystawy dokonała dr Krystyna Walińska.

Wystawie towarzyszyła oprawa artystyczna. 
Zespół Teatralny Te(a)trycy z ZUTW zaprezento-
wał spektakl komediowy „Romea i Julii tragedia 
prawdziwa”. Śmiechu było co niemiara. Na uwa-
gę na pewno zasłużyła też dekoracja z parasolek 
ręcznie malowanych przez słuchaczki plastyczki 
uniwersytetu. Pomysłodawczynią była Bożena 
Czerwoniec, której podziękowano brawami. 

Bogumiła HYLA-DĄBEK
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Rozbawieni po komediowym spektaklu i po 
wspólnym poczęstunku, wszyscy, którzy wzięli 
udział w tym miłym spotkaniu, oglądali i podzi-
wiali zaprezentowane na wystawie obrazy. Brawa 
dla gorzowian, dla artystycznie uzdolnionych se-
niorów, słuchaczy UTW.

Krystyna Walińska na stronie Centrum Przy-
rodniczego napisała: „8 marca w naszym Centrum 
to już tradycyjnie wernisaż połączony z oprawą 
artystyczną. Wczoraj było u nas bardzo sympa-
tycznie, gwarno i kwiatowo – moc pozytywnych 
fluidów. Wystawa „W tonacji barw i światła” to 
prace słuchaczy UTW z Gorzowa Wlkp., a część 
artystyczna to zabawny spektakl w wykonaniu słu-
chaczy ZUTW. Było energetycznie - akumulatory 
naładowane.” Podzielamy tę opinię.

 Bogumiła HYLA-DĄBEK

Tu byliśmy – tu jesteśmy

Pomysłodawczynią dekoracji z parasolek była Bożena 
Czerwoniec, obok Krystyna Walińska,  kierowniczka 
Centrum Przyrodniczego

Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek

Magia linorytów
W sobotę, 6 kwietnia br., w Centrum Nauki 
Keplera – Centrum Przyrodniczym odbył się 
wernisaż wystawy „Magia linorytów” wraz 
z pokazem tworzenia linorytów. Prezentowała 
się Areta Fedak.

Artystka jest absolwentką Wydziału Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zaj-
muje  się malarstwem sztalugowym (ikony), 
grafiką warsztatową (linoryt), rysunkiem sa-
tyrycznym, nowymi technikami ilustracji oraz 

grafiką użytkową. Na wystawie prezentowały się 
z dumą stado zebr w towarzystwie żyraf, chma-
ra bocianów i żurawie oraz groźne tygrysy. To 
wszystko w tonacji czarno-białej, jak na linoryty  
przystało.

Niezwykłym uzupełnieniem wystawy był po-
kaz tworzenia linorytów. Można było rylcem wy-
ciąć rysunek naszkicowany wcześniej przez panią 
Aretę i potem go odbić. Były też przygotowane 
matryce do własnoręcznego odbicia. Robiono to 
przy pomocy łyżeczki. W to odbicie trzeba było 
włożyć wiele uczucia, gdyż bez tego, jak powie-
działa artystka, linoryt by się nie udał.

 (ewka)

Autorka wystawy Areta Fedak i Krystyna Walińska Fot. Z archiwum Centrum Przyrodniczego
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O swojej  
muszlomanii
Początki mojego hobby – kolekcjonowanie 
muszli - sięgają 1969 roku, kiedy to w liście 
przesłanym do prof. Kazimierza Demela na-
pisałem o rodzących się zainteresowaniach. 

Pan Profesor odpowiedział na list i tym samym 
jeszcze bardziej zachęcił do poszerzania wiedzy 
związanej z biologią morza. Jego książka „Życie 
morza” stała się moim talizmanem i vademecum 
wiedzy. Dzięki niej odkryłem świat pełen fascy-
nujących barw i kształtów, zadziwiający precyzją 
i doskonałością natury. 

Wszystko wskazuje na to, że wtedy przepadłem! 
Zaatakował mnie „wirus” konchiologii, gdzie 
główną rolę odgrywają względy estetyczne, chęć 
przyglądania się wspaniałym dziełom natury, ra-
dość obcowania z przyrodą, której coraz większe 
fragmenty znikają bezpowrotnie. Rozpoczął się 
czas „muszlomanii”, który trwa już 49 lat. Wśród 
rodziny i znajomych zacząłem poszukiwać róż-
nych muszli, które służyły głównie jako ozdoby. 
Niestety, w latach siedemdziesiątych w Polsce ich 

zdobycie lub znalezienie informacji o nich grani-
czyło z cudem. 

Moja pierwsza wystawa muszli odbyła się  
w 1973 r. w I LO im. Jana Kasprowicza w Ino-
wrocławiu, a druga trzy lata później, w gmachu 
AWF w Poznaniu. Mój zbiór muszli mięczaków, 
szkarłupni i koralowców to okazy pochodzące z ca-
łego świata, reprezentujące praktycznie wszystkie 
rodziny. W bogatej kolekcji posiadam również mu-
szle naszych krajowych gatunków. Prawdę mówiąc, 
możliwość własnoręcznego zbierania przedstawi-
cieli polskiej malakofauny jest dla mnie równie 
fascynująca, jak nurkowanie i podpatrywanie ży-
wych zwierząt w ich naturalnym środowisku. 

Wielką uwagę przywiązuję do starannego opisu 
okoliczności znalezienia danego okazu. Oprócz 
wyszukiwania brakujących muszli, szczególną 
uwagę poświęcam na zdobywanie muszli przed-
stawicieli w obrębie różnych gatunków. Tak na-
prawdę liczy się pasja, a ta zależy tylko od tego, 
jak się jej poświęcimy. Nieważne, jak duże są nasze 
kolekcje i jak rzadkie, jak drogie posiadamy oka-
zy – najważniejsze, że to, co robimy, sprawia nam 
przyjemność i satysfakcję. Kolekcjonerzy muszli 
nie są przecież w stanie zdobyć wszystkich gatun-
ków. Teraz - jako „szczęśliwy emeryt” - próbuję 
nadrobić czas i marzę o uporządkowaniu całego 
zbioru, a wystawa w Centrum Nauki Keplera – 
Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze jest 
tego konsekwencją.

 Paweł LISIAK

Paweł LISIAK

Fot. Ewa Kwaśniewicz
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Serce puka  
do Kaziuka
Muzeum Etnograficzne w Ochli zaprosiło 
zielonogórzan (i nie tylko) na kolejny Jar-
mark Kaziukowy, który odbył się w niedzielę, 
7 kwietnia br.

Sznur samochodów ciągnący się ospale w cia-
snym szpalerze zapowiadał tłum odwiedzających 
Muzeum Etnograficzne. I tak było. Pracownicy 
skansenu, jak zwykle, zadbali o wiele atrakcji. 

Był jarmark rękodzielniczy i handlowy, działała 
sprawnie gastronomia (serwowano m.in. cepeliny, 
pierogi, tradycyjne wyroby wędliniarskie i domowe 
słodkie wypieki), istniała strefa dla dzieci, ale były 
też  gry i zabawy dla całych rodzin. Nie zabra-
kło występów zespołów ludowych, warsztatów 
pisankarskich oraz robienia palm. Kto miał ochotę, 
zwiedzał ekspozycje muzealne stałe i czasowe lub 
korzystał z przejażdżek bryczką. Liczni zwiedza-
jący spacerowali po skansenie. Robiono zakupy, 
prowadzono rozmowy przy spożywaniu różno-
rodnych potraw i cieszono się piękną, słoneczną  
pogodą.

 (ewka)

Festiwal  
Moniuszkowski
Mija 200. rocznica urodzin twórcy polskiej 
opery narodowej – Stanisława Moniuszki. 
Z tej okazji Instytut Muzyki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego zaprosił na trzy koncerty 
poświęcone jego utworom. 

Koncerty odbyły się w dniach 29-31 maja. Była 
to prawdziwa uczta duchowa. Koncert pierwszy: 
„W szlacheckim dworku pana Moniuszki” – miał 
miejsce w auli UZ. Koncert drugi: „Śpiewnik domo-

wy – pieśni dla każdego” – w sali witrażowej Muzeum 
Ziemi Lubuskiej. Wykonawcami tego koncertu byli 
studenci Instytutu Muzyki UZ z klasy wokalnej dr 
hab. Bogumiły Tarasiewicz, prof. UZ, oraz słuchacze 
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Wykonawcami z ZUTW byli: Mirosława Branicka 
– Polarczyk i Zbigniew Banaszak  w arii Skołu-
by („Ten zegar stary z opery „Straszny dwór”) oraz 
zespół Monte Verde, który zaprezentował „Halkę” 
w wersji kabaretowej. Wśród wykonawców znaleźli 
się Bartłomiej Stankowiak (fortepian) i Bogumiła 
Tarasiewicz (prowadzenie koncertu). Koncert trzeci: 
„Stanisław Moniuszko – Msza Es dur” odbył się w  
kościele Najświętszego Zbawiciela. 

 (zban)
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Termy  
Hajduszoboszlo
Kolejny raz grupa słuchaczy UTW z rodzina-
mi i znajomymi wybrała się w maju na Węgry 
do największego węgierskiego kąpieliska ter-
malnego – Hajduszoboszlo. 

W programie można było skorzystać – między 
innymi – z codziennych kąpieli, spacerów oraz 
wycieczek fakultatywnych. Były też wspólne i uro-
czyste obchody, z tańcami, związane z jubileusza-
mi dwojga uczestników. 

Powodzeniem cieszyły się codzienne spotkania 
integracyjne zaprzyjaźnionej grupy uczestników, 
połączone z degustowaniem potraw przywiezio-
nych z Polski, a także lokalnych. Organizatorem 
wyjazdu było Biuro Podróży Exodus z Zielonej 
Góry. 

 (zban)

U Niemców
Po raz drugi, 19 czerwca, prawie 100–osobowa 
grupa słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku wzięła udział w Festynie 
Sportowym w Cottbus. 

Polskich i niemieckich seniorów przywitał w Spor-
tzentrum oraz otworzył festyn przedstawiciel mia-
sta Cottbus. Potem wspólną rozgrzewkę przepro-
wadziła dr Carola Wiesner. Ćwiczenia i zajęcia 
ruchowe odbywały się w odpowiednio przygotowa-
nych stacjach. Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątki z festynu oraz zaproszenie na 
obiad, a na zakończenie prowiant na drogę.

Zielonogórzanie dziękują organizatorom za za-
proszenie. Szczególnie Ewie Małys  za prowadzo-
ne rozmowy w trakcie naboru uczestników oraz za 
powitanie grupy wraz z przedstawicielami miasta 
Cottbus. Pomysł został sfinansowany z funduszy 
Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. (zban)

rys. Zbigniew Jujka
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„Słodycz imbiru” 
Barbary Konarskiej
Blisko rok temu w wilkanowskim Ogrodzie 
Sztuk kolejny raz zagościła poezja. Tym razem 
były to wiersze Barbary Konarskiej z promo-
wanego tomiku „Słodycz imbiru”. 

Spotkanie odbyło się w sobotnie  słoneczne popo-
łudnie, 14 lipca 2018 r. Atmosfera była wyjątkowa, 
oprócz tego sprzyjała jej zieleń i urok otoczenia. Au-
torka uśmiechnięta, w otoczeniu  rodziny, a towarzy-
szyli jej mąż, córka, syn i wnuk. Przybyli również 
liczni przyjaciele i znajomi, a wśród nich literaci, 
członkowie Klubu „Oksymoron” oraz słuchacze  
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Zebranych spotkała miła niespodzianka, każdy 
otrzymał  w prezencie egzemplarz książki, której 
wydawcą jest Związek Literatów Polskich (ale po-
zycja ukazała się „nakładem własnym” autorki). 
Opracowaniem tomiku do druku zajmował się 
Eugeniusz Kurzawa i od tego rozpoczął spotka-
nie, relacjonując przebieg prac redakcyjnych oraz 
przedstawiając osoby współuczestniczące w po-
wstaniu książki. I tak typografią i składem zajął 
się Kazimierz Sobecki, projekt okładki i ilustra-
cje przygotowała Aleksandra Kurzawa, a zdjęcie 
zamieszczone na obwolucie wykonała Bogumiła 
Hyla-Dąbek. W efekcie starań wymienionych osób 
powstała książka elegancko wydana, o stonowanej 
kolorystyce i oszczędnej kresce rysunku, nawią-
zujących do treści i przesłania wierszy. 

Omawiając zamieszczone w zbiorze utwory, 
E. Kurzawa podkreślił ich wartość i dramatyzm. 
Następnie zebrani mieli przyjemność posłuchać 
wierszy w interpretacji Lidii Kurzawowej, która 
uczyniła to z dużym wzruszeniem i załzawionymi 
oczami. 

Przyszedł też czas na wpisy do książki, Autor-
ka, uśmiechnięta i cały czas pogodna, nie szczę-
dziła serdeczności w swoich dedykacjach. Czyta 
się je obecnie z dużym wzruszeniem, żałując, że 
nie można już o nich z porozmawiać z Poetką.  Ale 
pozostały wiersze, można czytać… Oto ostatnia 
zwrotka wiersza „Dyktatura choroby”.

Słabnę
Godziny nieuchronnie uciekają w sen, 
pozwalają przetrwać czas
niemożliwy do narracji.
Z twarzą zanurzoną w trawie
śnię niebotyczność nadziei
na życie.  

Jest też, tak jak we wcześniej wydanych pięciu 
tomikach, przywoływanie przyrody, tęsknota za 
wędrowaniem i cieszeniem oczu pięknymi widoka-

Recenzje

Maria WASIK

Na zdjęciu Barbara Konarska i Maria Wasik w czasie 
promocji tomiku „Słodycz imbiru” w Ogrodzie sztuk 
14 sierpnia 2018 roku...
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mi. Jest również muzyka z piękną pointą w wierszu 
zatytułowanym „Wieczór z muzyką”.

nasycona urodą i radością muzykowania
odrzucam lęk i obcość
człowieku
idę do ciebie z otwartymi dłońmi 

Tytułowy wiersz „Słodycz imbiru”, zamiesz-
czony na końcu zbioru, niesie nadzieję.

pogryzasz kostki imbirowe
dlaczego imbir?

mogłaś wybrać łagodność papai
lub oswojone w babach wielkanocnych rodzynki
żucie imbiru
jest jak przygryzanie warg przy pocałunku
odrobina perwersji dodaje życiu smaku
obiecuje że ma ono w zanadrzu
obok codziennych potyczek z bólem i strachem
zachwycającą niespodziankę słodyczy  

Poeci odchodząc, pozostawiają nam swoje wier-
sze, czytając, jesteśmy z nimi blisko. 

 Maria WASIK

Refleksje  
o pamiętniku  
Marii Dąbrowskiej
Pewnego razu, podczas wyprzedaży książek 
na jarmarku, kupiłem za symboliczne raczej 
pieniądze kilkutomowe „Dzienniki” Marii Dą-
browskiej (Czytelnik 1988). Jakoś wcześniej 
nie wpadły mi w ręce, specjalnie ich zresztą 
nie poszukiwałem. 

Lekturę zacząłem parę lat temu podczas wakacyj-
nego urlopu w Suwałkach. Pominąłem obszerny 
wstęp Tadeusza Drewnowskiego, woląc samemu 
dochodzić, co autorka „Nocy i dni” ma do prze-
kazania czytelnikom. Wstępem zająłem się na 
końcu...

Jedną z pierwszych rzeczy, które w tych za-
piskach odkryłem dla siebie, są  rozliczne znajo-
mości młodej, jeszcze nieopierzonej pisarki Marii 
Szumskiej z postaciami, które w przyszłości miały 

decydować o losie Polski. Wspomnienia zaczynają 
się bowiem na samym początku I wojny świato-
wej (pierwszy wpis jest z 13 listopada 1914), ale 
znajomości sięgają lat studenckich Dąbrowskiej, 
okresu jej działalności spółdzielczej, społecznej, 
niepodległościowej. Wprowadzona m.in. przez 
swego męża, Mariana Dąbrowskiego, autorka mia-
ła w przyszłości korzystać z tych znajomości, ale 
nie w dzisiejszym znaczeniu „załatwiania” sobie 
czegoś. Te kontakty z wybitnymi postaciami na-
uki, kultury, polityki, wojskowości mogą budzić 
zazdrość ze względu na ich wartość intelektualną. 
Choć z drugiej strony światek kulturalny, inteli-
gencki XX-lecia międzywojennego nie był raczej 
zbyt wielki (skupiał się w Warszawie, we Lwowie, 
Krakowie i Wilnie) i niemal wszyscy siłą rzeczy 
musieli się znać.

Inna sprawa, która rzuciła mi się w oczy pod-
czas powolnego czytania „Dzienników”, to trzeź-
wość konstatacji i dystans, jaki pisarka potrafiła 
utrzymywać wobec biegnącej obok rzeczywistości. 
Wiele z jej ocen dotyczących zachowań ludzi, spo-
łeczeństw, mechanizmów politycznych jest nadal 
aktualnych. Ba, są w tych zapisach oceny tak po-
nadczasowe, że aż smutne. Czytam listy Orzesz-
kowej. Nieskończony smutek wielkiego osamot-
nienia wieje z tych listów. W Polsce było zawsze 
tak, jak jest dzisiaj. Pomyje i plwociny dla wielkich 
i szlachetnych, uznanie i entuzjazm dla bałwanów 

Eugeniusz KURZAWA
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lub zgoła nędzników. Straszno jest żyć i pracować 
w tym kraju tak niewdzięcznym i w którym kochać 
można tylko: kilkoro ludzi, ziemię i swoją złotą 
o Polsce chimerę (t. 2, s. 204-205). Czy coś się 
zmieniło u nas w tej mierze  albo wygląda chociaż, 
że idzie w kierunku zmian?! Nie...! A powyższa 
wypowiedź pochodzi z lat 30. Ale co sądzić o za-
pisie z 4 grudnia 1916 r.? Grabowski opowiadał 
o hopkach, jakie młodzież wyprawiała Sikorskiemu 
w Warszawie. Okropne. Podobno w Warszawie nikt 
o nikim inaczej nie mówi, tylko że „przekupiony”. 
Ten przez Niemców, ów przez Austriaków, inny 
przez Żydów, masonów itp. Cała Polska przeku-
piona w swoim własnym mniemaniu. I tak tą fikcją 
przekupienia wszyscy się w sobie żrą (t. 1, s. 69). 
Wygląda, jakby to dotyczyło roku 2018 lub 2019 
w państwie państwa Kaczyńskich. Podobnie jak 
zapis z 11 lipca 1921 r.: Czym jest Polska? Straszli-
we złodziejstwa, szwindle i nadużycia. Obracanie 
na własną korzyść powierzonymi państwowymi 
pieniędzmi to jedno z najmniejszych przestępstw. 
Obok złodziejstwa – niedołęstwo, nieporządek, 
nieład (t. 1, s. 156).

Takich fragmentów jest sporo. Co zatem za-
skakuje i co uderza w kontekście sytuacji obecnej 
Polski, 20 lat po transformacji ustrojowej, to niesa-
mowite wręcz analogie między tamtymi a dzisiej-
szymi czasami. Albo może inaczej: niezmienność 
negatywnych postaw i charakterów Polaków kie-
dyś i teraz, co oznacza, iż społeczność nad Odrą 
i Bugiem, a także Wisłą, mimo upływu kolejnych 
dekad, zmian ustrojów, przesunięć terytorialnych 
państwa, po prostu nie dojrzewa. Nie wyciąga 
wniosków z przeszłości. I niesie ze sobą wciąż te 
same, najgorsze cechy społeczne.

Te fragmenty pamiętników, które wręcz po-
rażają aktualnością, zacząłem sobie podkreślać 
i wynotowywać w miarę lektury. I z nich zrodził 
się ten szkic. Smutne w nich jest to, że gdyby Dą-
browska żyła dziś, owe obserwacje mogłaby „tocz-
ka w toczkę” powtórzyć.

Ale ma również wręcz wizjonerskie, czyli per-
spektywiczne uwagi dotyczące kraju. 14 paździer-
nika 1918 r. spotkała w Warszawie manifestację 
grobowo i przewlekle zawodzącą: „Ojczyznę, 

wolność racz nam wrócić, Panie”. Dużo okrzy-
ków i napisów: „Niech żyje Piłsudski”, a nawet 
„Niech żyje Wilson”, ani jednego: – „niech żyje 
Gdańsk, Śląsk, połączona Polska” (t. 1, s. 116). 
Zapewne to wydarzenie było odbiciem  zarówno 
propagandy piłsudczykowskiej, jak i prowschod-
niego nakierowania ówczesnego społeczeństwa 
w zaborze rosyjskim. Ziemie piastowskie nie były 
ważne, „zamęt” powstania wielkopolskiego nie 
był Piłsudskiemu na rękę, co zresztą później się 
ujawniło w jego pismach, postawie, wręcz niechęci 
wobec Wielkopolski. 

Lecz Dąbrowska już wówczas potrafiła patrzeć 
na kraj szeroko, politycznie. Dlatego zanotowała: 
Jesteśmy naród nie z baśni, tylko z bajki, żywy 
temat do satyry, i to jest to miejsce, z którego może 
się zacząć szerzyć śmierć na cały organizm. Naród 
tragikomiczny, groteskowy, patetyczny, naród bez 
prostoty. Zatem M. Dąbrowska zauważa coś, cze-
go ludzie będący przy władzy (obecnie i w prze-
szłości) nie zauważają albo nie rozumieją. Dziś, 
w dobie kaczyzmu-tuskizmu, w dobie kapitalizmu, 
którego pisarka na pewno nie była zwolenniczką 
(Jaka straszna gra międzynarodowego kapitalizmu 
wszystkim, co jest osłonięte sztandarami czcigod-
nych haseł), zapewne znowu znalazłaby się na 
cenzurowanym, choć trudno też byłoby tę wielką 
postać pominąć, nie zauważyć.

W czasie lektury tomów codziennych niemal 
zapisów wybierałem (początkowo chyba nieświa-
domie, tylko dla własnej satysfakcji) fragmenty 
pasujące do dzisiejszej rzeczywistości. Wręcz pro-
fetyczne. Po zakończeniu lektury uznałem, iż war-
to się tymi „kawałkami Dąbrowskiej” podzielić. 
Co czynię. Czytajcie, moi Drodzy, i porównujcie 
z dzisiejszą smutną Polską! 

Tytuły rozdziałów są moje.

* * *
Masoneria
„Masoneria polska rozwiązała się sama z czyste-
go patriotyzmu, aby nie utrudniać pozycji rządu 
i aby nie dostać się pod mordę polskiego chuligań-
stwa (...). Przedstawiciele masonerii poszli o tym 
oficjalnie zawiadomić Składkowskiego. Mimo to 
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Prezydent ogłosił dzisiaj dekret o rozwiązaniu sto-
warzyszeń wolnomularskich, co oczywiście daje 
takie wrażenie, jakby masoneria rozwiązała się na 
rozkaz z góry; a to jest nieprawda (...). Stwarzanie 
pseudofaktów historycznych. 

Każdy z ludzi, wymienianych w nagonkach 
i denuncjacjach (fałszywych w dodatku) w prasie 
gadzinowej jako mason, jest wobec swoich prze-
śladowców jak święty wobec świń. (...) Wiem też 
i o tym, że każdy, na kogo szczują jako masona, 
to z reguły człowiek prawdziwie na obraz i podo-
bieństwo Boże. Zawsze to są i byli ludzie z typu, 
który Polskę w dziejach dźwigał do góry; natomiast 
ci, co walczyli z masonerią, to byli zawsze ludzie 
z typu, który Polskę gubił i grzebał.

(...) Druga rzecz to oddanie wykonania tego 
dekretu w ręce (obok ministra Spraw Wewnętrz-
nych) – Grabowskiemu, deprawatorowi polskiego 
sądownictwa, prześladowcy więźniów, jednemu 
z tych ludzi, jakich zwykle krwawe rewolucje wie-
szają na latarniach. I pomyśleć, że szubienicznik 
ten jest ministrem w odrodzonej Rzeczypospolitej. 
Noc zapada nad naszą ojczyzną, może zresztą nad 
światem, który przechodzi stopniowo we władzę 
złych ludzi” (t. 2, 279–281).

Polityka zagraniczna
„Myślę o naszych sprawach. O tym, że Polska jest 
dziś nielubiana i niepopularna w całym świecie, 
mimo głuszcowego tokowania i samoupajania się 
na wewnątrz i pasowania kanaliowatego Becka na 
bohatera narodowego. Cała nasza polityka zagra-
niczna zdaje się być czymś, co nawet psu na budę 
się nie zda (obym się myliła!). Jest to polityka na 
złość robienia to Francji, to Czechom – która jeśli 
nie ma doprowadzić do wojny, co byłoby zbrodnią 
i nieszczęściem, to w ogóle nie ma sensu. Polityka 
sołdatów” (t. 2, s. 80).

O księżach i biskupach
„Przyjeżdża Jadzia. Księża zrobili na nią i na pa-
nią Dobek donos do biskupa i do ministerstwa, że 
„uprawiają komunizm”. Z czym można tych ludzi 
porównać, to już nie wiem doprawdy. Chyba ze 
świniami, i to zbyt wiele zaszczytu. Wszystko co 

szlachetniejsze, zacznie wkrótce w Polsce od nich 
cierpieć” (t. 2, s. 176-177).

Endecja
„Telefon od Wolfkego o nikczemnych awanturach 
opryszków studenckich. Obrzucili go jajami. To 
się dzieje wobec profesora, który jest chlubą nauki 
polskiej i który w każdym innym kraju mógłby być 
sławą światową. Nie ma już na to wszystko słów. 
Polska staje się krajem bandytów i chuliganów. 
Wystarczy odezwać się szlachetnemu człowiekowi, 
aby skierowały się przeciw niemu majcher, nóż, 
kastet - łajno (...).

Michałowić zrobił nam piękną niespodziankę. 
Jeden jedyny spośród 700 profesorów wystąpił (...) 
przeciwko zajściom z prof. Wolfkem i antyżydow-
skim” (t. 2, s. 182-183).

„Ujejski opowiada o bestialskim zniszczeniu 
uniwersytetu przez endeckich Hunów i o ich bez-
wstydnie tchórzliwym zachowaniu się wobec po-
licji. Straszne czasy, w których policja jest ostatnią 
instancją (...). Nikczemna ulotka endecka, łżąca już 
bez żadnych skrupułów, przesycona jadem ponurej 
nienawiści. Ale Ujejski jest naiwny, ponieważ nie 
wie, że jego własny rząd (którego jest wicemini-
strem) wchodzi w tajne konszachty z endekami 
i subsydiuje ich pisma” (t. 2, s. 185). 

Proamerykanizm i endecja
„Dziś endecja wielki pochód narodowy urządzi-
ła, na którym bardzo niesmaczne było niesienie 
jak Matki Boskiej portretu Wilsona. Okrzyki 
na cześć Wilsona „obrońcy narodu polskiego” 
i koalicji. Jest to chyba mimowolna (co chyba nie 
sprytnie robiona) reklama najazdu nowego – ame-
rykańskich wytworów i kapitałów, które się już 
szykują na Polskę, a naiwni i dobroduszni Pola-
cy już braterstwo broni i idei widzą w Amery-
kanach. A jednak mimo całej dobrej woli, z jaką 
roztrząsam ich politykę, endecy nie przestaną mi 
być wstrętni. To prawda, endecja jest taka, jaką 
jest większość społeczeństwa, i dlatego ma siłę, 
ale ta siła polega na pobudzeniu i wykorzysty-
waniu pod maską idei niskich instynktów mas”  
(t. 1, s. 125-126).
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Piłsudski
„Nie ma wojska bez Piłsudskiego” to pusto brzmią-
cy frazes. Od jednego śmiertelnego człowieka nie 
można uzależniać rzeczy tak wielkiej, jak wojsko 
narodowe” (t. 1, s. 117).

„Piłsudski rozczarował mnie. Witany przez 
tłum, powiedział z balkonu, że jest chory na gar-
dło” (t. 1, s. 124).

„Marszałek Piłsudski ogłosił artykuł, w którym 
najgorszymi wyrazami zezwał od ostatnich cały 
sejm, specjalnie od ciężkich idiotów i plugawców 
zwymyślał Woźnickiego i Libermana, a ostatecz-
nie – lżył, jak zawsze, cały naród” (t. 1, s. 285).

„Dziś ukazała się nowa enuncjacja Piłsudskiego. 
(...) Na końcu jest znów historyjka o ekskremen-
tach. Między innymi Marszałek powiada, że on 
wynalazł sejm. Chociaż to nie jest zgodne z obiek-
tywną prawdą. (...) Marszałek w ciągu całego swego 
życia niszczy narzędzia działania i walki, które 
sam stworzył. Tak było z wydziałem bojowym PPS, 
tak było z Legionami, tak jest z sejmem. Może to 
jest najbardziej twórcza droga? Może te plugawe 
wymyślania są odpowiednikiem piorunów jakie-
goś Savonaroli? Dlaczego każdy krok obecny Pił-
sudskiego budzi taki sprzeciw wewnętrzny i takie 
uczucie wstydzenia się” (t. 1, s. 303-304).

* * *
Ostatni tom dzienników, piąty, czytany po paru 
latach już w realiach domowych, nie zaowocował 
podobnymi zakreśleniami ołówkiem na książce. 

Więc ich nie przytaczam. Przyniósł jednak koń-
cową refleksję, iż wybitna pisarka - po II wojnie, 
już w PRL – jako człowiek-instytucja, mimo 
trudnego okresu stalinowskiego, potem lżejszej 
gomułkowszczyzny, wciąż, do samego końca, 
pozostawała sobą, a także socjalistką i patriotką. 
Socjalistką w duchu spółdzielczości Abramow-
skiego, wielkopolskich organiczników, ba, także 
w duchu ideałów masońskich. Mocno trzymała 
się ziemi, realiów i... Polski. Jeżdżąc po wojnie 
do zakładów pracy, na spotkania autorskie po 
kraju i Europie, bywając też na salonach władzy, 
obserwowała niedorzeczności realnego socjali-
zmu, ale i sukcesy tegoż ustroju i ich nie nego-
wała. Zachowywała wobec socrealizmu dystans 
i krytycyzm. Ale podobnie wobec Zachodu. Z tej 
drogi nigdy nie dała się zepchnąć i to w niej cenię  
najbardziej.

Myślała nie tylko o sobie, ale o kraju, jego 
obywatelach. Wypowiadała się z myślą o nich, 
prostych ludziach. Brzmi to może górnolotnie, 
lecz Dąbrowska była „ze starej szkoły”, dla której 
długo nieobecne na mapie Europy państwo pol-
skie było wartością nadrzędną. Dlatego w czasie 
wojny pozostawała w kraju, w Warszawie. Takich 
ludzi, „państwowców”, już chyba nie ma. Ostatnim 
był, zdaje się, Jerzy Giedroyc. Dlatego docierając 
do ostatnich zapisów dziennych pisarki w 1965 r., 
czułem autentyczny żal, że odchodzi z tych kart. 

 Eugeniusz KURZAWA
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Janczaruk wobec 
malarstwa
17 lipca w Bibliotece Norwida znany artysta 
Paweł Janczaruk przedstawił swoje fotogra-
fie wykonane w dwóch technikach: burytypii 
i artigue.

Parę dni po wernisażu poszłam obejrzeć wysta-
wę jeszcze raz – w ciszy, bez zwiedzających, bez 
gratulujących artyście i fotografujących go osób. 
Duże wrażenie wywarła na mnie pierwsza część 
wystawy wykonana techniką burytypii, która to 
technika powstała w XIX w. w celu uszlachetnienia 
w druku ilustracji książkowych. Te fotografie były 
inspirowane twórczością Balthusa. Pozy modelki 

na zdjęciach sprawiały wrażenie niewymuszonych 
i nieupozowanych, tak zresztą o nich na początku 
wernisażu powiedziała sama modelka, choć po-
czątkowo wydało mi się to niemożliwe. Technika 
burytypii pozwala na nadanie poszczególnym fo-
tografiom charakteru pojedynczej kopii. Balthus 
malował nimfetki, młodziutkie dziewczyny, z tego 
powodu oskarżono go zresztą o pedofilię. Modelka 
Pawła Janczaruka jest dojrzałą kobietą, świadomą 
swojej kobiecości, patrzącą leniwym wzrokiem na 
fotografa, który tropi jej tajemnicę.

Druga część wystawy, wykonana w technice ar-
tigue przypominającej sitodruk, jest dla mnie mniej 
czytelna, nawiązuje do twórczości Andy Warhola 
i jest parafrazą „Alicji po drugiej stronie lustra” 
Lewisa Carolla. Obie techniki, wykorzystywane 
przez piktorializm, pozwoliły fotografiom zbliżyć 
się do malarstwa i zachować indywidualny, niepo-
wtarzalny charakter, jaki mają obrazy. Wydaje się, 
że oba zestawy, a nawet poszczególne fotografie, 
każdy widz może interpretować po swojemu i tak 
jak artysta próbować zgłębić przekorną i przewrot-
ną naturę kobiety. 

Na wernisaż przyszło bardzo wiele osób, prze-
ważnie starszych od artysty. Nie było w tym nic 
dziwnego, wszak Paweł Janczaruk od lat prowadzi 
na UTW Pracownię Edukacji Fotograficznej, w której 
mnóstwo osób doskonaliło i dalej doskonali swoje 
umiejętności fotograficzne. Nie zabrakło też przed-
stawicieli środowiska kulturalno – artystycznego.

 Ewa KWAŚNIEWICZ
Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek

Ewa KWAŚNIEWICZ
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Polska Jasienicy
Niedawno przeczytałem „Pamiętnik” Paw-
ła Jasienicy. Niestety, z przykrym zgrzytem 
w postaci wpisu na stronach przedtytułowych 
niesławnego Instytutu (wykrzywiania) Pamię-
ci Narodowej. Świadomość tej adnotacji psuła 
mi cały czas lekturę.

Ale do rzeczy... Książkę czyta się ciekawie, zwłasz-
cza jeśli ktoś ma w głowie sztandarowe dzieła 
Jasienicy i jego niebanalne myśli tamże przemy-
cane. Tutaj doszła jednak nowa dla mnie, bardzo 
osobista informacja, dzięki której w przyszłości 
„Polskę Piastów” będę czytał chyba nieco inaczej. 
Nie znałem bowiem przedwojennych, wileńskich 
losów Lecha Beynara, a także tych wojennych, 
AK-owskich. Wiedziałem o nim głównie z powodu 
napaści Gomułki na pisarza. 

Tym cenniejsze są jego trzeźwe, spokojne oceny 
życia społecznego i politycznego pisane w roku 
1970. Aż żal, że pamiętnik powstał w ciągu nieca-
łego roku i nie został poprowadzony dalej. Przecież 
już-już szykował się grudzień ‚70, potem czerwiec 
‚76. Ciekawe, co o tych wydarzeniach napisałby 
Jasienica, jak by się zachował. Nie mówię już 
o obecnej sytuacji, której nie mógł przewidzieć.

Znamienne są w tej pozycji obszerne fragmenty 
tyczące lat wileńskich, kiedy pisarz obracał się 
w kręgu wielu późniejszych znanych nazwisk. 
Mamy Putramenta, Miłosza, Jędrychowskiego, 
Dembińskiego, Zarako-Zarakowskiego, świet-
nych profesorów i inne postacie, które w Polsce 
Ludowej poszły różnymi drogami (jeśli przeży-
ły wojnę). Jasienica przy okazji tychże nazwisk 
podaje przykłady, ujmijmy to tak, obiektywizmu 
życia społecznego przedwojennej Polski. Chodzi 
mu o to, że komunista Dembiński, komunistka 
Wasilewska otrzymywali stypendia państwowe, 
a lewicowiec Jędrychowski (minister w PRL) koń-
czył wtedy za państwowe złotówki szkołę kon-
sularną w Strasburgu. Słowem, sugeruje pisarz, 
II RP traktowała wszystkich równo, nie bacząc 
na ich poglądy. Z tym jednak polemizowałbym, 

choć świetny autor znał to z autopsji, a ja tylko 
z książek, prasy i opowieści. Ale Bereza Kartuska 
tudzież niesławny proces o zniesławienie Piłsud-
skiego (i pobicie autora przez wojskowe bojówki)  
wystarczą mi... 

Wspominając proces Dembińskiego z lat 30., 
Jasienica pisze rzecz ciekawą. „W ówczesnej Polsce 
wyraźnie występowało to samo zjawisko, które 
dziś rzuca się w oczy każdemu nieco tylko uważ-
niejszemu obserwatorowi stosunków panujących 
na Zachodzie. Wszystko, co tylko zabarwione jest 
tonem czerwonym lub czerwonawym, co ogła-
sza się za lewicowe, natychmiast zyskuje uwagę, 
poparcie, poklask czynników tworzących opinię 
„postępową”. (s. 188; przypominam – słowa na-
pisane w 1970 r.)”. W kontekście wspomnianego 
procesu Dembińskiego być może tak było. Zdaje 
się, iż przedwojenna inteligencja polska, z nauczy-
cielstwem włącznie, faktycznie była lewicująca. 
I chyba tak jest dziś (i było po II wojnie) na Za-
chodzie, zwłaszcza na uniwersytetach. 

Lecz dla mnie to oczywiste – przyzwoici ludzie 
muszą być lewicowi, bo nikt przyzwoity nie bę-
dzie akceptował krzywd, wyzysku, nierówności, 
niesprawiedliwości etc.

Jednakże popatrzymy na Polskę obecną. I pro-
szę przeczytać taką oto przeróbkę powyższej opinii 
Jasienicy: „Wszystko co ogłasza się za prawico-
we, natychmiast zyskuje uwagę, poparcie, poklask 
czynników tworzących opinię „postępową”!”. Czyż 
nie ładna parafraza? A jaka prawdziwa! Żeby uciec 
od tej „postępowej opinii” (a innej w polskich me-
diach, niestety, nie ma) przełączam od czasu do 
czasu telewizor na rosyjskie „Wieści”. I – proszę 
państwa – nie dość, że z przyjemnością przypo-
minam sobie zapominany powoli język rosyjski, 
to jeszcze dowiaduję się wielu ciekawych spraw 
o świecie. W polskiej telewizji, państwowej lub 
prywatnej, tego nie ma. Na okrągło lecą głupie 
przekazy o tym, że poseł, minister, premier, prze-
wodniczący czy ktoś tam Małoważny – puścił 
bąka. Przez całą dobę wszystkie te stacje międlą 
– właściwe słowo! – wyrwane z kontekstu zdania, 
omawiają wydarzenia, które się przytrafiły pol-
skim, a więc mało znaczącym politykom. 

Recenzje
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Być może niektórzy pamiętają jeszcze prasę i me-
dia z czasów PRL, które dbały o informacje z całego 
świata. One przynajmniej edukowały (i oczywiście, 
spełniając leninowską rolę, wychowywały, czyli 
indoktrynowały; ale tylko tych, którzy temu się pod-
dawali). Tak, czyli edukacyjnie, nadal działa BBC 
i wspomniane rosyjskie „Wieści”. Obie stacje na 
pilocie ustawiłem obok siebie, żeby móc porównać 
informacje. Są podobne. U nas zaś ich nie ma!

Dlatego staram się nie słuchać polskich dzien-
nikarzy i środków przekazu, za pośrednictwem 
których nadają, gdyż nie chcę się dać ustawić na 
poziomie zaścianka. Na dodatek zaścianka idiotów. 
Czyli polskich polityków.

W tym kontekście bardzo intryguje mnie – co 
dziś na to wszystko powiedziałby Lech Beynar. 

 Franciszek STROIŃSKI

Fot. Ewa Kwaśniewicz
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Język polski na co dzień

Marketyzacja  
języka
Snobizm wynikający z marketyzacji języka jest 
zachowaniem niestandardowym, nieszablono-
wym, a może wręcz z pogranicza ekstrawagan-
cji. Przyczyną takiego stanu jest intencyjność, 
czyli celowość działania podnoszącego nazwę 
produktu w oczach odbiorców, jego lepszość 
i wyższość. 

Nie bez znaczenia jest również swoistego rodzaju 
prestiż tych wyrazów, które powstały ze wzglę-
dów snobistycznych, dla efektu „ozdoby“. Wy-
raźny aspekt nobilitacyjny pewnych zjawisk jest 
widoczny w następujących określeniach: salon 
odzieży używanej, festiwal niskich cen, festiwal 
przedmiotów artystycznych, akademia twórczych 
poszukiwań, uniwersytet dla najmłodszych.

Pod wpływem marketyzacji języka pewne wy-
razy są tak często używane, że prowadzi to do 
przekroczenia granic ich stosowalności, a w odpo-
wiednich kontekstach zaciera się ich wyrazistość 
znaczeniowa. Efektem tego jest funkcjonowanie 
pewnych wyrazów, które są odbierane jako bardziej 
ekspresywne, elegantsze, wyjątkowo atrakcyjne. 
Stąd pojawiają się takie wyrażenia, jak: formuła 
leku, formuła kosmetyku, formuła kremu, formuła 
zapachu, stomatologia rodzinna. 

W nowych konstrukcjach wyrazowych widać 
mechanizmy kondensacji treści. Są one nacecho-
wane aksjologicznie i tym samym konotują nega-
tywne treści, np.: narkobiznes, pirat komputerowy, 
specprzewodniczący.

Powstawanie nowego słownictwa na zasadzie 
przyjmowania gotowych połączeń wyrazowych 
wiąże się z pewnymi trudnościami pisowniowy-
mi i artykulacyjnymi, np. sofistykowany software, 
designerskie sklepy meblowe. 

Makdonaldyzacja życia spowodowała, że zatar-
ły się granice wyraźnie oddzielające sfery życia sa-
crum i profanum. Oddala się granica między świa-
tem wartości duchowych i wartości materialnych 
(utylitarnych, hedonistycznych, pragmatycznych). 
Zadziwiać więc mogą następujące zestawienia wy-
razów: marketingowa Ewangelia, supermarkety 
jako świątynie konsumpcji, świątynie handlu, sa-
kroturystyka.

Upowszechnia się również słownictwo, które 
wprowadza nowe (metaforyczne?) profile znacze-
niowe wyrazów, np. dynamiczny krem do twarzy, 
ekologiczne płytki podłogowe, agresywna biżute-
ria, agresywne smaki, producent agresywnych kas 
fiskalnych, egzotyczna restauracja, ekstremalny 
makijaż, dom medialny, spektakularny przegląd 
wydarzeń z kraju i ze świata. 

W nowo powstałym zasobie leksykalnym 
widać nobilitację słownictwa potocznego, np. 
czekoladowy full wypas, wyczesany prezent. Po-
wstają wyrazy, które niosą ze sobą silne nace-
chowanie ekspresywne i ujemne wartościowanie,  
np. roboholik. 

Marketyzacja języka dowodzi, że przeobraże-
nia społeczno-kulturowe mają wpływ na to, jakie 
jest znaczenie nowych związków wyrazowych, 
które kreują atrakcyjną ofertę rynku, np. kultowy 
bestseller, catering kwiatowy, salon przetwórstwa 
mięsnego, galeria mięsna, kącik bestsellernia, mo-
derator telewizyjny. 

Język we wspomnianych wcześniej proce-
sach został urynkowiony, stał się produktem na 
sprzedaż, „rzeczą przeznaczoną do konsumpcji”. 
Rynek konsumpcyjny zrodził potrzebę „silnych” 
semantycznie wyrazów, które zwróciłyby uwagę 
odbiorcy na nowy produkt: salon odzieży używanej, 
salon warzyw i owoców prosto z gruntu.

Potrzeba nowego (innego?) nazywania różnych 
sfer rzeczywistości często kompromituje użytkow-
ników języka. 

 Monika KACZOR
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I ja tam byłam...
Eugenia Pawłowska, dla przyjaciół Żenia, dla 
czytelników „Gazety Zielonogórskiej” i „Ga-
zety Lubuskiej” – felietonistka Snobka. 

Znana dziennikarka, Honorowa Obywatelka Zie-
lonej Góry – uwielbiała pojawiać się na salonach, 
imprezach kulturalnych. Potrafiła jednego dnia 
zaliczyć ich kilka. Ale czy była „lwicą salonową”? 
Gdy wspominam Żenię (osobę bliską mojemu sercu 
), przypomina mi się jej Benefis zorganizowany 
z wielką pieczołowitością przez dyr. Wandę Rut-
kowską i pracowników Zielonogórskiego Ośrodka 
Kultury. Amfiteatralna kawiarenka wypełniła się 
po brzegi fanami Żeni. Spotkanie pół żartem, pół 
serio prowadziła osobiście dyrektor ZOK. Zain-
augurował je „Hymn Salonu” – „Szkoła tańców 
salonowych” Igi Cembrzyńskiej. Po czym otwarto 
„bar” i zaczęło się… Trudne pytania, muzyczne 
i filmowe dedykacje oraz kwiaty, podarunki...

Łza niektórym zakręciła się w oku, gdy poka-
zano urywki filmów pochodzących z archiwum 
Carbo Media. Wizyta Gagarina w Zielonej Górze, 
Festiwal Piosenki Radzieckiej, Winobranie (1964)… 
Te migawki wywołały wrażenie! Dla bohaterki 
wieczoru śpiewali: Anna Przybyła („Milion róż”, 

„Kwiat jednej nocy”), Anna Zdanowicz („Koniec 
lata”, „Dieta”) i Krzysztof Mroziński (kompozy-
cje własne). Hitem, a zarazem niespodzianką, była 
scena balkonowa Romea i Julii. Julię zagrała Żenia 
a Romea – aktor Jerzy Glapa. W tzw. międzyczasie 
powstawał portret pani Żeni, który rysował Olaf 
Olgierd Ciszak. Gdy bohaterka spotkania zobaczyła 
dzieło, krzyknęła : „Dać mi autora – osobiście go 
uduszę!”. Ale autor, przewidując marny swój koniec, 
zniknął. Oficjalnie spotkanie zakończyła lampka 
wina, przy której zaśpiewano wspólnie „Wypijmy 
za błędy” w miejsce tradycyjnego „sto lat”.

Snobka, „znajoma wszystkich Polaków w Zie-
lonej Górze”, zodiakalny Baran. Dorastała bez 
bajek, książek i zabawek. W czasie wojny dzie-
ci dojrzewały szybciej, bo pomagały dorosłym, 
rodzinie w przetrwaniu. W Baranowiczach (dziś 
Białoruś) uczyła się z rosyjskiego elementarza. 
Chodziła bowiem do rosyjskiej szkoły. Była zdolna 
i odważna, więc recytowała przed wizytatorami. 
Opowiadała mi, że w 1944 roku poszła do polskiej 
szkoły. Było zimno i od domu daleko, dlatego cho-
dziła w walonkach i watowanym palcie, opatulo-
na chustą. W szkole początkowo miała kłopoty, 
głównie z gramatyką i ortografią polską. Zeszła 
na trójki i wcale nie czuła się z tym dobrze. Kil-
ka razy wylądowała na wagarach na cmentarzu 
prawosławnym i w cerkwi. Na koniec piątej klasy 
świadectwo miała już dobre.

W latach 1945-1951 Żenia, już po przesiedleniu 
na zachód, zamieszkała w Żarach, gdzie kontynu-
owała naukę i zdała maturę. Miała sentyment do 
tego miasta. Potem był Uniwersytet Jagielloński 

Zamysł był taki – przynajmniej tuż po śmierci Żeni, czyli Eugenii Pawłowskiej, znanej też pod 
felietonowym pseudonimem jako Snobka - żeby wydać książkę wspomnieniową na jej temat. 
Kilka osób w pierwszym odruchu napisało coś o niej, ale wkrótce potem piekło okazało się 
wybrukowane dobrymi chęciami... Chcemy jednak ocalić pamięć o popularnej dziennikarce 
„Gazety Lubuskiej” i słynnej, honorowej obywatelce Zielonej Góry. Dlatego będziemy drukować 
te wspomnienia o Żeni, które dotąd udało się zebrać. Jako pierwszy ukazał się zapis autorstwa 
Agaty Miedzińskiej, dyrektorki ZOK-u, obecnie kolejne wspomnienia.

 (red.)

Ewa DUMA
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i studia dziennikarskie (chociaż jej ojciec wolał, by 
wybrała farmację). Pracę dyplomową pisała na temat 
problemów oświatowych w przedwojennej Polsce. 
Razem z nią studia zaczynało 250 osób, ukończyło 
115. Większość dostała nakazy pracy. Ona do Zie-
lonej Góry i „Gazety Zielonogórskiej” (1954). 

Zamieszkała w Hotelu Śródmiejskim, potem 
z innymi dziennikarzami w tzw. kołchozie przy 
ul. Botanicznej. Za pierwszą „trzynastkę” kupi-
ła rodzicom dużego prosiaka . Bardzo chciała im 
pomóc chociaż w tak niekonwencjonalnej formie.

Lubiła wspominać rok 1956, gdy w naszym mie-
ście rodziło się życie kulturalne. W klubie dzien-
nikarza (al. Niepodległości 25) spotykali się ludzie 
kultury, plastycy, muzycy, prawnicy, architekci, 
aktorzy i dziennikarze... Fajne było to, że nie tylko 
chcieli się zabawić, ale też coś stworzyć. W ten 
sposób rodziło się „Nadodrze” – dwutygodnik 
społeczno – kulturalny, zawodowy Lubuski Teatr 
im. Kruczkowskiego, Lubuskie Towarzystwo Na-
ukowe, Lubuskie Towarzystwo Kultury, Związek 
Literatów Polskich, Filharmonia Zielonogórska.

Eugenia Pawłowska swoje życie postanowiła 
związać z dziennikarstwem już w szkole średniej, gdy 
przeczytała książkę o pewnej dziennikarce. W „Ga-
zecie Zielonogórskiej” przez wiele lat była kierow-
nikiem działu kultury oraz z inspiracji Zbigniewa 
Czarnucha redagowała rubrykę „Z harcerskiego ko-
ciołka”, do której pisałam teksty. Wtedy chodziłam 
do podstawówki i imponowało mi, że znana dzien-
nikarka akceptuje moje relacje i je publikuje.

Pomysł na Snobkę zrodził się, gdy już była na 
emeryturze, w Galerii „U Jadźki”, po otwarciu wy-
stawy rysunków Stanisława Antosza. Ów artysta 
nie dość, że przyszedł na wernisaż kontrowersyj-
nie ubrany, to jeszcze śmiesznie się wysławiał. Do 
tego, podczas wizyty wrocławskiej „Elity” w te-
atrze, jeden z aktorów kabaretu zachowywał się 
wprost niegrzecznie. Ten splot wydarzeń spowo-
dował, że postanowiła oplotkować to towarzystwo 
na łamach prasy. Wtedy napisała pierwszy w życiu 
felieton. I pisała je jako Snobka do ostatnich chwil 
życia w rubryce „I ja tam byłam...”

Miejska Snobka – jak sama mocno podkreślała 
– instynktownie zaczęła pisać i też instynktownie 

wybierała ludzi, miejsca i imprezy, które relacjono-
wała. Starała się pisać życzliwie, ale zdarzało się, 
że tu i ówdzie uszczypnęła. Zawsze do imprezy 
była przygotowana (oczytana), miała też niesa-
mowitą pamięć. Akceptowała siebie i swoje życie, 
dlatego lubiła bywać wśród ludzi. Wpadała w „do-
linki”, jak każdy. Potrzebowała do życia słońca, 
a pisanie było swoistą terapią. Pomagało jej, bo 
Snobka na salonach musiała być pogodna.

We wrześniu 2005 roku otrzymała tytuł Hono-
rowej Obywatelki Zielonej Góry. Zapytana o pro-
fity, powiedziała: – Mogę jeździć za darmo auto-
busem (uśmiech). Do przystanków mam jednak 
daleko, więc korzystam z deptakowej ciuchci, która 
bardzo trzęsie. Korzystam – oczywiście – tylko 
w okresie letnim. Senator Zbyszko Piwoński z oka-
zji wręczenia jej medalu Honorowego Obywatela 
przekazał list, w którym podkreślił jej „rzetelną 
pracę i wnikliwą obserwację życia”. Zawsze chciała 
żyć tak, żeby być odpowiedzialną...

Ważne miejsca w jej życiu to wieś Skorynki 
(miejsce urodzenia), Baranowicze, Żary, Kraków 
i Zielona Góra. W Zielonej Górze mieszkała naj-
dłużej, bo od 1954 roku i dlatego mówiła: „To jest 
moje miasto”. Mało kto wie, że była również publi-
cystką lotniczą. Zaliczyła korkociągi w powietrzu 
na trasie Zielona Góra – Żary.

 Ewa DUMA

Wspomnienia

Eugenia Pawłowska z aktorką i opiekunką Michała 
Kaziowa – Haliną Lubicz

Fot. Paweł Janczaruk
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Zabrakło  
na widowni redaktor  
Żeni Pawłowskiej
16 czerwca 2016 roku na scenie kameralnej 
(imienia Stanisława Hebanowskiego) Lubuskie-
go Teatru w Zielonej Górze gościł monodram 
„Donna Kamelia” według opowiadania brwi-
nowskiego prozaika Stanisława Kowalewskiego 
w wykonaniu Jacka Zienkiewicza i reżyserii 
Waldemara Matuszewskiego. 

Spektakl powstał pod szyldem stowarzyszenia Te-
atr Na Pustej Podłodze pamięci Tadeusza Łomnic-
kiego. Wieczór miał charakter odświętny – Jacek 
Zienkiewicz obchodził swoje 40. urodziny oraz 
jubileusz piętnastolecia pracy scenicznej. Walde-
mar Matuszewski natomiast pożegnał teatr, którym 
kierował jako dyrektor naczelny i artystyczny do 
czerwca 1996 roku (zaczynał premierą długo pa-
miętanego „Hamleta” z Grzegorzem Emanuelem 
w tytułowej roli) – a więc był to kolejny jubileusz. 

Na spektaklu zabrakło – z oczywistych wzglę-
dów – redaktor Żeni Pawłowskiej. Z tych samych 
względów zabrakło także redaktor Danuty Piekar-

Brakowało mi jej 
ciętych ripost
Hm... doprawdy nie wiem, co miałabym w takim 
wspomnieniu (bo opowiadania to nie moja spe-
cjalność) napisać... Nigdy nie byłam zbyt blisko 
z Żenią, a ona chyba nie darzyła mnie sympa-
tią. A już szczególnie wtedy, gdy w tygodniku 
„Czwartek” pisałam felietony, podpisując się 

Bywalczyni. Nie ukrywam, że inspiracją była 
dla mnie Snobka. Felietony były niezłe, ale Że-
nia ochrzaniła mnie delikatnie, że ukradłam jej 
pomysł (choć ona już wtedy w „GL” nie pisała). 

Gdy trafiła do Domu Kombatanta, była w beznadziej-
nej kondycji psychicznej i fizycznej. Faszerowana 
jakimiś tabletkami. Wtedy prawie codziennie do 
niej biegałam (po robocie w „GL”) i starałam się 
przywracać ją do życia. Sugerowałam, żeby nie brała 
tych psychotropów. Czasami wpadałyśmy razem 
z Ewą Dumą i prowadzałyśmy ją po korytarzu, żeby 
nie straciła siły w nogach. Myślałam, że to koniec 
Żeni. A potem nagle ozdrowiała cudownie* (podej-
rzewam, że odstawiła te psychotropy), nie pamiętała 
w ogóle, że ją odwiedzałam, że prowadzałyśmy ją po 
korytarzu. Jeszcze kilka razy byłam u niej, potem ten 
„Czwartek” z moimi felietonami się ukazywał, Żenia 
posądziła mnie o kradzież pomysłu (tłumaczyłam, że 
była moja inspiracją). Zaczęłam się od niej oddalać. 
A gdy pytałam, czy chce, bym ją odwiedzała – mó-
wiła, że nie chce. Dzwoniłam natomiast z okazji 
różnych świąt, a jakieś dwa lata temu w ogóle kontakt 
się urwał. Uznałam, że nie będę się narzucała. Może 
powinnam, bo tego mi brakowało, tych kontaktów 
z Żenią. Jej ciętych ripost, złośliwości, intelektual-
nych wyżyn, dystansu do siebie...

 Danuta KULESZYŃSKA

Uroczystość w ratuszu. Wygląda, że to nadanie E. Paw-
łowskiej honorowego obywatelstwa Zielonej Góry 

Fot. Ewa Duma

Danuta KULESZYŃSKA
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skiej. Obie panie pisały o wydarzeniach kultural-
nych i artystycznych dla „Gazety Lubuskiej”. Obie 
panie redaktorki znały obydwu bohaterów wieczo-
ru. O ile jednak redaktor Piekarska skupiłaby się na 
stronie aktorsko-reżyserskiej spektaklu (i śmiem 
twierdzić, że trafiłby on do jej wrażliwości i gustu), 
o tyle redaktor Żenia, słynna „Snobka”, odnoto-
wałaby wszelkie, nawet najdrobniejsze, zdarze-
nia „okołospektaklowe”. A to, że już od tygodnia 
w zielonogórskich witrynach (także aptecznych 
– a to ze względu na zaprzyjaźnioną z bohatera-
mi wieczoru kierowniczkę jednej z nich) zawisły 
filmowe w stylistyce plakaty z Jackiem Zienkiewi-
czem, który „ukapeluszniony” i elegancki niczym 
Humphrey Bogart patrzy na nas bardzo poważ-
nie i zapowiada, że dojrzał przez te lata, kiedy go 
w Zielonej Górze nie było, i że nas zaskoczy swoim 
przedstawieniem. A to, że z prawej strony sceny 
stał na sztalugach portret Tadeusza Łomnickiego, 
a przed nim wazon z czerwonymi różami i że za 
dyrekcji Matuszewskiego jego Mistrz i Nauczyciel 
był w Lubuskim czczony i pamiętany. A to, że 
były dyrektor, przypominając się zielonogórskiej 
widowni w krótkiej przemowie przed spektaklem, 
dziękował obecnemu dyrektorowi Lubuskiego – 
Robertowi Czechowskiemu. A to, że zaraz po 
dyrektorze z wdzięcznością została wymieniona 
pani Helena Bondyra, kierownik techniczny teatru, 
oraz panowie Paweł (akustyk) i Mieczysław (pro-
wadzący w spektaklu światła). A to, że spektakl 
był odebrany w całkowitej ciszy i skupieniu (poza 
przebijającymi z deptaka odgłosami kibiców szy-
kujących się na mecz Polska-Niemcy o 21.00), że 
pan Jacek niby zmężniał, ale wciąż zachowuje swo-
ją „chłopięcość”, że stał się żonglującym wieloma 
postaciami transformistą, że nawet łapie widownię 
za gardło w finałowej scenie. A to wreszcie, że 
były owacje na stojąco, że na scenie powstał praw-
dziwy wianuszek wielbicielek i wielbicieli aktora 
z kwiatami, których były całe naręcze, że aktor 
był wyraźnie wzruszony takim odbiorem swojej 
pracy i całą tą fetą, że reżyser wyraźnie ustępował 
miejsca ze swoimi dyrektorskimi sentymentami 
podwójnemu Jubilatowi, że pozwolił sobie tylko na 
rozdawanie róż „imienia Tadeusza Łomnickiego” 

w formie podziękowania wszystkim tym, którzy 
pomogli w zorganizowaniu tego wieczoru – znowu 
od dyrektora Czechowskiego poczynając, poprzez 
panią Helenę Bondyrę, prezesa Tadeusza Krupę, 
panią Beatę Bartosiewicz...

Takimi to sprawozdawczymi szczegółami, 
wychwyconymi sokolim wzrokiem „Snobki”, 
redaktor Żenia Pawłowska malowała przez lata 
całe kulturalne i artystyczne życie Zielonej Góry. 
Wieczorem 16 czerwca 2016 roku zabrakło, już po 
raz kolejny, obu pań redaktorek, które przez lata 
całe wzajemnie się dopełniały w swoich relacjach 
z teatralnych wieczorów w mieście. Czy dziś ktoś 
jeszcze miałby odwagę tak pisać?

(Od redakcji: Nie jesteśmy na 100 procent pewni, kto jest 
autorem powyższego tekstu. Został nadesłany – bez pod-
pisu – w związku z apelem o przekazywanie wspomnień 
o Żeni Pawłowskiej. W związku z czym pozostawiamy go 
– przynajmniej na razie – bez podawania nazwiska autora. 
Być może przeczyta ów materiał i odezwie się do nas).

Żenia Pawłowska w czasie swego benefisu w Hydro-
zagadce. Z własnym portretem. 

Fot. Ewa Duma

Fot. Paweł Janczaruk
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Jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, 
jak gdyby uratował cały świat 
 (Talmud Babiloński, Sanhedryn, 37a)

– Marysiu, proponuję, żebyśmy rozmowę rozpo-
częły od Wilna, skąd pochodzisz. Wiem, że Two-
ja biografia jest niepowtarzalna i fascynująca.
– No dobrze, zacznijmy od Wilna, gdzie urodzi-
łam się 26 grudnia 1939 roku, jako pierworodne 
dziecko Chany i Jakuba Fajnsztejnów. Mieszkali-
śmy razem z dziadkami w pięknej willi w dobrej 
dzielnicy żydowskiej. Zarówno dziadek, jak i mój 
ojciec ukończyli studia prawnicze na Uniwersy-
tecie im. Stefana Batorego. Wspólnie prowadzili 
biuro adwokackie. 

– Na świat przyszła córeczka Chany i Jakuba, 
maleńka Masza, dzisiejsza Maria. Kto ciebie 
wychowywał?
– Kiedy miałam dwa tygodnie, w naszym domu 
pojawiła się niania, 36-letnia Polka, Stanisława 
Butkiewicz, która wspaniale się mną opiekowała. 
Wiedliśmy sielankowe życie. Jaka szkoda, że nic 
z tych czasów nie pozostało w mojej pamięci.

– W 1941 r. do miasta wkroczyli Niemcy. I w tym 
samym roku utworzyli getto. Wojenne losy Two-
jej rodziny potoczyły się dramatycznie...
– Cała moja bliższa i dalsza rodzina trafiła do getta. 
Miałam zaledwie 2 latka, bardzo chorowałam, całe 
moje ciało pokryte było strupami. Mama wiedziała, 
że w nędznych warunkach, jakie panowały w get-
cie, nie przeżyję. Skontaktowała się więc z nianią, 
przekupiła strażnika i przemyciła mnie poza mury 
getta w kolumnie ludzi prowadzonych do pracy. 
Oddała mnie niani, wypowiadając te słowa: „Sta-
siu, ja ci ją daję. Jeśli przeżyję, to mi ją oddasz, jeśli 
jednak nie, to ochrzcij ją i wychowaj jak własną 
córkę”.

– Wzruszające przymierze kobiet zawarte 
w strasznych okolicznościach. Jak dzisiaj oce-
niasz to, czego one wówczas dokonały?
– Obie są dla mnie bohaterkami. Mama, bo powie-
rzyła swoje jedyne dziecko obcej osobie. Dała tym 
świadectwo swej bezgranicznej miłości i odwa-
gi. Ile z nas potrafiłoby to zrobić?! Bohaterką jest 
również niania, ponieważ w czasach holocaustu 
za pomoc Żydom groziła śmierć. Wzięła mnie na 
ręce i szła, jak sama wspominała, „na gumowych 
nogach”.

– Powiedziano Ci kiedykolwiek, co stało się 
z Twoimi bliskimi?
– Oczywiście! Moi dziadkowie i rodzicie zginęli. 
Ojciec został zamordowany w Ponarach w 1941 
roku. Do 1944 hitlerowcy i litewscy kolaboranci 
stracili tam ok. 100 tys. osób, w tym 72 tys. Żydów. 
Mamę zastrzelono podczas ucieczki z transportu do 
obozu w Stutthofie w 1943 roku. Nie chciała opu-
ścić Wilna, bo tutaj mogła czekać na nią jej mała 
córeczka. Wiedziałam, że moja matka nie żyje, 
w przeciwnym razie odnalazłaby mnie wszędzie. 
Matka za dzieckiem poszłaby nawet do piekła.

Nie umiałam nazwać jej mamą
Rozmowa z MARIĄ KOWALSKĄ – wieloletnią słuchaczką uniwersytetu o jej niezwykłych 
losach
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– Wyobrażałaś sobie kiedykolwiek swoje spo-
tkanie z rodzicami. 
– Wiele, wiele razy! Zamykałam oczy i śniłam 
na jawie. W moich marzeniach rodzice szli pięk-
ną aleją, trzymając się za ręce. Biegłam do nich, 
rzucałam się im na szyję, ale kiedy otworzyłam 
oczy, już ich nie było. Wtedy strasznie płakałam, 
ale nigdy nikomu o tym nie mówiłam. 

– Czy mimo wszystko udało się komuś z krew-
nych przeżyć ten straszny czas?
– 65 lat żyłam w przekonaniu, że wojna pozbawiła 
mnie całej rodziny. Moja radość była wręcz niewy-
obrażalna, kiedy dowiedziałam się, że w Izraelu 
mam krewnych, którzy przyjęli mnie z otwartymi 
ramionami. Do dziś wzruszam się na myśl o tym 
spotkaniu. 

– Powróćmy jeszcze do czasów, kiedy niania 
przejęła nad Tobą pieczę. Gdzie znalazłyście 
schronienie?
– W Wilnie mieszkałyśmy dość krótko, bo szmal-
cownicy deptali nam po piętach. Kilka razy przepro-
wadzałyśmy się, jeśli można tak powiedzieć, troszkę 
pewniej poczułyśmy się w Niemenczynie, 7 km za 
Wilnem. Tam mieszkał kuzyn niani wraz z liczną 
rodziną, a my obie w wykopanej w lesie ziemiance.

– Byłaś wtedy ciągle małą dziewczynką. Zosta-
łaś ochrzczona jako Maria Butkiewicz, umiałaś 
się przeżegnać i zmówić pacierz. Jakie są Twoje 
najwcześniejsze wspomnienia z tamtego okresu?
– Traumatyczne przeżycia zapadają w pamięć 
wcześniej niż u przeciętnego dziecka. Miałam 3,5 
roku i pamiętam, jak niania wyprowadzała mnie na 
spacer. Szłyśmy skrajem lasu, kiedy usłyszałyśmy 
warkot motocykli, nadjeżdżali nimi Niemcy. Poło-
żyłyśmy się na ziemi, leżałyśmy cichutko, ale moje 
serce waliło jak młotem. Nigdy nie zapomnę, jak 
strasznie się bałam, że Niemcy usłyszą ten łomot...

– Jak wyglądały relacje z rodziną kuzyna niani?
– Bez ich pomocy nie przetrwałybyśmy. Kuzyn miał 
kilkoro dzieci, nie było szans, żebym wtopiła się w tę 
gromadkę, ponieważ wyglądem odbiegałam od ich 

wyglądu. Kiedy pojawiał się ktoś obcy, natychmiast 
ukrywano mnie, gdzie tylko się dało. Pewnego razu 
dosłownie wrzucono mnie do piwniczki, potłukłam 
się okropnie, ale wiedziałam, że nie wolno mi pła-
kać. Innym razem w popłochu ukryto mnie pod 
pierzyną. O mało się nie udusiłam, a na skutek szoku 
straciłam mowę na wiele dni.

– W Niemenczynie dotrwałyście do końca wojny. 
Gdzie rzucił Was los już po jej zakończeniu?
– W 1946 wyruszyłyśmy z nianią i kuzynostwem 
do Polski. Długo jechałyśmy bydlęcymi wagonami 
z kurami i krowami. Okrutnie wyczerpane dotar-
łyśmy do Węgorzewa w obecnym woj. warmiń-
sko-mazurskim i przez pewien czas mieszkałyśmy 
po sąsiedzku z rodziną kuzyna w maleńkim, bliź-
niaczym domku.

– Rozumiem, że byłyście na jego utrzymaniu?
– Oczywiście, choć jemu również było bardzo 
ciężko, miał sześcioro dzieci. Przez krótki czas 

Słynny Dyplom Honorowy "Sprawiedliwy wśród na-
rodów świata" pisany po polsku i po hebrajsku
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żywił nas Państwowy Urząd Repatriacyjny, po-
tem trzeba było radzić sobie samemu. Niania 
sprzedała futro mamy i dwa kupony materiału, 
a za uzyskane pieniądze kupiłyśmy sobie kro-
wę. Była strasznie wychudzona, ale tak ją wy-
pieściłyśmy, że dawała 30 litrów mleka. Po jego 
sprzedaży miałyśmy pieniądze na podstawowe  
produkty.

– Czas płynął, osiągnęłaś wiek szkolny. 
– Do szkoły poszłam w 1947 roku. Po ukończeniu 
I klasy od razu przeskoczyłam do III, bo nauka 
przychodziła mi z łatwością. Szczególnie lubiłam 
matematykę. Uzyskiwałam bardzo dobre oceny, 
a za nimi szły nagrody.

– Jak wspominasz swój pobyt wśród rówieśni-
ków?
– Przebywanie z nimi miało dobre i złe strony. To 
prawda, była to nauka życia społecznego, ale kiedy 
dzieci opowiadały o swoich rodzinach, o wyjaz-
dach z rodzicami czy na kolonie, uciekałam od 
nich jak najdalej. Cierpiałam również za sprawą 
świąt. Spędzałyśmy je same i jak później żarto-
bliwie opowiadałam swoim dzieciom, była niania, 
Marysia i krowa. W tamtych czasach to była jedyna 
moja rodzina. Wojna odebrała mi nie tylko moich 
bliskich, ale i atmosferę rodzinnych świąt, uśmiech 
rodziców i być może rodzeństwo. Ważnym wspo-
mnieniem tamtych czasów była pierwsza choin-
ka, którą niania przytargała z lasu. Była bardzo 
skromna, zrobiłyśmy zaledwie parę ozdób, paliły 
się na niej trzy świeczki. Dla mnie ta choinka była 
symbolem pięknego świata, w którym znalazło 
się i dla mnie bezpieczne miejsce. Nie musiałam 
się bać i chować. Nie chciałam iść spać, bo kiedy 
zamykałam oczy wracały koszmary...

– W 1957 roku ukończyłaś liceum jako najlepsza 
uczennica i co dalej, studia?
– Jeszcze dzisiaj pamiętam oburzenie dyrektora 
liceum, że zamiast na studia poszłam do pracy. Nie 
było już krowy – żywicielki i na moje barki spadło 
utrzymywanie naszej dwójki. Ostatecznie za radą 
dyrektora szkoły wybrałam buchalterię i w PSS-ie 
przeszłam wszystkie szczeble kariery zawodowej 
z funkcją głównej księgowej włącznie. Za pierwsze 
zarobione pieniądze kupiłam mojej niani kreton 
na sukienkę. Wszyscy sąsiedzi musieli podziwiać 
nianię Stasię, która dumnie paradowała przed nimi 
w nowej kreacji. Jej radość była też moją radością.

– Ciągle używasz słowa niania, nazwałaś ją kie-
dykolwiek mamą?
– Nigdy. Jakoś nie mogłam się przemóc. Może dla-
tego, że ona sama nie umiała okazywać czułości, 
rzadko brała mnie na kolana i przytulała. Ja z kolei 
byłam bardzo nieśmiałą dziewczynką i kiedy wiele 
lat po jej śmierci usłyszałam, że ona na to słowo 
czekała, zrobiło mi się bardzo przykro, jakbym ją 
zawiodła.

– Znalazłaś czas na osobiste życie, na pierwsze 
randki?
– Widocznie tak, skoro mając 19 lat, wyszłam 
za mąż za Franciszka Kowalskiego. W posagu 
wniosłam mu nie tylko siebie, ale nianię Stasię 
i psa Czarka. Mój mąż zasługiwał na wszystko, co 
najlepsze, był dobrym człowiekiem. Opowiadano 
mi, że kiedy kupował dla mnie welon u modystki, 
powiedział: „Nieważne jaka jest cena, bo w dniu 
ślubu założy go najpiękniejsza dziewczyna”. Za-
mieszkaliśmy w Żaganiu, urodziłam troje dzieci, 
a niania Stasia była dla nich najlepszą babcią. Na-
wet kiedy w 2003 roku odszedł mój mąż, już nigdy 
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nie byłam sama. Mój dom do dzisiaj tętni życiem. 
Oprócz dzieci mam sześcioro wnucząt i troje pra-
wnucząt. Przy świątecznym stole zasiada 16-18 
osób, a na honorowym miejscu sadzają szczęśliwą 
seniorkę rodu – Marysię Kowalską.

– Stanisława Butkiewicz dokonała bohaterskie-
go czynu. Czy oprócz Twojej dozgonnej wdzięcz-
ności doczekała się innego uznania?
– W 1988 roku wystąpiłam z wnioskiem do am-
basady w Izraelu o przyznanie mojej cichej bo-
haterce medalu „Sprawiedliwa wśród Narodów 
Świata”. Trzy lata trwało rozpatrywanie mojej 
prośby i wreszcie w 1991 roku, kiedy zostało ono 
przyznane, niani już wśród nas nie było. Odeszła 
w grudniu 1990 roku. Szkoda, bo byłaby dumna, 
czytając słowa wyryte na medalu: „Jeśli człowiek 
ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował 
cały świat”. Przeżyłyśmy razem 51 lat.

– Dzięki dobroci, która nie znała strachu w cza-
sach, kiedy panoszyło się zło, uratowano więcej 

żydowskich dzieci. Udało Ci się nawiązać z nimi 
kontakt?
– O tak, w Polsce ocalało ok. 5 tys., z bliska miliona 
żydowskich dzieci. Kiedy powstało Stowarzyszenie 
Dzieci Holokaustu, ja również do niego należałam. 
Poznawaliśmy swoje historie, zawiązały się trwałe 
przyjaźnie. Joanna Sobolewska-Pyz jest autorką 
pomysłu zorganizowania wystawy „Moi żydowscy 
rodzice, moi polscy rodzice”. Zostałam wyróżnio-
na, bo na stałe zostałam twarzą tej wystawy. Mój 
skromny wizerunek wędruje wraz z tą ekspozycją 
nie tylko po polskich miastach, ale był również 
poza granicami kraju.

Nasi żydowscy rodzice zginęli, a od tych, którzy 
nas adoptowali, dostaliśmy wszystko, co potrafili 
nam ofiarować. A jednak polscy rodzice nie mogli 
nam dać naszych własnych korzeni i miejsca w hi-
storii żydowskiego narodu. Bez korzeni, uwierz 
mi, jest bardzo ciężko w życiu.

Rozmawiała 
Małgorzata TURZAŃSKA
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Zbigniew Jaworski  
– wspomnienie
Zbyszku, spotkanie z Tobą, nie tak dawno 
temu, bo 29 stycznia, pozostanie w pamięci. 
Spotkaliśmy się w sali im. Janusza Koniusza 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. C. Norwida. Gościć Ciebie to było dla 
nas wyróżnienie. Promowałeś książkę „Zra-
nione skrzydło” o swoim ojcu, Edwardzie 
Jaworskim, podpułkowniku, pilocie polskich 
dywizjonów myśliwskich RAF, odznaczonym 
orderem Virtuti Militari. Na spotkaniu była 
też Twoja rodzina, dla której Twój ojciec był 
bardzo ważną osobą.

Przez dwie godziny opowiadałeś o Ojcu tak cieka-
wie, czasami ze wzruszeniem, które dotykało także 
obecnych na sali. Kochałeś Ojca, był dla Ciebie 
wzorem, tak jak i my kochaliśmy i podziwialiśmy 
Ciebie przez wszystkie lata podróży i bycia z Tobą. 
Pozostaniesz w naszej pamięci !

Tym wpisem w księdze wyłożonej w Biurze 
Podróży Exodus, już po pogrzebie, podziękowałam 
Zbyszkowi za wieloletnią przyjaźń z Nim i Jego 
rodziną. Poprosiłam syna Przemysława o zgodę 
na umieszczenie w „Inspiracjach” jego ostatnie-
go pożegnania, które wygłosił na zielonogórskim 
cmentarzu w obecności rodziny, przyjaciół i zna-
jomych przybyłych z różnych stron Polski i zza 
granicy. Niech to pożegnanie dla wielu z nas bę-
dzie refleksją nad życiem, przemijaniem, miłością 
ogromną i szacunkiem dla najbliższego człowieka, 
jakim był Ojciec.

 Zofia BANASZAK

* * *
Drodzy Przyjaciele, bardzo serdecznie dziękujemy, 
że tak licznie przybyliście dzisiaj, aby towarzyszyć 
Zbyszkowi w Jego Ostatniej Drodze. Jesteśmy nie-
wypowiedzianie wdzięczni za Waszą obecność, 
myśli, modlitwy, słowa wsparcia i otuchy. A także 

za niezwykle wzruszające wpisy w Księdze Kon-
dolencyjnej. Księga Kondolencyjna będzie dostęp-
na w naszym biurze w Zielonej Górze, aby każ-
dy, kto chciałby podzielić się refleksją, miał taką 
możliwość. Poniżej zamieszczamy pożegnanie, 
jakie dla Taty napisał i wygłosił dzisiaj Przemek. 
Żegnaj Zbyszku...

* * *
Gdyby ktoś kazał mi opisać życie mojego Ojca, 
Zbigniewa Jaworskiego, w jednym słowie, użył-
bym słowa Marzenie. Całe jego istnienie podpo-
rządkowane zostało wielkiemu marzeniu poznania 
świata i ukazania go innym. Kiedy na początku 
lat 90. otwarły się granice naszego kraju, Tato 
był niczym rozpaczliwie pragnący wolności ptak, 
który nagle zerwał się z uwięzi. Biuro Podróży 
Exodus – jego dzieło życia i testament, który nam 
pozostawił – powstało jako narzędzie zrealizowa-
nia tej wspaniałej wizji: Zobaczyć świat i poka-
zać go innym. Uczynić to w stopniu tak dalekim, 
jak to tylko możliwe. Przekroczyć tyle granic, ile 
się tylko da. Tato był zarazem panem i więźniem 
swojej wizji. Nic nie było dla niego ważniejsze. 
Każdy odwiedzony kraj zdawał się być kolejnym 
trofeum, kolejnym krokiem ku ostatecznemu speł-
nieniu. Ponieważ w tamtych czasach nie istniała 
w Polsce nowoczesna turystyka, Tato musiał ją od 
podstaw stworzyć, wprowadzając w życie swoje 
śmiałe, nieszablonowe pomysły. Niejednokrotnie 
był sam przeciw wszystkim: gdy zakładał Exodus, 
gdy zdecydował się sprzedawać masowo rejsy 
– nawet my, najbliższa rodzina, nie wierzyliśmy 
w sukces. Ale w tej szaleńczej pogoni za swoim 
wielkim marzeniem  Zbyszek niczego się nie bał. 
Był najodważniejszym z nas. Tam gdzie inni dawno 
by zawrócili, On niestrudzenie parł do przodu, 
pokonując kolejne przeszkody. A jeśli czasem od-
czuwał lęk, jak choćby przed dużymi wysokościami, 
potrafił przemóc samego siebie, by tylko dotrzeć 
w kolejne wyśnione miejsce. Oddany bez reszty 
swej wizji, nie dbał o nic innego. Pieniądze i dobra 
materialne nie miały dla niego znaczenia. Podczas 
wspólnych rejsów, gdy rozmawialiśmy wieczorami, 
próbując choć trochę nadrobić lata jego ciągłej 
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nieobecności, wielokrotnie powtarzał: „Są w Pol-
sce, a nawet w Zielonej Górze, ludzie dużo bogatsi 
ode mnie. Ale czy myślisz, że którykolwiek z nich 
jest szczęśliwszy ode mnie? Czy myślisz, że czego-
kolwiek brakuje mi do szczęścia?” 

Tato był człowiekiem spełnionym, to właśnie 
miał wtedy na myśli. Jak wielu ludzi może to o sobie 
powiedzieć? Jak wielu ludzi może tak naprawdę 
przyznać, że zrealizowało wszystkie swoje marze-
nia? Zbyszek był spełniony jako przedsiębiorca, 
podróżnik oraz głowa rodziny. Życie przy nim nie 
zawsze należało do łatwych: wymagający, czę-
sto nieobecny, zamknięty w swoim hermetycznym 
świecie. Ale wiem na pewno, że bardzo nas kochał 
i był z nas bardzo dumny. W szczególności zaś 
z faktu, iż wszyscy razem pracujemy w Exodusie, 
a przez to - całą rodziną możemy uczestniczyć 
w urzeczywistnianiu jego marzenia. Im lepiej Go 
w ostatnich latach poznawałem, tym bardziej Go 
rozumiałem, tym bardziej otwierała się przede mną 
jego wizja. Nie mogę przestać myśleć o tym, jak 
wiele dobrego nam z siebie dał. Poprzez swoją od-
wagę i bezkompromisowość, Zbyszek ukształtował 
nas wszystkich. Otworzył dla nas świat i nauczył 
nas swobodnie się w nim poruszać. To, kim dziś 
jesteśmy i jak wygląda nasze życie, a mam tu na 
myśli przede wszystkim Ewę, Kasię i siebie samego, 
zawdzięczamy właśnie Jemu.

Zbyszek zawsze o krok wyprzedzał swój czas. 
Zmienił oblicze polskiej turystyki, ale też w mniej-
szym lub większym stopniu zmienił życie tak wielu 

ludzi. Wskazując drogę. Przekraczając granice, 
których nie uznawał. Dzieląc się swoją ogromną 
wiedzą. Opuścił nas przedwcześnie i niespodzie-
wanie. Tak wiele jeszcze mógł nam dać, tak wiele 
jeszcze mógł zobaczyć i doświadczyć. Ale może tak 
właśnie miało być. Może dobry Bóg wezwał Go do 
siebie, by wreszcie móc samemu posłuchać jego 
pasjonujących opowieści. Odchodząc na wielkim 
wycieczkowym statku, u wybrzeży pięknej Teneryfy, 
którą tak ukochał, ostatecznie zespolił się ze swym 
wielkim marzeniem, samemu się nim stając. 

Odszedł Wielki Człowiek. Ale pamięć o Nim 
przetrwa w Biurze Podróży Exodus, które będzie 
nadal się rozwijać, przełamywać kolejne bariery 
i docierać do kolejnych krajów. Będziemy wraz 
z mamą i Kasią niestrudzenie kontynuować Jego 
Dzieło. Pamięć o Nim przetrwa w naszej rodzinie, 
która – choć obecnie pogrążona w bolesnym smut-
ku – kiedyś się z niego otrząśnie, gdyż jest silna 
miłością i oddaniem. I wiem również, że pamięć 
o Nim przetrwa w tych wszystkich, którzy go znali 
i których ubogacił dotknięciem swojej wspaniałej 
wizji. W Was. A Zbyszek pewnie spogląda teraz 
na nas z tym swoim pełnym samozadowolenia 
uśmiechem i już opracowuje programy nowych 
wycieczek po nieznanych krainach. Po to, by kiedyś 
móc nas tam wszystkich przywitać i z wielką pasją 
zabrać w kolejną piękną podróż. Szerokiej drogi, 
Tato. Do zobaczenia.

 Przemek JAWORSKI
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Odeszła Jadźka
Dziś po południu wiadomość, z którą trudno 
się uporać. Nie ma wśród nas Jadzi Korcz-
-Dziadosz. Nie ma osoby, która zarażała ener-
gią, werwą, prawością. 

Z poobiedniego letargu wyrwał mnie telefon Zosi 
Banaszak z wiadomością o śmierci Jadźki. Nie 
piszę Jadzi czy Jagody, nie piszę też Jadwigi, gdyż 
wolała, by nazywano ją imieniem urwisa z dzieciń-
stwa czy harcerki z Makusynów. – Jestem Jadźka. 
Przedstawiała się i patrzyła życzliwie tym weso-
łym, czujnym spojrzeniem. Od razu też zasypywa-
ła nowo poznanego opowieściami, których miała na 

podorędziu tysiące. Może właśnie przez tę wielość 
tak trudno dziś coś wybrać, czymś szczególnie 
się podzielić. W mej pamięci te historie nakłada-
ją się na siebie, pulsują, czekają na powtórzenie 
i dokończenie. 

Poznałam Ją stosunkowo niedawno, gdy roz-
poczęłam swoją przygodę zawodową z muzeum. 
Jadźka, córka słynnego zielonogórskiego profesora 
historii – Władysława Korcza, była w naszej insty-
tucji osobą znaną, lubianą i cenioną. Czuła się tu jak 
u siebie w domu, znała każdy kąt, każde przejście. 
Nigdy jednak nie była nachalna. Często dyrekto-
rzy (najpierw A. Toczewski, a później L. Kania), 
a także poszczególni pracownicy korzystali z jej 
wiedzy, wspomnień, a nawet pamiątek rodzinnych. 
Te ostatnie chętnie użyczała, gdy okazywały się 
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przydatne do aranżacji wystaw. Często spotyka-
łam ją na muzealnych spotkaniach i wernisażach. 
Na tych malarskich towarzyszył jej mąż – Kazek, 
którego pasją było malowanie i rysowanie. Każde 
z nich jednak inaczej podchodziło do sztuki. Jadźka 
w krótkich, że tak powiem, żołnierskich słowach 
potrafiła oddać swój zdystansowany stosunek do 
sztuki nieprzedstawiającej. Podobnie jednoznacznie 
wyrażała swoje zapatrywania społeczne, polityczne 
czy obyczajowe. Traktowała ludzi równo, jednak nie 
znosiła tych, którzy ulegali słabościom. Nie lubiła 
też koteryjek, cichego obmawiania, szczucia, uda-
wania kogoś innego. Była prostolinijna i bezpośred-
nia. Pamiętam, kiedyś podczas wycieczki ZUTW do 
Petersburga zaczytywałam się felietonami znanego 
pisarza. Podeszła i zaciekawiona zapytała o auto-
ra. Gdy odpowiedziałam, strzeliła. – Przecież to 
pijak. I nic, żadne słowa, żadne wyjaśnienia nie 
były w stanie jej przekonać, że mimo to warto go 
czytać. Jednak ten jej radykalizm nie obrażał, wia-
domo było, że najpierw wypyskuje i wygada, a jak 
przyjdzie chwila, to pochyli się, stanie w obronie 
każdego człowieka potrzebującego pomocy, nawet 
tego przysłowiowego pijaka.

Inne oblicze Jadźki ujrzałam już w Kiwanisie. 
Postanowiła wsiąść do naszego charytatywnego au-
tobusu w 2017 roku. Od początku nie trzeba było jej 
nic tłumaczyć. Pytała tylko. – Co mam zrobić, jak 
mogę się przydać. I działała. Nigdy nie chciała też 
obciążać innych swoją osobą w sprawach codzien-
nych. Nie mając samochodu, potrafiła przyjechać 
na spotkanie klubowe rowerem do Wilkanowa, 
a było to blisko 10 kilometrów od jej domu. Była 
już wtedy dobrze po siedemdziesiątce. 

Postrzegałam też Jadźkę przez pryzmat apa-
ratu fotograficznego. Kochała bowiem pozować 
każdemu, kto robił zdjęcia. Zawsze znajdowała 
się w kadrze różnych wydarzeń, gdyż nie chowała 
głowy, a wręcz przeciwnie, krzyczała z dala: – Ala 
zrób mi fotkę w tym kapeluszu. I faktycznie mam 
całkiem sporo jej zdjęć w dziwnych przebraniach, 
nakryciach głowy, z przeróżnymi osobami. Prze-

suwam je teraz na ekranie komputera i porównuję 
z ostatnim obrazem zachowanym jedynie w pa-
mięci. Tym szpitalnym, pooperacyjnym. Gdy przy-
szłam, usiadła przy pomocy specjalnego sznurka. 
Przy powitaniu przytuliła. Spojrzałam w jej oczy, 
które teraz jeszcze mocniej dominowały w nieco 
wyszczuplonej twarzy. Głosem słabszym niż zwy-
kle, ale nadal buńczucznie opowiadała mi o ope-
racji. Jakby sama siebie chciała przekonać, że jest 
dobrze. To wszystko trwało niecałe dwa kwadran-
se. Przyszedł czas kolacji, którą ledwie dzióbnęła 
i powiedziała, że jest zmęczona. Odprowadziła 
mnie jeszcze do drzwi korytarza, chwaląc się, że 
już tyle może. Pożegnałyśmy się zwyczajnie. Nie 
myślałam, że widzę ją ostatni raz. 

* * *
Jadwiga Korcz-Dziadosz urodziła w Samborze 
(obecnie Ukraina) w 1943 roku. Po wojnie wraz 
z rodziną osiedliła się w Zielonej Górze. Ale bez 
ojca – Władysław Korcz, żołnierz AK, skazany na 
8 lat łagru trafił za Ural i dopiero po kilku latach 
dołączył do rodziny. Jadzia już w szkole podstawo-
wej wyróżniała aktywnością. Czynnie zaangażo-
wała się w działalność szczepu Makusynów i tak 
naprawdę harcerskie ideały przyświecały Jej przez 
całe życie. Po ukończeniu liceum studiowała w Po-
znaniu geografię, a później była nauczycielką tego 
przedmiotu w szkole. Kolejnym etapem jej życia 
zawodowego była praca w Urzędzie Wojewódzki. 
Przez lata, wzorem swojego ojca, czynnie popula-
ryzowała historię Zielonej Góry. Za tę działalność 
w 2013 roku otrzymała tytuł Honorowego Mece-
nasa Muzeum Ziemi Lubuskiej. Na emeryturze 
udzielała się społecznie w Zielonogórskim Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku, pełniąc kolejno funkcje 
wiceprezesa, a później sekretarza organizacji. Od 
roku 2017 związała się z Klubem Kiwanis Zielo-
na Góra Adsum, poświęcając swoją aktywność 
najmłodszym członkom naszego społeczeństwa.

 Alicja BŁAŻYŃSKA
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Tak trudno
Tak trudno...
Tak trudno powiedzieć i opisać co czuję.
Jadziu nie ma Ciebie...

Znałyśmy się długie lata. Pamiętam nasze pierw-
sze spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w latach 
dziewięćdziesiątych. Zdobywałam wtedy materiały 
dla naszego Uniwersytetu, a Ty pomagałaś. Nigdy 
nie brakowało Ci czasu dla drugiej osoby. Byłaś też 
wielką lokalną patriotką, zaangażowaną w sprawy 
naszej uniwersyteckiej społeczności. Wspominam 
Ciebie bardzo ciepło. Oddałaś swoje życie rodzinie, 
przyjaciołom, ludziom potrzebującym. 

Do Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku zapisałaś się 10 września 2001 roku. Uni-
wersytet czekał na Ciebie i Ty o tym wiedziałaś. 
Określiłaś wówczas swoje zainteresowania i hobby 
motywując wstąpienie do naszej społeczności aka-

demickiej. Wymieniłaś: pamiętnikarstwo, historię 
(w tym rodziny), turystykę, wycieczki rowerowe. 
Chciałaś pogłębiać wiedzę z literatury, psychologii, 
historii, socjologii, uczyć się języków: rosyjskiego 
(kochałaś ten język), niemieckiego i angielskiego. 
Zgłosiłaś od razu swoją inicjatywę i pomoc w za-
kresie pomocy organizacyjnej imprez wewnętrz-
nych i ogólnych. 

Przez 18 lat bycia w Uniwersytecie zrobiłaś 
dużo, dużo więcej.

Jadziu, do ostatnich chwil zachowywałaś po-
godę ducha. Dziękuję, że byłaś w moim i naszym 
życiu. Zostawiłaś bliskich – męża Kazimierza, 
dzieci, rodzeństwo, dalszych krewnych. Zostawiłaś 
nas, całą rodzinę uniwersytecką. Twój ślad jest na 
każdym kroku – na fotografiach, spisanych wspo-
mnieniach, spotkaniach, wspólnych wyjazdach... 
i w naszych umysłach. Odwiedzając Cię w szpitalu, 
prowadząc długie rozmowy telefoniczne w ostat-
nich dniach Twojego życia, nikt z nas nie myślał, 
że to już... Wszak miałaś plany i my też je mieliśmy 
wobec Ciebie.

To niespodziewana rozłąka, to moje Jagódko (tak 
do Ciebie mówił Twój mąż – i to lubiłam) pożegna-
nie. Żegnam się przed podróżą, do której wszyscy 
dołączymy. Dziękuję za wieloletnia przyjaźń.

 Zofia BANASZAK
 Twoja przyjaciółka
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Poeta romantyczny Stefan Garczyński

Przyjaciel  
Mickiewicza
Zdaniem naszego wieszcza poeta Stefan był 
„talentem wielkim”. W wykładach paryskich 
Adam twierdzi (przesadnie), że „najbardziej 
polskim”.

Czy to zatem największy poeta związany z na-
szym Regionem? Trudno orzec. Należałoby na szali 
położyć niemiecką poetkę Annę Luisę Karschin 
mieszkającą przez pewien czas w Trzcielu. Została 
przez Niemców nazwana niemiecką Safoną. Są 
jeszcze inni poeci…

Stefan Garczyński (nie mylić z autorem „Ana-
tomii Rzeczypospolitej”, patronem liceum w Zbą-
szyniu) nie był bezpośrednio związany ze Zbąszy-
niem, aczkolwiek wywodził się ze znanego rodu 
Garczyńskich, przez ok. 150 lat właścicieli Zbąszy-
nia. Krótko o koligacjach poety, który urodził się 
13 października 1805 r. w Kosmowie koło Kalisza. 

Protoplastą rodu był zapewne Andrzej von Rau-
tenberg Garczyński, wojewoda pomorski w latach 
1658-1660. Garczyńscy bowiem wywodzą się z Po-
morza. Jego synem był pierwszy właściciel Zbą-
szynia (od 1700 r.) z tego rodu i w swoim czasie 
wojewoda poznański, najbardziej znana postać 
tej familii – Stefan Garczyński, pisarz polityczny 
i działacz społeczny (1690 – 23 IX 1755, ponoć 
otruty). Z kolei jego synami byli: Franciszek (stol-
nik kaliski), Rudolf Stefan (generał major, adiutant 
króla) i Edward. Rudolf Stefan (znany nam bardziej 
jako Stefan) i Edward postawili istniejący w Zbą-
szyniu kościół rokokowy, Edward był właścicielem 
majątku Łomnica. Ówże Stefan Rudolf miał syna 
Franciszka (zmarł w 1812 r.). Z niego i małżonki 
Katarzyny Radolińskiej urodził się właśnie poeta 
Stefan Florian. Zmarł na gruźlicę (jak to romantyk) 
20 września 1833 r. w Avignonie we Francji. Prze-
żył ledwie 28 lat. Ale w trakcie tych krótkich lat 
zdołał się wpisać do literatury polskiej. Choć nie-
koniecznie jako poeta, lecz raczej jako… adiutant.

Zapewne większość starszego pokolenia pa-
mięta, zapewne wielu recytowało w szkole słynną 
Mickiewiczowską „Redutę Ordona”: „Nam strzelać 
nie kazano.– Wstąpiłem na działo i spojrzałem na 
pole; dwieście harmat grzmiało...”. „Reduta” nosi 
podtytuł „Opowiadanie adiutanta”. Tym adiutan-
tem, który brał udział w powstaniu listopadowym, 
który opowiedział te zdarzenia Mickiewiczowi, był 
właśnie „nasz” Stefan Garczyński. Jak się poznali?

Najprawdopodobniej spotkali się w 1829 r. 
w czasie studiów Garczyńskiego w Berlinie, gdzie 
uczęszczał na wykłady Hegla. Wydaje się, że pod 
wpływem wielkiego myśliciela S. Garczyński na-
pisał późniejsze swe utwory „Sonety wojenne” 
i „Wspomnienia z czasów wojny narodowej polskiej 
1831”. Po powstaniu listopadowym Garczyński 
wyemigrował do Drezna.

„Spotkali się w Wielkopolsce, przed Bożym 
Narodzeniem roku 1831. W istniejącym do dziś 
pałacyku w Objezierzu słuchał Mickiewicz po-
wstańczych opowieści Stefana, porucznika Jazdy 
Poznańskiej, adiutanta generała Jana Umińskiego” 
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Mazur  
kajdaniarski
Wspomnienie o Ludwiku Waryńskim słowem 
Józefa Piłsudskiego.

Drogą nam być musi każda pamiątka po towarzy-
szach, którzy życie swe poświęcili naszej sprawie 
i swą pracą ofiarną stworzyli podwaliny ruchu 

socjalistycznego w Polsce. Sądzimy więc, że czy-
telnicy nasi z przyjemnością przeczytają wierszyk 
Ludwika Waryńskiego, zmarłego w Szlisselburgu, 
napisany już po zapadnięciu wyroku w procesie 
Proletariatu. Wzruszającymi są ten młodzieńczy 
zapał i ta wiara w przyszłość, które w chwilach 
najcięższych, gdy ludzie żegnali się z życiem lub 
swobodą, utrzymywały w pełni ich energię, humor 
i swobodę umysłu.

„Robotnik” nr 31 z 4 czerwca 1889

– pisze w swej książce „Wielcy Polacy w Ojczyź-
nie, Szkocji, Italii, Szwajcarii” Barbara Wacho-
wicz (2017, s. 162). Mickiewicz, który miał wielki 
kompleks z powodu niewzięcia udział w powsta-
niu, tym bardziej polubił żołnierza i poetę, który 
walczył. Opiekował się potem nim aż do śmierci. 
Garczyński wyniósł bowiem gruźlicę z okopów 
powstańczych i już się od niej nie uwolnił. 

Panowie byli razem w Dreźnie, gdzie w mar-
cu 1832 r. Adam pisał słynne „Dziady” część III, 
zwane „Dziadami drezdeńskimi”. Pisze Mickiewicz 
w liście tak oto: „Obok mnie mieszka Garczyński”, 
„piękna, wielka dusza, talent znakomity, charakter 
nieskazitelny i sam młody, piękny, melancholijny, 
romantyczny” (dalej cytat za B. Wachowicz). Stefan 
był także poniekąd inspiratorem powstania „Pana 
Tadeusza”. Wikipedia tak o tym wspomina: „To 
właśnie dzięki Garczyńskiemu doszło do spotkania 
wieszcza z profesorem historiozofii Eduardem Gan-
sem, który podsunął mu pomysł napisania „epopei 
napoleońskiej” (w domyśle: „Pana Tadeusza”). 

Później, gdy stan zdrowia poety i powstańca 
pogorszył się, Mickiewicz – uwaga! – rzucił w Pa-
ryżu pracę nad „Panem Tadeuszem” i pojechał 
do Szwajcarii, gdzie właściwie dogorywał Stefan. 
Zamieszkali w uzdrowisku Bex. Gdy tamtejsze 
powietrze nie pomagało, Mickiewicz wziął Gar-

czyńskiego do Genewy. Stamtąd zaś 29 sierpnia 
1833 r. do Włoch. Niestety, wówczas na tę chorobę 
nie było lekarstwa, a samo powietrze nie leczyło. 
Stefan zmarł 20 września ku rozpaczy Adama.

Już pośmiertnie, w Paryżu, wielki Adam zabie-
gał o wydanie „Poezji” przyjaciela i dopiął swe-
go. Pod wpływem protektora początkowe recenzje 
Garczyński miał znakomite. Z czasem jednak emo-
cje opadły, do głosu doszło spojrzenie krytyczne. 
Dorobek literacki Garczyńskiego nie jest obfity; 
wiersze okolicznościowe, sztambuchowe i osobiste 
poety zdradzają spore wpływy liryki Petrarki, naj-
częściej dotyczą nieszczęśliwej, cierpiącej miłości 
oraz egzystencjalnego opuszczenia, które towarzy-
szyło autorowi od najmłodszych lat. Debiutował 
w 1831 wierszem „Lasek olszowy”. Utwór „Wacła-
wa dzieje” przedstawia postać romantycznego mło-
dzieńca, jego intelektualne rozterki, kryzys war-
tości, próbę budowania nowych wartości opartych 
na patriotyzmie. Ewolucja biografii bohatera jest 
pokrewna tej przedstawionej w „Kordianie”. Bo-
hater jest rozdwojony między indywidualizmem, 
buntem, a poczuciem obowiązku. 

Może warto się zainteresować poetą Garczyń-
skim, który współcześnie zyskał uznanie w Krako-
wie, gdzie „otrzymał” ulicę swego imienia? 

 EK
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Najwięksi  
obszarnicy 
Oto najwięksi właściciele ziemscy II Rzeczy-
pospolitej. Dane pochodzą z roku 1922. Po-
dajemy kolejność według powierzchni łącznej 
majątków. Trzeba przyznać, że te wielkości 
robią dziś wrażenie.

Nawiązujemy do tematu poruszonego w poprzed-
nim numerze „Inspiracji”, gdzie w artykule „Święte 
prawo własności?” omówiliśmy sytuację uprzywi-
lejowanej warstwy nie tylko I i II Rzeczypospolitej, 
ale też okresu zaborów. I wszystko wskazuje na to, 
że znów w IV RP mamy warstwę „lepszych ludzi”. 
Ale to temat na inne rozważania. Na początku lat 
90. tygodnik „Wprost” opublikował listę najwięk-
szych właścicieli ziemskich II RP. Przytaczamy ją 
z podaniem miejscowości (dziś niektóre są już na 
Białorusi lub Ukrainie) i wielkości danego obszaru 
oraz tytułów arystokratycznych – choć nie są one 
ważne i obowiązujące. Warto spokojnie tę listę 
przestudiować. A więc:
1. Maurycy Zamoyski (hrabia) – ordynacja zamojska, 

Kołbiel, Stara Wieś (Mińsk Maz.) – 190 900 ha.
2. Karol Radziwiłł (książę) – ordynacja dawid-

gródzka – 155 340 ha.
3. Jarosław Potocki (hrabia) – Dołha (Baranowi-

cze), Chotynicze i Małkowicze (Łuniniec) –  
134 830 ha.

4. Fiodor Ogarkow – Chuczewicze i Lenin (Łuni-
niec) – 89 270 ha.

5. Albrecht Radziwiłł (książę) – ordynacja nie-
świeska – 80 000 ha.

6. Witold Broel-Plater (hrabia) – Worobin i Dą-
brownica (Sarny) – 60 010 ha.

7. Alfred Potocki (hrabia) – ordynacja łańcucka, 
Stare Sioło (Bóbrka), Hańczówka (Przemyślany) 
– 50 650 ha.

8. Marek Małyński – Lasy Bereźne (Kostopol), 
Niemirków (Równe) – 48 350 ha.

9. Herman Groedel (baron) – Tuchola, Hrostów 
(Skole), Wetlina (Lisko) – 44 810 ha.

10. Ferdynand Radziwiłł (książę) – ordynacja ołyc-
ka i przygodzicka – 42 840 ha.

11. Johann Heinrich von Pless-Pszczyński (książę) 
– dobra pszczyńskie – 42 030 ha.

12. Władysław Pusłowski (hrabia) – Piaski, Kosów, 
Albertyn (Słonim), Łohowa (Baranowicze) – 
38 130 ha.

13. Karol Wojciech Pusłowski (hrabia) – Zawiszcze 
(Pińsk), Telechany i Budy (Kosów) – 36 180 ha.

14. Jakub Potocki (hrabia) – Osieck (Garwolin), 
dobra brzeżańskie – 33 680 ha.

15. Włodzimierz Fełcłejn – Naliboki (Włożyn) – 
31 530 ha.

16. Konstatnty Przeździecki (hrabia) – Woropaje-
wo (Postawy) – 31 060 ha.

17. Zofia Czechowicz-Lachowicka – Bohdanówka 
i Parochońsk (Pińsk) – 30 470 ha.

18. Jakub Cyryński – Buda-Naliboki (Wołożyn) 
– 30 000 ha.

19. Antoni Lanckoroński (hrabia) – Komarne 
(Rudka), Rozdół (Stryj), Jagielnica (Czortków) 
– 27 800 ha.

20. Albert Turn und Taxis (książę) – Krotoszyn, 
Gliśnica i Łękocin (Odolanów) – 27 230 ha.
Gdyby zebrać razem dobra wszystkich wymie-

nionych tu Radziwiłłów, to otrzymalibyśmy aż 
278 180 ha. W przypadku wszystkich Potockich 
wyszłoby 219 160 ha. 

Żeby mieć pojęcie, jakie to są wielkości, spró-
bujmy porównać majątek pana hrabiego Zamoy-
skiego – 190 900 ha – z czymś podobnym, przeli-
czając przy okazji hektary na kilometry kwadrato-
we. Na przykład gmina Babimost liczy sobie tylko 
92,7 km², a gmina Kargowa 128 km² . Dobra zaś 
pana hrabiego to 1909 km². Czyli – plus minus, 
uwaga: – miał ongiś piętnaście gmin typu Kargo-
wa. Albo inaczej jeszcze. Powiat świebodziński to 
937 km² , a powiat nowosolski – 770 km². Czyli 
jeden Zamoyski posiadał tyle ziemi, ile liczą sobie 
dwa powiaty plus wielkopolska gmina Siedlec. 
Ładny kawałek Polski. W jednych rękach.

Na tej historycznej liście nie ma niestety informa-
cji o dobrach Kościoła katolickiego, a wiadomo, że 
były niemałe. Choć może dziś są jeszcze większe? 

 (stroj)
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Duperas zmienia nazwisko

Zadbaj o swój lud
Przed II wojną ukazywało się pismo „Herold”, 
organ szlacheckiego Kolegium Heraldycznego. 
Oto czym się w nim zajmowano…

Redakcja, z powodów, które dziś wydają się co 
najmniej śmieszne, jeśli nie bulwersujące, „dbała” 
m.in. o to, żeby „byle kto” nie podszywał się pod 
szlachetne nazwiska szlacheckie, arystokratyczne. 
W poszczególnych numerach pisma publikowa-
no nazwiska osób, które – zdaniem redaktorów 
– przyjęły je „nieprawnie”, czyli wręcz „skalały” 
ich szlachetność etc. Podawano też, jak ci ludzie 
nazywali się wcześniej (dziś zapewne takie po-
czynania, mowa o działaniach redakcji, można by 
ścigać sądownie). Nie wiem bowiem, czy istnieje 
(i czy powinna istnieć) jakaś ochrona prawna na-

zwisk arystokratycznych i szlacheckich. Widocznie 
w tamtych czasach nie istniała, skoro trzeba było 
realizować tego rodzaju piętnowanie grupki, która, 
zamiast Koza, wolała nosić nazwisko Potocki.

Bo też nie ma się co dziwić, że wielu ludzi, 
głównie chłopów, zmieniało (kiedyś i dziś rów-
nież) swoje nazwiska, zwłaszcza jeśli były one 
efektem „wesołej działalności” panów dziedzi-
ców nadających swym chłopom, czyli poniekąd 
„swej własności”, różnorakie frywolne nierzadko 
miana. Oto kilka przykładów – wynotowanych 
z wymienionego pisma „Herold” – jakie nazwi-
ska warstwa panująca potrafiła nadać chłopom: 
Byk, Baran, Koza, Burak, Cyc, Ołówek, Mleko, 
Dudek, Bździuch, Kwaśl, Koczkodan, Hujek, 
Krowa, Kołtun, Duperas, Oprych, Cipa, Pyr-
dek, Pokraka, Obora, Ścirka, Babiarz, Wozignój,  
Bzdzion, Kuś. 

Takie mieliśmy czasy. Dziś po części wróciły.
 (stroj)

rys. Zbigniew Jujka
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Jak kopano u nas 
węgiel 
Jak to się zdarzyło, że Zielona Góra stała się 
miastem górniczym? Także w jej okolicy po-
jawiły się szyby lokalnych kopalni. 

Początki wydobycia węgla brunatnego na Dolnym 
Śląsku związane były z rozwojem kopalni pod-
ziemnych. Poszukiwania rozpoczęto już w XVII 
wieku, lecz prawdziwa koniunktura w kopalnic-
twie tego minerału przypadła na lata 40. XIX wie-
ku. Poszukiwania nowych materiałów opałowych 
podjęte zostały w związku z wprowadzeniem na 
szeroką skalę maszyn parowych w przemyśle. Po-
czątkowo były one opalane łatwym w pozyskaniu 
drewnem, lecz z czasem doszło do wyczerpania 
zapasów i wzrostu ceny. Potrzeba znalezienia za-
sobnych i tanich materiałów opałowych doprowa-
dziła w pierwszej połowie XIX wieku do wielu 
odkryć węgla brunatnego i rozwoju kopalni na 
Śląsku i Górnych Łużycach.

 Pierwsza, choć działająca bardzo krótko, 
kopalnia węgla brunatnego na Dolnym Śląsku 
uruchomiona została w 1822 roku w Radomie-
rzycach koło Zgorzelca. Następne trzy powstały 
w 1840 roku w Jerzmankach koło Zgorzelca oraz 
w Studniskach Dolnych i Zarębie koło Lubania. 
W tym samym roku otwarta została również kopal-
nia Fryderyk Wilhelm pod Zielona Górą. W 1858 
roku na całym Dolnym Śląsku czynnych już było 
piętnaście kopalni węgla brunatnego, a ich urobek 
szacowano łącznie na około 40 tys. ton.

Za właściwego odkrywcę węgla brunatnego 
w okolicach Zielonej Góry uważa się Carla Adolpha 
Pohlenza. Przybył do miasta w 1837 roku z Plisz-
ki pod Krosnem, gdzie pracował jako urzędnik 
w zakładzie hutniczym. W Zielonej Górze C.A. 

Pohlenz trudnił się handlem wyrobami żelazny-
mi, a w wolnych chwilach zwiedzał podmiejskie 
okolice, interesując się szczególnie ich geologią. 
Poszukiwania węgla brunatnego rozpoczął w 1838 
roku, kiedy to na własny koszt i przy pomocy gór-
nika inwalidy Simona Merkela postawił pierwszy 
szyb poszukiwawczy, zwany „Dobrą nadzieją”, na 
gruntach J. Frenzela w Wilkanowie. W ten spo-
sób C.A. Pohlenz odnalazł pierwsze ślady węgla 
w okolicy, a dalsze poszukiwania pozwoliły mu 
odkryć znaczne pokłady.  

W 1840 roku po raz pierwszy stwierdzono wy-
stępowanie węgla brunatnego w pobliżu  młyna 
Peislera koło Ochli. Wykonane wkrótce po tym 
odkryciu wiercenia wykazały istnienie znacznych 
pokładów węgla na peryferiach Zielonej Góry 
i w promieniu 10-15 km wokół miasta. Węgiel 
zlokalizowano także na obszarze pomiędzy miej-
scowościami: Chynów, Słone, Letnica, Nowogród 
Bobrzański, Urzuty, Niwiska, Kaczenice, Piaski, 
Świdnica, Droszków, Racula i Łozy. Węgiel zalegał 
na głębokości od 30 do 100 m, a grubość pokładów 
wahała się w granicach 3 do 5 metrów.

Pierwszą umowę na eksploatację złóż zawarł 
C. A. Pohlenz z tajnym radcą Carlem Georgiem 
Treutlerem z Wałbrzycha 24 listopada 1840 roku. 
Umowa dotyczyła eksploatacji złóż na obszarze 
w promieniu sześciu mil wokół Zielonej Góry i za-
kładała utworzenie zakładu górniczego o nazwie 
„Friedrich Wilhelm”. 8 października 1841 roku 
grono udziałowców spółki zostało rozszerzone 
o  zielonogórskich kupców Samuela Mannigela, 
Friedricha Augusta Gremplera i Paula Leopolda 
Schuhmanna, którzy nabyli łącznie 46 obszarów 
górniczych o powierzchni 94 147 441, 36 m2, z cze-
go 20 obszarów połączono w jedną kopalnię pod 
nazwą Consolidierte Grünberger Gruben, funkcjo-
nującą do 1945 roku. Eksploatacja złóż rozpoczęła 
się od pokładu „Emilie”, z którego pierwszy uro-
bek wyjechał w 1841 roku. Tona węgla brunatnego 
w pierwszych latach wydobycia kształtowała się 
na poziomie 8 srebrnych groszy i była stosunkowo 
niska. W Zielonej Górze wydobycie węgla przez 
Consolidierte Grünberger Gruben rozpoczęło się 
w rejonie obecnego Osiedla Łużyckiego, a następ-

Zbigniew BUJKIEWICZ
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nie było systematycznie przesuwane na zachód 
w stronę wsi Wilkanowo i Słone. Poza Zieloną 
Górą uruchomiono w latach 40. XIX wieku dużą 
ilość małych kopalni, głównie pod Droszkowem, 
Nowym Kisielinem, Raculką, Drzonkowem, Świd-
nicą i Ochlą. Większość z nich już po kilku latach 
eksploatacji była unieruchomiona. Jedynie kopalnia 
w okolicy Świdnicy – „Zukunft” - była czynna aż 
do lat 90. XIX wieku.

Podobnie jak w innych rejonach Śląska, węgiel 
brunatny z Zielonej Góry znalazł zastosowanie jako 
materiał opałowy do maszyn parowych. Na nowe 
paliwo przestawiły się jako pierwsze przędzalnia 
i wykańczalnia Roestel, Augsprach & Comp. i fa-
bryka włókiennicza Förstera. Poważnym odbiorcą 
stały się również liczne cegielnie, gorzelnie i wy-
twórnie winiaków oraz huta szkła „Almahütte”, 
która mieściła się w okolicy dzisiejszego Nadle-
śnictwa Zielona Góra przy trasie Zielona Góra - 
Żary. Niska cena węgla brunatnego sprawiła, że 
stał się on także chętnie kupowanym materiałem 
opałowym w gospodarstwach domowych.

Zielonogórski węgiel bardzo mocno przyczynił 
się do rozwoju miejscowego przemysłu, a jego po-
zycja na rynku była niezachwiana aż do początku 
lat 70. XIX wieku, kiedy to miasto uzyskało połą-
czenie kolejowe z kopalniami węgla kamiennego 
na Śląsku. Masowy dowóz tego surowca umożliwił 
zakładom przemysłowym modernizację i wymianę 
dotychczasowych kotłów parowych na bardziej 
wydajne, opalane węglem kamiennym. Od lat 70. 
aż do połowy lat 90. XIX wieku wydobycie węgla 
brunatnego w Zielonej Górze systematycznie spa-
dało. Do grona konkurentów dołączyła też gazow-
nia miejska, przebudowana gruntownie w latach 
1881-1884, która dostarczała na miejscowy rynek 
duże ilości koksu, będącego produktem ubocznym 
uzyskiwanym podczas wytwarzania gazu. Aby 
sprostać konkurencji węgla kamiennego, urucho-
miono w końcu 1884 roku wytwórnię brykietu przy 
ul. Krośnieńskiej. Dokonano również gruntownej 
modernizacji i wymiany maszyn w kopalni, co 
umożliwiło obniżkę kosztów wydobycia. 

W 1874 roku czynne były w Zielonej Górze 
cztery główne szyby górnicze. Do ich odwodnienia 

używano pięciu maszyn parowych o mocy 104 koni 
mechanicznych, a do wydobycia urobku czterech 
maszyn o mocy 20 koni mechanicznych. W 1905 
roku łączna moc 22 maszyn parowych zainstalo-
wanych w kopalni wynosiła 350 koni mechanicz-
nych. W tym samym roku kopalnia zatrudniała 
140 robotników, a wydobycie kształtowało się na 
poziomie 874 965 hektolitrów. Produkcja brykietu 
wynosiła natomiast 113 014 cetnarów (około 5700 
ton). Rozwój kopalni odkrywkowych w XX wieku 
doprowadził do zaniku podziemnego górnictwa 
węgla brunatnego. Jego wydobycie na Śląsku osią-
gnęło w 1925 roku poziom 9 300 000 ton, z czego 
8 150 000 ton przypadało na kopalnie odkrywko-
we. Produkcja brykietów wynosiła w tym czasie 
1 900 000 ton.

Węgiel brunatny z kopalni odkrywkowych był 
znacznie tańszy od wydobywanego spod ziemi. 
Cena sprzedaży węgla z kopalni zielonogórskiej 
wynosiła w 1925 roku 4,92 marki za tonę urobku 
węglowego i 6,26 marek za tonę miału węglowego. 
Dla porównania w tym samym czasie węgiel bru-
natny z kopalni w okolicach Hoyerswerda sprze-
dawany był po 2,98 marki za tonę urobku węglo-

Szyb górniczy przy ulicy Krośnieńskiej
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wego i 3,75 marki za tonę miału węglowego. Nieco 
korzystniej dla Zielonej Góry przedstawiały się 
relacje cenowe brykietu. Cena sprzedaży zielono-
górskiego brykietu wynosiła 17,41 marki, podczas 
gdy w brykietowni Hoyerswerda kosztował 12,28 
marek za tonę, a w okolicach Zgorzelca i Lubania – 
13,73 marki za tonę. Produkcja brykietu w Zielonej 
Górze była w 1925 roku jednak bardzo niewielka 
i wynosiła tylko 234 tony. W następnych latach 
systematycznie wzrastała, osiągając w 1927 roku 
poziom 1860 ton, a w 1931 roku 8300 ton. W 1934 
roku przyjęto plan produkcji 20 600 ton brykietu. 
Taki wzrost był możliwy dzięki przeprowadzeniu 
gruntownej rozbudowy i modernizacji zakładu na 
początku lat 30. XX wieku. 

Lata 20. XX wieku były, pomimo niewielkiego 
poziomu produkcji brykietu, okresem pomyślnej 
koniunktury dla zielonogórskich kopalni węgla 
brunatnego. Dużym odbiorcą węgla była urucho-
miona w 1922 roku przy ul. Krośnieńskiej elek-
trownia o mocy 5740 KW. Pełne moce produkcyjne 
tej elektrowni wykorzystywane były jednak tylko 
do 1926 roku, kiedy to dostawcą energii elektrycz-
nej dla Zielonej Góry została elektrownia Finken-
heerd koło Frankfurtu nad Odrą. Dla kopalni było 
to o tyle istotne, ze ponownie odnotowano spadek 
popytu na węgiel. Dlatego zapewne rozbudowano 
brykietownię, by zwiększyć sprzedaż węgla dla 
odbiorców indywidualnych.

W końcu lat 30. XX wieku szyby górnicze 
w samym mieście były już nieczynne. Węgiel 
wydobywany był jedynie w okolicach Wilkano-
wa i Słonego. Brykietownia i elektrownia przy ul 
Krośnieńskiej oraz kopalnia, oddalone od siebie 
około 5 km, były połączone elektryczną kolejką 
wąskotorową.

Utrzymanie wydobycia węgla brunatnego i pra-
cy elektrowni miało duże znaczenie dla Zielonej 
Góry w 1945 r. Dostawy energii elektrycznej z Fin-
kenheerd zostały przerwane i w związku z tym 

jedynym źródłem zaopatrzenia miasta w prąd 
była własna elektrownia. W 1945 r. Kopalnia Wę-
gla Brunatnego „Słone” i Elektrownia Okręgowa 
w Zielonej Górze zostały przejęte przez Zjednocze-
nie Energetyczne Okręgu Poznańskiego. W 1947 r. 
wydobycie dzienne w kopalni „Słone” nie przekra-
czało 100 ton, podczas gdy zapotrzebowanie elek-
trowni dochodziło w okresie szczytu zimowego do 
250 ton dziennie. Już wówczas panował pogląd, 
że nie ma możliwości dalszego rozwoju kopalnic-
twa węgla brunatnego w powiecie z uwagi na brak 
polskich górników, a przede wszystkim środków 
finansowych na przeprowadzenie nowych wierceń.

Po wojnie część niemieckiego personelu elek-
trowni i kopalni powróciła do pracy. Ze względu 
na potrzebę utrzymania wydobycia węgla wstrzy-
mano wysiedlanie tych osób do Niemiec. W kwiet-
niu 1948 r. w kopalni „Słone” pracowało 76 osób, 
w tym 32 Polaków i 44 Niemców. Spośród pol-
skich pracowników jedynie dwie osoby posiadały 
wysokie kwalifikacje zawodowe: sztygar Antoni 
Kwiatkowski i sztygar Jan Wojtasiński. W 1945 
r. eksploatowano w okolicy Słonego dwa szyby 
górnicze. W 1946 r. jeden został zamknięty, lecz  
w to miejsce uruchomiono nowy. 31 maja 1948 ze 
względów bezpieczeństwa zamknięto kolejny szyb, 
gdyż natrafiono w nim na kurzawkę. 8 lipca 1948 
w Katowicach odbyła się konferencja w sprawie 
kopalni „Słone” z udziałem wysokich urzędni-
ków Ministerstwa Przemysłu i Handlu i innych 
ważnych urzędów. Zapadła decyzja o zamknięciu 
kopalni w Słonem z dniem 1 sierpnia 1948. Cały 
majątek trafił do Zjednoczenia Przemysłu Węgla 
Brunatnego w Żarach.

 Zbigniew BUJKIEWICZ

Autor, absolwent historii WSP w Zielonej Górze, jest 
profesorem i pracownikiem Archiwum Państwowego 
w Zielonej Górze
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Zaczęło się od tego, że przygotowaliśmy (kol. Jadwiga Korcz-Dziadosz) krótkie charakterystyki wybit-
nych postaci zielonogórskich, żeby ułatwić Państwu wybór. Należało zatem tylko wybrać którąś z nich 
i zagłosować na karcie załączonej do „Inspiracji”. Były to różne osoby, różnej narodowości, związane 
z Zieloną Górą w różnych latach, a nawet wiekach. Dziś już wiemy, jak Nasi Czytelnicy głosowali. Oto 
wyniki po przeliczeniu głosów na punkty...

Ankieta „Inspiracji” – wyniki
W poprzednim wydaniu „Inspiracji” ogłosiliśmy otwarty plebiscyt (z nagrodami!) na najbar-
dziej zasłużonych zielonogórzan. I kto wygrał, Państwa zdaniem?!

miejsce imię i nazwisko liczba punktów

I Albin Bandurski 115
II Zbigniew Majewski 114
III Konrad Herrmann 102
IV George Beuchelt 84 
V Jan Muszyński 74 
VI Kazimierz Lisowski 73
VII Halina Lubicz 69
VIII Marian Eckert 60
IX Janusz Gil 54
X Zbigniew Pieniężny 50
XI Marian Szpakowski 32
XII Eugenia Pawłowska i Eckchardt Gärtner 31
XIII Tadeusz Konicz 29
XIV Zygmunt Szafran 28
XV Stanisław Cynarski i Heinrich Raetsch 22
XVI Grzegorz Zarugiewicz 18
XVII Jerzy Piotr Majchrzak 16
XVIII Jan Lembas i Jan Nieruchalski 14
XIX Georg Gottwald 12
XX Klemens Felchnerowski 11
XXI Albert Severin 10
XXII Anna Borchers 5
XXIII Hugo Schmidt 2

Wilhelm Levyson bez punktów

Wyniki nie są może bardzo zaskakujące, ale... W pierwszej dziesiątce znalazł się tylko jeden Niemiec, 
twórca późniejszego Zastalu, jakże ważnego dla Zielonej Góry przedsiębiorstwa – George Beuchelt. 
Nisko zaś oceniono współzałożycielkę szpitala miejskiego siostrę Annę Borchers, jak też tego, który 
wytyczał dzisiejszy kształt miasta, jego ulic – Alberta Severina. Doceniono Zbigniewa Majewskiego, 
wysoko postawiono Kazimierza Lisowskiego, Halinę Lubicz, Jana Muszyńskiego, choć zapewne wielu 
z nas bez ściągi nie potrafiłoby wskazać na ich trwałe zasługi. Taka jest specyfika plebiscytów, jak 
i czasu, w którym żyjemy.

 (red.)

Losowanie 10 nagród dla uczestników ankiety odbędzie się 1 października br. w Sali  
im. Janusza Koniusza o godz. 16.00 podczas spotkania ze słuchaczami I roku i promocji ko-
lejnego numeru „Inspiracji”.
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Komu odbiło? Trzy orły... 
To intrygujące, ale przy bliższym rozpoznaniu sy-
tuacji raczej wkurzające, że na najważniejszym 
pomniku Zielonej Góry, pomniku Bohaterów, 
widnieją aż trzy orły, w tym jeden – plastikowy 
i na dodatek kolorowy. Plastikowa biel i czerwień, 
przy szarości całej bryły, ma się jak pięść do nosa 
w tej kompozycji. Nadaje to temu miejscu wręcz 
jarmarczny, żeby nie powiedzieć kiczowaty cha-
rakter. Czy autor pomnika lub jego spadkobiercy 
– bez zgody których nie wolno palcem tknąć tego 
dzieła – wiedzą o przyśrubowanym plastikowym 
godle?! Czy władze miejskie, które czasami skła-
dają pod pomnikiem Bohaterów wieńce i kwiaty 
mogą bez szczękościsku patrzeć na tę profanację?! 
Widać mogą, bo plastikowy orzeł zawisł już wie-
le lat temu. I se wisi. Dlaczego władze się na to 
zgadzają? Kiedyś zwróciłem na ów fakt uwagę 
pewnej prominentnej osobie z kręgów prezydenta 
Kubickiego. Panie, usłyszałem, wszyscy o tym 
wiedzą, ale się zgadzają, bo po co to ruszać? Ru-
szysz i zaraz będzie zadyma. Przyznam, że nie 
rozumiem. O co zadyma? I kto ją wywoła? Czy 
ktoś może pokazać pisemną zgodę prezydenta na 
zawieszenie trzeciego, plastikowego orła (jak by 
dwóch było mało)? Kiedyś popełniono samowolkę, 

a dziś nie ma chętnych do jej usunięcia? Może pora 
włączyć myślenie.

Kretyńskie reklamy
Antoni Słonimski pisał przed wojną, że radio to taki 
znakomity wynalazek. Wystarczy – pstryk i już... 
nie gra. Stosuję tę jego podpowiedź, choć to wymaga 
pewnego wysiłku. Gdy tylko słyszę reklamy – łapię 
pilota i wyłączam głos w telewizorze, wyłączam 
radio samochodowe lub ogrodowe. Więcej powiem, 
ten sam zabieg stosuję, gdy słyszę głupków-poli-
tyków i dziennikarzy, gdy na falach radiowych, 
telewizyjnych pojawiają się kłamstwa, półprawdy. 

To proste, trzeba jednak mieć swoje zdanie i odro-
binę charakteru. Wiele osób tego nie stosuje: po co, 
przecież za chwilę reklamy miną, za chwilę wiado-
mości czy inne newsy w telewizorze się skończą i bę-
dzie film. Pozornie prawda. Ale warto przez chwilę 
pomyśleć, co w tym czasie wtłoczono nam do łba. 

Zdeterminowani piłkarze
Premier jest zdeterminowany – mówi jakiś minister 
lub rzecznik. Piłkarze na boiskach ligowych wy-
kazują się determinacją – wyjaśnia sprawozdawca. 
Lub są zdeterminowani do walki – uzupełnia go 
trener. Takie słownictwo jest typowe dla komen-

Eugeniusz KURZAWA

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

Takie tam zapiski–odpryski... (cd)
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tarzy sportowych. Używają go nawet piłkarze na 
boisku, dokładniej: w wypowiedziach pomeczo-
wych. Na boisku głowę mają zajętą kopaniem. Się. 
Z kolei politycy ubiegający się ponownie o fotele 
sejmowe z coraz większą determinacją zachęcają 
elektorat do... Mniejsza o to, do czego; może le-
piej, żeby nie zachęcali. Jeszcze inny przykład: 
władzom miejskim brakuje determinacji. 

Określenie „determinacja”, odmieniane na 
różne sposoby, jak widać, zaczęło żyć własnym 
dziwnym życiem. Co u licha? Filozofia wkroczyła 
na boiska, do ratusza? Może i do lasu: drwale z de-
terminacją wzięli się do rąbania, aż wióry lecą?!

Nie żebym był pamiętliwy, ale jak trzeba, 
pamięć mam dobrą. Przypominam więc sobie 
wykłady z filozofii, podczas których była mowa 
o determinizmie. Lata jednak upłynęły, więc na 
wszelki wypadek sięgnąłem po dzieła filozoficzne. 
Determinizmów znalazłem aż 10 sztuk, od metafi-
zycznego przez przyrodniczy, historyczny do kul-
turowego. Trafiłem też na definicję determinacji. 
Uogólniając, idzie o zależność występowania jed-
nego czynnika od drugiego. Taki Tomasz Hobbes 
uważał, iż człowiek jest zdeterminowany jedynym 
i koniecznym dlań prawem – samozachowaniem.

Jeśli by przyłożyć to, co wydrukowane w uczo-
nych księgach, do (determinacji) premiera, rządu, 
drwali, piłkarzy i radnych, to w zasadzie czemu 
nie, od biedy da się wytrzymać. Tylko dlaczego 
ludność używa niezrozumiałych dla siebie słów? 
Bynajmniej...

Dlaczego nie można tego wszystkiego co wyżej 
powiedzieć po ludzku?! Zastanawiam się, czy da 
się jakoś zaradzić tej zarazie. Może „z determi-
nacją” powtarzać komuś, że wyraża się głupio? 

Nie wypada
Nie wypada „w towarzystwie” mówić dobrze 

o Urbanie. Imię tu zresztą niepotrzebne, zwykle 
dobrze wychowany człowiek imienia Tego Urbana 
– nie używa. „Wiadomo powszechnie”, że chodzi 
o Urbana. Wypada za to stwierdzić, iż ówże reda-
guje „brukowiec”. Tak uważała ongiś np. Janina 
Paradowska z „Polityki”. Aż mi się nie chce wie-
rzyć, że nigdy nie czytała tygodnika Tego Urbana. 
Intrygujące bowiem, co było podstawą do takiej 

opinii kobiety znającej się – tak wszyscy wokół 
twierdzili – na dziennikarskim rzemiośle, ba, tu 
i ówdzie traktowanej jako autorytet i wyrocznia. 
Ponadto ciekawe, jakie inne polskie brukowce 
znała śp. Paradowska, jeśli pismo na wskroś poli-
tyczne, posługujące się zwykłym językiem używa-
nym przez 80-90 procent Polaków, określała tym 
mianem? Czyżby, powiedzmy, wyraz – biorę jakiś 
delikatniejszy – dupa przesłaniał jej i wielu innym 
postaciom z górnej półki (w tym prowincjonalnym 
politykom i żurnalistom z warszawki) bardzo istot-
ną treść pomieszczonych w „Nie” tekstów? Aż się 
wierzyć nie chce, prawda? 

Pamiętam napisy u dołu ekranu kinowego – za-
miast polskiego podkładu – w czasach, gdy jeszcze 
chodziłem do kina. Bywało, iż pojawiały się tam 
zdania, a w nich takie tak oto wyglądające literki: 
„d...”. Sto procent widzów na seansie wiedziało, 
o co chodzi. Ale pisano „de” i trzy kropki. Hi-
pokryzja od wieków była mocną stroną Polaków. 
Trzymajmy się jej zatem...

Po co Majka wygrał?
Mamy rok 2014, sierpień. Polak Rafał Majka wy-
grał Wyścig Tour de Pologne. Po raz pierwszy od 
11 lat. Wcześniej został najlepszym „góralem” Tour 
de France, najważniejszego wyścigu kolarskiego 
na świecie. W tym momencie na portalu Wirtual-
na Polska pojawiły się wpisy Polaków-kretynów. 
Wyjątki. Pisze polonista:– Dlaczego nie nazywa 
się Wyścig dookoła Polski, tylko po francusku. Co, 
organizatorzy zapomnieli polskiego języka, panie 
Lang? Czesław Lang to dyrektor wyścigu, kiedyś 
świetny kolarz. Chory na umysł Quins zapisał: – 
Wyścigi kolarskie i biegi masowe to były ulubione 
i propagowane sporty komunistów. Bliżej nieznany 
kabotyn na wieść, że Majka jeździ w rosyjsko-duń-
skiej drużynie Tinkoff=Saxo Bank wpisał następu-
jący komentarz: – Rosyjsko-duńskiej??? Zdrajca! 
Z kolei Kryst tak to widzi: – Jebnięci polacy sami 
jesteście na dopingu i przyjaźnicie się z Putinem 
osły!!!! Wyp******** na Syberię. Ad napisał zaś: – 
Do emocji związanych z Wyścigiem Pokoju ma się 
ten wyścig tak, jak mistrzostwa świata pań do lat 
20 do Mundialu w Brazylii. Tu się akurat zgadzam, 

DOM
Podświetlony
Tutaj miał~być śródtytuł - proszę wytłuścić!
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bo ów wyścig po Polsce większych emocji we mnie 
nie wzbudza, idzie tylko o świetną jazdę młodej 
gwiazdy kolarskiej. Dale j: – A ja wam mówię, że 
gość jest na dopingu! Koniec tematu. Vicers: – Na 
tym zdjęciu ma minę jakby jechał bez siodełka. 
I tylko gdzieś pod koniec, w całym tym szambie 
internetowym i wśród głosów Polaków-kretynów 
pojawiło się jedno małe słówko: – Brawo. 

Z życia ośrodków propagandy
Telewizja żywi się sobą. To charakterystyczne zja-
wisko naszych czasów. Media kreują byty, które 
stają się potem tematem ich zainteresowania. Świat 
zewnętrzny jest im w zasadzie zbędny, wystarczy 
świat medialny.

Zginął w Iraku dziennikarz telewizyjny. W ten 
sam wieczór całe wydanie „Wiadomości” zostało 
poświęcone tylko jemu. Nieistotne okazały się – 
dla wydawców i redaktorów największej polskiej 
gazety, gdyż taką są „Wiadomości” – inne infor-
macje z kraju i ze świata. Telewizja żyła sobą. Spi-
kerka Jolanta Pieńkowska powiedziała, iż zginął 
„najwybitniejszy z wybitnych”. Jeśli tak ustawić 
poprzeczkę, to nie ma miejsca dla Ryszarda Ka-
puścińskiego, Hanny Krall, Krzysztofa Kąkolew-
skiego i paru innych. Nie mieszczą się w okienku 
TV, zatem nie są wybitni.

Następnego dnia kilka redakcji, m. in. TVN, 
„Wiadomości” – które dzień wcześniej żywiły się 
śmiercią dziennikarza – potępiło jedną z gazet za 
to samo. Wkrótce po tym za pomocą telewizji była 
transmitowana msza żałobna z przemówieniami 
biskupa, który pojawia się zawsze tam, gdzie są ka-
mery. Zapewne wszyscy na Woronicza wraz z war-
szawką uznali te działania medialne za normalne.

We wspomnianym potępieniu-oświadczeniu 
niektóre przekaziory napisały, że jest im wstyd. 
Ciekawi mnie zatem, skąd po tym oświadczeniu 
poczułem zażenowanie.

Podglądanie przyrody
Nie cierpię oglądać w telewizji programów przy-
rodniczych, w których – taka moda nastała – nie-
ustannie kręcą się ludzie. Nie wystarcza już czy-
sta przyroda na ekranie, podglądanie zwierząt, od 

owadów po słonie, nie wystarczają wyprawy na 
biegun lub do wnętrza ziemi pokazywane potem 
w relacjach filmowych odbiorcom. Nie, to wszystko 
za mało, żeby przyciągnąć widza. Musiano więc 
wymyślić faceta, który łapie krokodyle, ściska gołą 
ręką węża i palcem pokazuje, gdzie ten ma zęby 
jadowe. Albo musi się ów gość z telewizji znęcać 
nad jakąś jaszczurką, bobrem czy innym koczkoda-
nem, żeby udowodnić nam, że naprawdę był w tej 
Afryce czy Amazonii i na dodatek przeżył wiele 
niebezpieczeństw. W domyśle: dla was, drodzy 
oglądacze. Żeby wam podnieść poziom adrenaliny, 
a w efekcie oczywiście zwiększyć oglądalność. 
Zupełnie nie wiem dlaczego, ale ucieszyłem się na 
wieść, że krokodyle zżarły tego, co je nieustannie 
męczył. Może inne nosorożce pójdą w te ślady. 

Wasale
Przyjechał do Kraju Priwislanskiego prezydent O. 
W misji pokojowej, postraszyć, przez radio i te-
lewizję, prezydenta P. Poszedł więc dziennikarz 
warszawski zapytać lud o nastroje przed tym wy-
darzeniem, wspomniał o środkach ostrożności, 
które na tę okoliczność zastosowano, opowiedział 
barwnie o ochronie osoby O. przez setki agentów 
i w ogóle... Żeby dać dowód – to się zwie „reportaż 
uczestniczący” – że wszystko dzieje się napraw-
dę i naprawdę przejmujemy się nadchodzącym 
wydarzeniem, podszedł do specjalnej barierki, 
„próbując” przez nią przejść. Szybko pojawił się 
ochroniarz, który powiedział zdecydowanie: nie 
wolno. – No tak, nie wolno – pokiwał ze zrozu-
mieniem warszawski dziennikarz, żeby kamera 
ów fakt zarejestrowała. Nie wolno, zatem odszedł 
w spokoju. Gdyby jednak te barierki stały w in-
nym miejscu, a nawet mieście, i były przygotowane 
dla bezpieczeństwa prezydenta P., to dziennikarz 
warszawski nie kiwałby ze zrozumieniem, tylko 
zdecydowanie objaśnił, że tym sposobem odgradza 
się lud od satrapy. Który oczywiście nie ma żadnej 
misji pokojowej, tylko wręcz odwrotną. 

Kapitalizm
Mam wrażenie, że czas w tym durnym kapitalizmie 
tak gna, że już nie odróżniam wtorku od soboty, 
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a piątku od niedzieli. Wciąż do przodu, wciąż walka 
o miejsce w stadzie. Wczoraj rozmawiałem z żoną 
o tym właśnie, że kapitalizm podobny jest do wilcze-
go stada. Wmawia się nam, że to właśnie naturalny 
(sic!) porządek rzeczy. Że to typowe dla człowieka, 
a socjalizm był nieludzki. Bzdura! Kapitalizm jest 
naturalny tylko w znaczeniu, iż od natury się bierze, 
z biologii, czyli – stado, rywalizacja, dobór natu-
ralny etc. A przecież człowieczeństwo bierze się 
z myślenia naszego, z tego, że chronimy starszych, 
a nie zagryzamy ich i zostawiamy za stadem. Że 
mamy kulturę, czego nie ma u zwierząt. Że u nas ma 
brać górę myśl, a nie biologia. Tak więc kapitalizm 
nie ma nic wspólnego z człowieczeństwem. Kiedyś 
walczono na pały, dziś klawiaturą komputera cię 
zniszczą, ale instynkt pierwotny ten sam. 

Nie dziwię się, że wielu znajomych myśli i gło-
śno mówi: kiedy będzie wreszcie emerytura. Każ-
dy ma dość tego kapitalizmu. 

Pięć procent inności
W Polsce, wg szacunków Kościoła rzymskokato-
lickiego, mieszka 95 proc. należących do tej grupy 
wyznaniowej. Co oznacza, iż 5 proc. wyznaje inne 
religie lub też jest ateistami. Czy możemy sobie 
wyobrazić, że dochodzi u nas do zmiany obycza-
jów, zaniechania pewnych tradycji ze względu na 
5 procent ,,innych”? Na pewno nie! Tymczasem 
w Danii zdarzył się wypadek, który mógłby dać 
Polakom do myślenia. Mógłby... 

Otóż tamtejszy krajowy szef znanej światowej 
firmy IKEA postanowił zrezygnować z tradycyj-
nej wigilijnej zabawy, ponieważ „święta Bożego 

Narodzenia są uroczystościami chrześcijańskimi”, 
a wśród 750 pracowników firmy jest 5 proc. wy-
znawców innych niż chrześcijaństwo religii. Żeby 
ich nie urażać, ów szef postanowił wprowadzić 
święta, ,,z którymi mógłby się utożsamić każdy”. 
Oczywiście nie obyło się bez publicznej dyskusji, 
a nawet oburzenia, zwłaszcza duńskiej prawicy. 
Jedni więc ganili, inni chwalili (,,pomysł przysłuży 
się integracji kulturowej”). 

Zauważmy przy tym, iż chodzi o szacunek ,,tyl-
ko” dla 5 proc. ludzi innej kultury!

Co pewnie dziwne z polskiego punktu wi-
dzenia, szefostwo koncernu IKEA nie wyrzuciło 
innowatora z pracy. Przeciwnie, na łamach we-
wnętrznego pisma ,,Readme” ukazującego się w 15 
krajach (w tym po polsku, skąd zaczerpnąłem in-
formację) ogłoszono publiczną dyskusję. Już same 
pytania, zachęcające do wypowiedzi, u nas brzmią 
prowokacyjnie. ,,Jak bardzo IKEA powinna być 
niezależna od religii? Czy religia ma cokolwiek 
wspólnego z pracą?”. 

Wracamy do Polski. Na zachodzie kraju jakiś 
czas temu oddawano do użytku jedną z „córek” 
Ikei. Akurat byłem przy tym. Widziałem wielkich 
bossów ze Szwecji i pamiętam brak charaktery-
stycznego dla Polski tzw. pokropku tegoż zakładu. 
Czyżby, pomyślałem...

Lecz chwilę potem lokalna ambona aż się za-
trzęsła z oburzenia. I co było robić – wystraszeni 
lokalni bossowie po cichu zakład poświęcili. U nas 
bowiem 5 proc. inności to żaden argument. 

 Eugeniusz KURZAWA
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Varia · Znalezione · Odkurzone · Przypomniane · Zapisane

Drodzy  
przyjaciele!
W pierwszym, wznowionym, numerze ,,Inspiracji” 
pod red. Eugeniusza Kurzawy członkinie UTW 
z Sulechowa – piszą, jaką radość i korzyści przy-
nosi im szeroki wachlarz zajęć. Już 22 lata stuk-
nie mi, kiedy wkroczyłam na tę ścieżkę edukacji, 
ogromnie ją sobie chwaląc. Z tego też tytułu pragnę 
zauważyć, że największą satysfakcją z tej nauki jest 
,,dawanie”, a nie tylko ,,branie”... Jestem ,,Oksy-
moronką” i na naszych spotkaniach ten problem 
był szczególnie podkreślany. Mam tu na myśli te 
osoby, które swą inwencją i zaangażowaniem wno-
szą specjalny wkład w nasze życie, aktywizując je. 
Jest ich wiele , nie wyliczę ich .Wspomnę jedynie 
, że dzięki nim nasze tu studiowanie jawi się jako 
szczególnie ciekawe, inspirujące, radosne.

Taką radosną osobą pełną pasji i talentów jest 
nam wszystkim znana Anna Blacha – malarka, 
,,Oksymoronka” – poetka, kochająca taniec, kwia-
ty, miłośniczka zwierząt i przyrody. Jednym sło-
wem ,,wszędobylska” Ania. Wierszem z okazji Jej 
75. urodzin pragnę przedstawić tę osóbkę… Za 
przykładem Ani chciejmy wziąć czynny udział 
w dawaniu drugiemu człowiekowi garści swych 
talentów....

Magiczny świat Anny

Opowiem wam szczerze
O naszej Annie
Co w wielu klubach
Jest pierwszą panną.

Anki talenty
To szeroka gama
W ogóle to Ania
Jak ta panorama.

Wiersze swe czyta
Bajki opowiada
Gdy z nami pospołu
Do stołu zasiada.

Gdy ma coś powiedzieć
Cichnie gromadka
Gdy zacznie nie kończy
Taka jest jej gadka.

Przyszłość ci przepowie
Wodę znajdzie w ziemi
Poratuje zdrowie
Bańkami gumowymi.

Masuje nam ciała
Wiersze piękne pisze
Optymizm sieje
Ratując nam dusze.

Gdy słonko zaświta
Wiosną czy też zimą
Wstaje by ,,złapać” kolor
O piątej godzinie.

Kwiaty, panorama
Wszelka zwierzyna
Wychodzą spod pędzla
Po kilku godzinach.

Koty, psy i ptaki
To jej przyjaciele
Pisze poematy
Tak o nich wie wiele.

Widzę ją jak w ziemi
W swym ogródku klęczy
Gdy z kwiatkami gada
Nigdy się nie zmęczy.

Wiedza szufladkami
Ułożona w głowie
Encyklopedio chodząca
Co nam jeszcze powiesz!

 Adriana WITKOWSKA

ZUTW – Zielona Góra, 3 V 2019
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Notatka
proszę nad tym tytułem, "na linii" dać krótki nadtytuł: Listy + Listy + Listy
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