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• Barbara Nau: BUNT 
KOBIET (wypowiedzi). 
Co będzie dalej, trudno 
wyrokować.  
Kobiety zrobiły  
ważny krok  
i jedno jest  
pewne: słowo 
„dziewucha”  
może brzmieć  
dumnie

• Małgorzata Czerwińska 
– profesor Uniwersytetu 
Zielonogórskiego,  
„mól książkowy”,  
miłośniczka  
filmów,  
osoba  
niewidząca 

• Fenomen Michała 
Kaziowa – rozmowa, 
opowieść, relacja  
ze spotkania.  
Jak ważną  
postacią  
dla Zielonej  
Góry był  
ociemniały  
naukowiec i pisarz?

Halina Sędzińska

Gdy oczy 
nie widzą

Jak i jakie maseczki nosi się  
w czasie pandemii?

Przyłbice są już niemodne, 
panie prezesie

Poeta w maseczce prowoku-
jącej. I słusznie...

Poeta w maseczce szczelnie 
zakryty. Któż to...

Wzorowa grupa studentek ZUTW. Nawet podczas prac upiększających przed 
siedzibą uniwersytetu wszystkie panie są w maseczkach.

Fot. Krystyna Filmanowicz

Odczytywanie werdyktu. Ma-
seczka się zsunęła z nosa...

Maseczka lekko opuszczona, bo nadeszło na-
tchnienie muzyczne

Ten pan tak się roześmiał, że maseczka opadła. Sama. 
Fot. RG

Fot. Czesław Łuniewicz 
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej  

Górze, zbiór 1420 „Czesław Łuniewicz – spuścizna”.
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Czy „Kobieta zmienną jest”?
Studenci Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowali w marcu 2021 r. ekspozycję pod 
nieco wytartym tytułem „Kobieta zmienną jest” (piszemy o niej wewnątrz numeru na stronie 65). Można 
ją oglądać codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Sali Słonecznej ZUTW. Należy 
przy tym przestrzegać zasad sanitarnych związanych z Covid-19. Żeby jednak jeszcze lepiej zaprezentować 
osiągnięcia kilkorga malarzy, wśród których znaleźli się Irena Furman, Lucyna Jastrzębska, Zygmunt 
Jankowski, Elżbieta Nalepa, Stanisława Sidorkiewicz oraz Mirosława Sokołowska, oddaliśmy im 
kolorowe strony okładki „Inspiracji”. Fotograficznej reprodukcji prac dokonała Krystyna Filmanowicz. 
Zapraszamy do odwiedzania wystawy.  (red.)
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– Powiedziałaś mi, że od dzieciństwa jesteś „ mo-
lem książkowym”, jak też widzem filmowym. Ale 
wtedy jeszcze widziałaś. Jak zatem możesz być 
„molem książkowym”, zupełnie nic nie widząc?
– To nie jest takie trudne. Po pierwsze – od lat znam 
system Braille’a, w którym wydano wiele książek. 
A ponieważ nie jestem „brajlowskim analfabetą”, 
to – po drugie – mogę być świadomym „cyfro-
wym tubylcem”. I wchodzić w świat książek dzięki 
różnych urządzeniom elektronicznym, takim jak 
komputer z syntezą mowy, elektroniczny notatnik 
brajlowski, urządzenie lektorskie typu auto-lek-
tor. Nowa technika pozwala mi czytać to samo, 
co czytają osoby widzące. Mogę chłonąć ulubioną 
literaturą faktu, gdyż wspomnienia, biografie, pa-
miętniki, autobiografie, reportaże to moja czytel-
nicza pasja od wielu lat. Co do filmów pomocna 
jest tzw. audiodeskrypcja, czyli wzbogacenie filmu 
dodatkową ścieżką z komentarzem narratora, który 
informuje o tym, co „mówi filmowy obraz”. 

– Och, teraz dopiero zrozumiałem, dlaczego, 
oglądając niektóre mecze piłkarskie, słyszę, jak 

komentatorzy opowiadają różne „pierdoły”. 
Opisują bowiem kolor getrów piłkarzy, mówią, 
że trener nosi płaszcz zapinany na trzy guziki, 
że bramkarz ubrany jest na zielono. Wkurzało 
mnie to, bo nie miało nic wspólnego z piłką...
– Widocznie oglądasz mecze właśnie w systemie 
audiodeskrypcji. W zasadzie to nie jestem przeko-
nana, czy kolor getrów piłkarza lub fason płaszczy-
ka trenera są informacjami niezbędnymi do odbioru 
przebiegu meczu... Tu pojawia się kwestia profe-
sjonalizmu w procesie przygotowywania i reali-
zowania audiodeskrypcji. To trudna umiejętność 
wymagająca szerokiej wiedzy, z tyflologiczną na 
czele. Tyflologia to bardzo szeroka nauka o nie-
widomych.

Dodam jeszcze, że audiodeskrypcja, mimo roz-
wiązań ustawowych i zajmujących się jej tworze-
niem fundacji, nie jest jeszcze powszechna w Pol-
sce, ale emitowane są – ciągle nieliczne – programy 
telewizyjne, filmy wydawane na DVD, zdarzają się 
spektakle w teatrach. Instalowana jest w niektórych 
muzeach. Mam nadzieję, że również i nasze mu-
zeum w swym nowym obliczu uwzględni tę usługę 
dla zwiedzających niepełnosprawnych wzrokowo. 
Pamiętam, że opisy audiodeskrypcyjne niektórych 
eksponatów w Muzeum Ziemi Lubuskiej już od 
kilku lat znajdują się w internecie.

– No dobrze, czuję się oświecony. Ale rozmawiaj-
my o tobie i twojej drodze życiowej oraz karie-
rze naukowej. Zacznijmy zatem od początku. 
Skąd pochodzisz?
– Stąd. Jestem Lubuszanką. Od 1968 r. miesz-
kam w Zielonej Górze. Urodziłam się natomiast 
w Krośnie Odrzańskim. Tam mieszkali rodzice, 
typowe powojenne małżeństwo: mama spod Wilna, 
tata – poznaniak. W Krośnie chodziłam tylko do 

Nie widzieć to nie znaczy  
uciekać od życia...
Rozmowa z dr hab. MAŁGORZATĄ CZERWIŃSKĄ, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
„molem książkowym”, miłośniczką filmów, osobą niewidzącą
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przedszkola. Podstawówkę, szkołę średnią, czyli 
LO nr 1, i studia zrobiłam już w Zielonej Górze.

– Czy w tym czasie miałaś problemy ze wzro-
kiem?
– Urodziłam się z zaćmą wrodzoną. Jeszcze przed 
ukończeniem pierwszego roku życia byłam ope-
rowana przez słynnego prof. Tadeusza Krwawicza 
z Lublina. Pomogło mi to o tyle w późniejszych 
latach, że w szkole – siedząc zawsze w pierwszej 
ławce – mogłam próbować dojrzeć, co jest napisane 
na tablicy. A znajomym, sąsiadom czasem mówi-
łam „dzień dobry”, a czasem nie, bo nie zawsze 
ich rozpoznawałam. Czytałam i pisałam w grubych 
szkłach okularowych mających +10 dioptrii. Ale 
skończyłam liceum, zrobiłam studia biblioteko-
znawcze bez żadnych ułatwień dla uczniów/studen-
tów z niepełnosprawnością, bo w tamtym czasie 
o takich rozwiązaniach w ogóle się  nie mówiło. 
I przygotowywałam się do napisania doktoratu. 

– Temat?
– Interesowała mnie wówczas problematyka ksią-
żek i bibliotek w zapisach testamentowych i po-
śmiertnych inwentarzach Polaków. Wówczas jed-

nak przyplątała się jaskra. Rodzice robili, co mogli, 
żeby mi pomóc, i tym sposobem trafiłam do nie 
mniej słynnej pani profesor Ariadny Gierkowej 
w Katowicach. Operacja się udała, lecz wtedy wdał 
się stan zapalny grożący całkowitą utratą wzroku. 
Profesor rozpaczliwie próbowała mnie uratować, 
ale...

– Nie udało się?
– Nie udało się. Nikogo jednak za to nie winię, 
tak się po prostu ułożyło. Nikt tu nie ponosi winy. 
Pani profesor zmarła pod koniec ubiegłego roku, 
a na moją lekturę czeka książka biograficzna na jej 
temat, napisana przez śląskich dziennikarzy. Cóż... 
jestem ciekawa konfrontacji moich wspomnień 
z osobistych kontaktów z panią profesor z biogra-
ficznymi faktami. A biografię miała interesującą 
– i tę medyczną, naukową, i tę osobistą...

– Rozmawiamy z dystansu czasu. Ale jak wtedy 
to przyjęłaś? Utrata wzroku... Był szok? Zała-
manie? Miałaś wszak ledwie 24 lata...
– Przeszłam typowo. Mówiąc językiem pedagogiki 
specjalnej – doświadczyłam wszystkich etapów 
procesu psychospołecznego przystosowania do 
niepełnosprawności. Na szczęście miałam „pozbie-
ranych” rodziców. To mi pomogło przetrwać bez 
interwencji psychiatry czy psychoterapeuty. Rodzi-
ce nie tragizowali, choć dla nich też musiało to być 
bardzo traumatyczne przeżycie. Zresztą przez całe 
dzieciństwo i później rodzice traktowali mnie nor-
malnie, bez specjalnej taryfy ulgowej ze względu 
na problemy ze wzrokiem. Pomagali technicznie, 
ale nie wyręczali z tego, co mogłam zrobić sama. 
I dawałam sobie radę. Bardzo dużo, od dziecka, 
wspólnie podróżowaliśmy po całej Polsce, którą 
dzięki temu znam dziś wzdłuż i wszerz. Z wielu pa-
sji, w tym turystycznych, nie zrezygnowaliśmy po 
mojej utracie wzroku. Rodzice doszli do wniosku, 
że będzie dobrze, jak będą mnie uczyć topografii 
miast, do których jeździliśmy częściej.

– Słyszałem historię, że niedawno w Warszawie 
zaczepił cię przechodzień, pytając, jak można 
gdzieś tam dotrzeć. A ty mu objaśniłaś, pokaza-
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łaś kierunek, na co ów podziękował zadowolony 
i odszedł, nie zauważając, iż rozmawia z osobą 
niewidzącą.
– Tak się zdarzyło. To zasługa mamy, która jeździła 
ze mną do Warszawy i oprowadzała po ulicach, 
przeczuwając może, że jej kiedyś zabraknie, a mnie 
będzie to bardzo przydatne. Wszak w Warszawie 
i podwarszawskich Laskach, w Zakładzie dla Nie-
widomych, zbierałam materiał najpierw do dokto-
ratu, a potem do rozprawy habilitacyjnej.

– Kiedy w twoim życiu pojawił się Michał Ka-
ziów? 
– Dobre pytanie, gdyż jego postać, jego twórczość 
miały na mnie duży wpływ. A historia ma wymiar 
wręcz anegdotyczny. Otóż, gdy po kilkumiesięcz-
nym pobycie w klinice prof. Gierkowej wracali-
śmy całą rodziną do domu, tata kupił przypadkowo 
w księgarni na dworcu w Katowicach książkę M. 
Kaziowa „Gdy moim oczom”. I już w przedziale 
zaczął czytać. Potem położył mamie na kolanach 
i ona się wzięła za czytanie. A w domu oboje ro-
dzice czytali mi tę pozycję na głos. Dla nich po 
lekturze dzieła, poniekąd sąsiada (bo on mieszkał 
na Sucharskiego, my na Gwardii Ludowej, obecnie 
Wyszyńskiego), było oczywiste: skoro pan Kaziów 
potrafił – ociemniały, bez rąk – godnie żyć, zro-
bić doktorat, pisać książki, to ty też możesz pójść 
w tym kierunku. 

– I tak wróciła sprawa doktoratu, prawda?
– Ale nie było już mowy o pisaniu na temat książek 
w zapisach testamentowych. Doszłam do wniosku, 
że aby zrozumieć, co się ze mną dzieje, muszę 
jak najwięcej wiedzieć. Zaczęłam więc z zapa-
łem studiować literaturę z zakresu problematyki 
niepełnosprawności wzroku, a z czasem szerzej – 
pedagogiki specjalnej. Nawiązałam też bezpośredni 
kontakt z Michałem Kaziowem. Zaprzyjaźniłam się 
z nim głęboko, podobnie z panią Haliną Lubicz. 
To byli niezwykli ludzie. Rozmawialiśmy przez 
telefon godzinami. W pewnym momencie „zgada-
liśmy się” na temat mojego doktoratu. Pan Michał 
zadzwonił wówczas do Wrocławia, do prof. Jana 
Trzynadlowskiego, który skierował mnie do prof. 

Zofii Gacy-Dąbrowskiej. I tym sposobem zaczęłam 
pracę nad doktoratem.

– Jaki ostatecznie temat przyjęłaś?
– „Pismo i książka w systemie Ludwika Brail-
le’a w Polsce – historia i funkcje rewalidacyjne” 
– co stało się początkiem mojej interdyscyplinarnej, 
tyflologiczno-bibliologicznej, obecności w nauce 
i dydaktyce do dziś. Po prawdzie ten doktorat to 
była dla mnie wówczas forma rehabilitacji. Obro-
niłam rozprawę, uprzedzając pytanie, w 1997 r. na 
Uniwersytecie Wrocławskim, a dwa lata później 
praca została wydana drukiem. 

– Zaraz, a czy już wówczas pracowałaś na uczel-
ni? Bo co się działo z tobą po utracie wzroku, 
w sensie, powiedzmy, zawodowym? 
– Byłam przez około osiem lat na rencie. Przy czym 
nie bezczynnie. Podjęłam współpracę, jako dzien-
nikarka, z różnymi ogólnopolskimi periodykami 
wydawanymi przez Polski Związek Niewidomych 
oraz sporadycznie z prasą lokalną. W latach 1993-
1998 byłam zatrudniona w Zakładzie Nagrań i Wy-
dawnictw PZN w Warszawie. 

– Przeniosłaś się do stolicy?
– Pracowałam w Zielonej Górze. Dobrze ten okres 
wspominam, sympatyczna przygoda dziennikar-
ska, różne rozjazdy po kraju, spotkania z wieloma 
ludźmi, wsłuchiwanie się w ich losy. Wywiady, 
reportaże, felietony, recenzje krytyczno-literackie, 
eseje, publicystyka społeczno-kulturalna ukierun-
kowana głównie na problematykę niepełnospraw-
ności. Miałam świetnych mistrzów. Przez sześć lat 
kierowałam fachowym periodykiem dla niewidzą-
cych – i nie tylko – masażystów i fizjoterapeutów 
pt. „Terapia Fizykalna”. Ten dziennikarski czas to 
była prawdziwa szkoła zawodu i życia. Pozostały 
wspomnienia i ponad 250 publikacji w dorobku 
oraz cicha nadzieja, że może jeszcze do dziennikar-
stwa powrócę. Choć nie wiem, czy to się uda, bo ja 
o niepełnosprawności i osobach z niepełnospraw-
nością piszę „normalnie”, łamiąc dziennikarski 
stereotyp pisania w kategoriach bądź nadzwyczaj-
ności, bądź litości. 
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– Jak trafiłaś na uniwersytet? Poszłaś się przy-
pomnieć?
– Pracę na uczelni, wówczas jeszcze Wyższej Szko-
le Pedagogicznej, rozpoczęłam w 1998 r. Ośmielił 
mnie do tej decyzji obecny prof. Franciszek Pilar-
czyk, którego ongiś byłam studentką. Obawiałam 
się, czy sprostam obowiązkom „po niewidomemu”, 
a i uczelnia, i moi ówcześni szefowie też byli nie 
bez obaw. Ale zaufali mi, a ja bardzo się starałam, 
żeby funkcjonować normalnie, czyli bez żadnej 
taryfy ulgowej, by wypełniać wszystkie zadania 
na równi z moimi pełnosprawnymi koleżankami 
i kolegami. Inaczej w ogóle nie wyobrażałam sobie 
mojej zawodowej obecności na WSP. Nikt bowiem 
nie mógł cierpieć z powodu mojej niepełnospraw-
ności – ani pracodawca, ani studenci. To przeko-
nywanie się do siebie nawzajem trochę trwało, 
wymagało cierpliwości, konsekwencji i zaufania, 
ale wydaje mi się, że obu stronom się udało.

– Jak się powiedziało „A”, czyli doktorat, to 
w szkole wyższej należy powiedzieć „B”, czy-
li zrobić habilitację. Miałem okazję ją czytać, 
jest to opasłe dzieło, rzekłbym parę kilogramów 
twojej wiedzy na temat...

– Zaraz wyjaśnię, powiem tylko, iż powiedzia-
łam nie tylko „A” i „B”. Specyfika pracy w szkole 
wyższej w charakterze pracownika naukowego to 
także systematycznie prowadzone badania, publi-
kacje, udział w konferencjach, seminariach itd. 
Trochę się tego przez lata uzbierało. Ponad 100 
publikacji recenzowanych, kilkadziesiąt krajowych 
i międzynarodowych konferencji naukowych, a do 
tego dydaktyka, prowadzenie prac dyplomowych. 
Lubię to wszystko robić – i badać, i uczyć. 

A co do książki habilitacyjnej, to ma ponad 1,5 
kg i liczy około 1000 stron – jeśli to takie istot-
ne. Jej tytuł brzmi: „Słowem potrafię wszystko. 
O piśmienniczości osób z niepełnosprawnością 
wzroku. Studium bibliologiczno-tyflologiczne”. 
Obroniona w 2014 r. na Uniwersytecie Wrocław-
skim. Uprzedzając twoje pytanie o dalsze plany 
naukowe, powiem krótko – nie wykluczam starań 
o tzw. profesurę belwederską, ale nic na siłę. To co 
chciałam udowodnić samej sobie, także jako osobie 
niewidzącej, już udowodniłam. Nigdy nie miałam 
i nie mam potrzeby robienia czegokolwiek, aby się 
dowartościować. Poczucie własnej wartości mam 
raczej stabilne, samoocenę adekwatną. Mam kilka 
pomysłów na badania, a więc i książki, i artykuły, 
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które wynikają z moich pasji i które –  jeśli zdrowie 
i „zaraza” pozwolą – powoli postaram się zreali-
zować. A czy finałem będzie profesura tytularna? 
Czas pokaże. Jest jeszcze tyle ważnych i cieka-
wych rzeczy do zrobienia, nauczenia się, ludzi do 
poznania, książek do przeczytania. Mam co robić...

– Porozmawiajmy jeszcze o praktycznej stronie 
życia osób ociemniałych, jak ty, lub niewido-
mych. Czy Zielona Góra jest miastem przyja-
znym dla osób niewidzących?
– Nie odpowiem na to pytanie, gdyż jest skierowane 
raczej do osób poruszających się po mieście samo-
dzielnie, z białą laską lub psem przewodnikiem. One 
muszą sobie same radzić „w terenie”, który powinien 
być dla nich przyjazny. Oznakowany w miejscach 
publicznych etc. Natomiast ja poruszam się zwykle 
z osobą towarzyszącą, a ponadto jestem na obszarze 
znanym mi od dzieciństwa, co wpływa pozytywnie 
na moją orientację przestrzenną.

– Widziałem znaki brajlowskie na przebudowa-
nym dworcu kolejowym w Zielonej Górze. To 
raczej dobrze, prawda? Ale to oznacza, że każdy 
niewidomy powinien znać Braille’a na pamięć. 
Czy to pismo jest podstawą funkcjonowania 
niewidomych w świecie widzących? Bo wszak 
wspomniałaś wcześniej,  że obecnie w sukurs 
idzie nowoczesna technika. 
– Jednak system Braille’a ma wciąż istotne zna-
czenie użytkowe i edukacyjne. Niestety, nie ro-
zumieją tego nauczyciele edukacji integracyjnej 
i włączającej, błędnie uważając, że to przeżytek 
i współczesny niewidzący uczeń nie musi się nim 
posługiwać. Musi, bo inaczej nie opanuje ortografii 
języka ojczystego i języków obcych, nie zrobi po-
prawnie notatek, nie posłuży się tyflomapą, czyli 
mapą dla niewidzących, nie odczyta oznaczeń na 
opakowaniach leków i innych produktów. Oczywi-
ście mam też wsparcie urządzeń elektronicznych. 
W zależności od potrzeb mogę czytać w zwykłym 
druku za pomocą syntezy mowy lub po konwer-
sji na system Braille’a. To dzięki temu jestem na 
bieżąco z literaturą naukową, co należy do moich 
naukowo-dydaktycznych obowiązków.

– Jesteś panią profesor, chodzisz na zajęcia na 
UZ nienagannie ubrana, kolory dobrane. Czy 
jednak nie zdarzyło ci się włożyć swetra, bluzki 
na lewą stronę? Albo założyć stroje stanowiące 
skrajny kontrast, mogące wywołać śmiech?
– Bez przesady. Brak wzroku nie jest przeszkodą nie 
do pokonania w kwestii doboru garderoby i dbania 
o wygląd. Nie zwalnia też osoby niewidzącej od 
dbania o czystość mieszkania, nawet jeśli mieszka 
sama. No, chyba że ktoś w ogóle nie przywiązuje do 
tego wagi lub uważa, że niepełnosprawność wzroku 
zwalnia go ze wszystkiego. No, ale tym samym na-
raża się na stygmatyzację. Przy dostępnych dzisiaj 
pomocach rehabilitacyjnych i wsparciu przyjaciół  
nie mam problemu ani z garderobą, ani z prowadze-
niem gospodarstwa domowego.

A praca na uczelni to jest trochę jak występ na 
scenie. Wciąż jesteś pod obserwacją. Wszystko 
musi zatem w wyglądzie grać, pasować, w zacho-
waniu również, żadnych blindyzmów...

– W takim razie powiedz, jaki jest twój ulubiony 
kolor?
– Miodowy, taki jak mój sweter dziś, jak moje 
włosy. Ale rozmowa o kolorach z osobą ociemniałą 
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to nic sensacyjnego. Pamiętam kolory, ich korelaty 
z okresu, kiedy widziałam. 

– A co widzisz w snach? Czy śnisz obrazami? 
Kolorami?
– I tu też nie ma sensacji. Osoby ociemniałe śnią 
jak osoby widzące. A zatem oczywiście, że widzę 
w snach. Są widoki, obrazy. Bo tak pracuje mózg. 
Mój mózg zanotował przez pierwsze 24 lata wiele 
zdarzeń, „filmików” i to powraca w snach.

– Ale, jak rozumiem, odtwarza ci się ta wczesna 
rzeczywistość. Jeśli śnisz samochód, to chyba nie 
jest to mercedes lub BMW, tylko...
– Akurat wymienione przez ciebie marki pamiętam 
z moich „widzialnych czasów”. 

– I tu zepsułaś mi efektowny zwrot. Chciałem 
powiedzieć, iż możesz pamiętać trabanta lub 
warszawę...
– To już raczej poloneza, ostatni samochód, jaki 
mieli rodzice...

Ale trzeba w tym kontekście zauważyć, iż w mó-
zgu zapisują się również współczesne wrażenia 
i spostrzeżenia – już nie wzrokowe, ale budowa-
ne na drodze kompensacji pozostałych zmysłów 

i informacji słownej, przekazywanych przez moich 
przyjaciół, znajomych, osoby, z którymi współpra-
cuję. Zresztą relacje z ludźmi są bezcenne – oczy-
wiście z tymi, którzy mają wyobraźnię, są otwarci, 
wolni od stereotypów i empatyczni. Nasuwa mi się 
przykład sprzed jakiegoś czasu, gdy powiedziałam 
Lidce, twojej żonie, że moim marzeniem, jeszcze 
z młodzieńczych lat, jest jeździć konno. A ona na 
to: – nie ma sprawy! I od tej pory raz w tygodniu 
jeździmy wspólnie konno, oczywiście ja jako su-
mienna uczennica. Ostatnio nawet zdobyłam nowe 
jeździeckie doświadczenie – spadłam z konia. Wiele 
osób podeszłoby do mojej jazdy konnej na zasadzie: 
daj spokój, kobieto, po co ci to. I straciłabym wte-
dy okazję „zobaczenia” innego niż dotąd wycinka 
świata. Tymczasem odważna decyzja Lidki pomo-
gła mi „zobaczyć” nowy element rzeczywistości 
i z mozołem nabywać tę umiejętność, oczywiście, 
w bardzo podstawowym zakresie. 

Moje wieloletnie doświadczenia „życia po nie-
widomemu” zderzyły mnie z różnymi postawami 
ludzi i nauczyły na nie reagować. Potrafię realnie 
ocenić swoje możliwości i ograniczenia, stawiać 
sobie realne cele. Do realizacji niektórych z nich 
potrzebuję wsparcia otwartych, kreatywnych ludzi. 
To właśnie dzięki takim osobom jestem szczęśliwą 
posiadaczką ogródka działkowego, przygotowane-
go przez architekta zieleni zgodnie z potrzebami 
i możliwościami prowadzenia przez osobę niewi-
dzącą, a ostatnio również młodego, energiczne-
go kociaka, którego adopcji mi nie odmówiono 
w przekonaniu, że sobie poradzę i że pokochamy 
się „miłością pierwszą i czystą”. Natomiast reakcje 
typu: – przecież pani sobie z tym nie poradzi, z któ-
rymi spotykam się od czasu do czasu w różnych 
sytuacjach, działają na mnie odwrotnie: A właśnie 
sobie poradzę... Cóż, ponoć Albert Einstein miał 
powiedzieć, że łatwiej rozbić atom niż stereotyp. 

– Życzę ci zatem jak najwięcej nowych wyzwań. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał
 Eugeniusz KURZAWA

Fot. Lidia Kurzawowa
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Najstarsza słuchaczka ZUTW 
skończyła 101 lat

Zawiłe koleje losu
„Pytam się – po co mnie pan Bóg trzyma tyle 
lat?” – mówi Halina Węglińska, najstarsza stu-
dentka Zielonogórskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

Malutkie, przytulne mieszkanko na osiedlu Wazów 
w Zielonej Górze, a w nim nasza stulatka. Smukła 
sylwetka, zadbana, w ażurowej, własnoręcznie zro-
bionej czapeczce, w pokoju zaś inne szydełkowe 
arcydzieła autorstwa seniorki. Mnóstwo korali, 
naszyjników, kobiecych ozdób, do których stulatka 
ma ciągle słabość. W domu towarzyszy jej córka 
Wanda. 

– Urodziłam się w Łyszkowicach, powiat Ło-
wicz – zaczyna swą opowieść Halina Węglińska. 
– W domu było nas troje dzieci, miałam siostrę 
i brata. Jako najstarsza pomagałam przy młodszym 
rodzeństwie. Moje dzieciństwo było bardzo trudne, 
bo to były ciężkie czasy – wspomina. Jej ojciec po-
szedł na wojnę (I wojna światowa), z której wrócił 
chory. Tymczasem nie było mieszkań, rodzina nie 
miała się gdzie podziać. – Wyjechaliśmy z Łyszko-
wic do Łowicza, gdzie rodzice dostali pokój u pań-
stwa Średnickich prowadzących pracownię kołder. 
Mama pomagała przy kołdrach, tatuś wstąpił do 
policji, mimo kłopotów ze zdrowiem. Komendan-
tem policji był w Łowiczu pan Wiechecki, brat 
słynnego „Wiecha”, autora felietonów pisanych 
gwarą warszawską. Praca ojca miała wpływ na 
moją wiele lat później.

Dlatego przeskakujemy wiele lat. Jesteśmy 
w Zielonej Górze, gdzie dzisiejsza stujednolatka 
podjęła pracę w Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej; miała odpowiedzialne stanowisko, zaj-

mowała się kontrolą i szkoleniami. – Proszę sobie 
wyobrazić, że zwolniono mnie z Prezydium, bo 
byłam córką granatowego policjanta, ponadto nale-
żałam do „Strzelca”, „Sokoła” i do Związku Walki 
Zbrojnej. Zarzucono mi niepewność polityczną. 
Na szczęście dostałam nową pracę w Ochotniczej 
Straży Pożarnej, jako kierownik organizacyjny.

W Łyszkowicach i Łowiczu
Po dygresji o zielonogórskich czasach Halina 
Węglińska wraca do wcześniejszych wspomnień, 
czyli okresu łowickiego. – Mieszkaliśmy w takim 
zamkniętym czworoboku budynków. Na tej pose-
sji funkcjonowała też szkoła, a konkretnie klasa 
pierwsza, w której uczyła mnie pani Cejrowska – 
pamięć pani Haliny do nazwisk, nazw imponująca. 
Poszczególne klasy były rozrzucone po różnych 
miejscach Łowicza. Dopiero klasy piąte, szóste 
i siódme uczęszczały do jednego budynku. Warunki 
lokalowe były bardzo skromne. 

– Po szkole podstawowej musiałam pomóc ro-
dzinie, więc o kontynuacji nauki nie było mowy, 
lecz panie Kuleszyna i Trzcińska zorganizowały 
kurs kroju i szycia. Skończyłam te zajęcia i dosta-

Bogumiła HYLA-DĄBEK
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łam maszynę do szycia. Nie pamiętam już, dlacze-
go ją dostałam, ale byłam szczęśliwa, że mogłam 
pomagać mamusi, bo tatuś już nie żył. Zostałyśmy 
we trzy, gdyż brata zabrano do Domu Dziecka Ro-
dziny Policyjnej. Miał tam dobrze. A my korzy-
stałyśmy z indywidualnej pomocy. Chodziłam na 
obiady do rodziny majora Muchy. Największą ra-
dość sprawiała mi pomoc mamie. Szyłam, obrabia-
łam chusteczki, podnosiłam oczka w pończochach, 
żeby trochę zarobić. Z dziećmi zorganizowałam 
przedstawienie, za które zarobiliśmy 12 złotych. 
To było dużo pieniędzy. W kościele śpiewałam 
w chórze, a Boga prosiłam zawsze o to, żebym 
była dobrym człowiekiem. 

W Łowiczu rodzina mieszkała obok stacji kole-
jowej. Często parowozy pozbywały się spalonego 
żużla, lecz zdarzały się w nim kawałki węgla. Mło-
da pani Halinka wygrzebywała węgiel i przyno-
siła do domu. Chodziła też do tartaku po odpady, 
stamtąd przynosiła matce korę na opał. Biednym 
wszystko się mogło przydać. Dzięki temu urato-
wała przed więzieniem człowieka posądzonego 
o kradzież różnych rzeczy z magazynu. – Chodząc 
tam, widziałam, kto naprawdę te rzeczy wywoził, 
i powiedziałam to mamie, a następnie prowadzą-
cym śledztwo. 

Pierwsze i drugie małżeństwo
Pierwsze małżeństwo, skończyło się bardzo szyb-
ko. – Za mąż wyszłam w styczniu 1942 roku, po 

mężu nazywałam się Białas, ale mąż, Mieczysław 
Białas, tego samego roku, 6 sierpnia, został aresz-
towany przez Gestapo pod zarzutem zorganizo-
wania czterech osób do działań konspiracyjnych 
– wspomina stulatka. Siedział w Łodzi, potem 
przeszedł przez Oświęcim, był w bloku XI, gdzie 
przebywał Witold Pilecki, któremu z trzema innymi 
więźniami udało się zbiec z obozu. W bloku XI 
urzędował wówczas doktor Josef Mengele, głośny 
„Anioł Śmierci”. – Później męża przewieziono do 
Poznania, gdzie został stracony, o czym powiado-
miono mnie listownie, a następnie, na moją prośbę, 
przysłano akt zgonu. Nie zdążyłam zaznać małżeń-
skiego szczęścia. Czasami wspominam Mieczysła-
wa, poznaliśmy się bowiem już w szkole, a potem 
spotkaliśmy się przypadkiem podczas okupacji na 
drodze do Nieborowa. On jechał na rowerze, był 
zmarznięty, więc pożyczyłam dla niego od sąsiada 
rękawiczki, żeby nie odmroził sobie rąk, i tak się 
zaczęło. 

Następny okres to dwadzieścia lat wdowieństwa 
wypełnionych pracą. Przypadło to na okres powo-
jenny. – Nie miałam prywatnego życia, żadnych 
związków – ciągnie pani Halina. – Pracowałam 
w Łodzi, w Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej, a mój drugi mąż był tam kierowcą wojewo-
dy, którego przenieśli do Zielonej Góry. Wojewoda 
zaproponował nam również przeniesienie do Zie-
lonej Góry.  Mnie przeniósł dlatego, że podjęłam 
się wyhaftowania 16 proporców dla Ludowych 
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Zespołów Sportowych. 10 zrobiłam w Łodzi, zo-
stało jeszcze 6. W Zielonej Górze mieszkałam na 
ul. Sobieskiego. Drugi mąż był wdowcem, gdy go 
poznałam, ślub wzięliśmy w Zielonej Górze. Za-
wdzięczam mu dwie córki, ale samego małżeństwa 
dobrze nie wspominam. 

Stujednoletnia pani Halina szczerze opowiada 
nawet o najbardziej intymnych sprawach, a wiele 
szczegółów utkwiło w jej pamięci. Zadziwia, gdy 
w sposób wręcz poetycki opowiada o dłoni znajo-
mego, której dotyk sprawił jej wielką przyjemność 
i pozwolił tę dłoń zapamiętać oraz wspominać do 
dziś, jako jedno z milszych doznań w jej życiu. Na 
twarzy pojawia się błogi uśmiech i widać, że stulat-
ka przenosi się w czasie. Szybko jednak wraca do 
realiów swojego, jak się okazuje, niełatwego życia.

Dwa lata więzienia
– W latach 50. przenieśli mnie z Zielonej Góry do 
pracy w Brzeźnicy koło Krosna Odrzańskiego, do 
Zakładu Opiekuńczego na 140 osób – opowiada. 
Istniało tam również gospodarstwo pomocnicze, 
w tym 30 ha ornej ziemi, 15 krów, konie, tuczarnia. 
Stanowiło to duże wyzwanie dla rzutkiej kobie-
ty, gdyż było to nie tylko kierownicze biurko, ale 
i konieczność pilnowania budżetu, planów, oczy-
wiście opieka nad pensjonariuszami, zarządzanie 
gospodarstwem. – Gdy poprosiłam o formalne 
przekazanie mi tego wszystkiego przez poprzednią 
kierowniczkę, usłyszałam od naczelnika z Woje-
wódzkiej Rady Narodowej: „Ma pani klucze, niech 
pani siedzi na dupie i rządzi”. No i zaczęło się moje 
„rządzenie” i najtrudniejsze lata pracy chyba nawet 
w całym życiu. Udało mi się wprawdzie zastrzec, 
że finansami zajmowała się nie będę, co niewiele 
dało, gdy przyszły trudności. Sześć lat się męczy-
łam, bo tak tę pracę wspominam. Tam urodziły się 
moje córki. W roku 1960 kazano mnie zwolnić bez 
podania przyczyny i jeszcze trafiłam do więzienia. 
Dwa lata przesiedziałam w Nowej Soli. Do dzisiaj 
nie mogę się z tym pogodzić, ciągle to do mnie wra-
ca. Oszukano mnie, a później wrobiono w sprawę, 
z którą nie miałam nic wspólnego.

Halina Węglińska opowiada ze szczegółami, 
zadziwiając wyborną pamięcią. Niektóre wspo-

mnienia sprawiają jej przykrość, co wyraźnie wi-
dać, ale chce o tym mówić i co więcej, chce żeby 
o nich napisać. Szczególnie z uwagi na córki, które 
po pracy matki w Brzeźnicy na dwa lata trafiły do 
domu dziecka. – Proszę napisać, co mnie spotka-
ło, jak mnie potraktowano – wtrąca. – Po sześciu 
latach pracy bez urlopów, nawet mi pensji nie wy-
płacono! A gdy wróciłam z więzienia, tułałam się, 
miałam bardzo ciężko. Jakiś czas mieszkałam wraz 
z córkami u teściów. W otrzymaniu samodzielnego 
mieszkania pomógł mi Jan Lembas. Znalazłam 
pracę w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Zielo-
nej Górze, a potem w Wojewódzkiej Spółdzielni 
Mleczarskiej, gdzie zaczęłam od portierni, a skoń-
czyłam na kierowniczym stanowisku w Zakładzie 
Remontowo-Montażowym. Stamtąd odeszłam na 
wcześniejszą emeryturę, mając 55 lat. Wówczas 
dużo pomagałam córce w domu i przy wychowy-
waniu wnuka. W pewnym jednak momencie cór-
ka z pomocy zrezygnowała. Stwierdziła, że wnuk 
musi się usamodzielnić.

Przygoda z uniwersytetem
Stulatka chwali wnuka, który dzisiaj jest bardzo 
zajęty, ponieważ prowadzi sklep z suplementami 
i odzieżą dla sportowców. Mówi, że mają ze sobą 
dobry kontakt, że chłopak jest bardzo dobrym czło-
wiekiem. Nie przejdzie obojętnie koło stworzenia, 
któremu trzeba pomóc. Cieszy się z dodatkowej, 
wysokiej emerytury, gdyż tym sposobem może po-
móc córce i wnukowi, a oni zaś pomagają mamie, 
babci, dbają o nią. Druga córka mieszka w Austrii. 
Pani Halina podkreśla, iż jej jest dobrze, gdy cór-
kom jest w życiu dobrze.

– Zapisałam się do Zielonogórskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, chodziłam na wykłady, 
zawsze interesowały mnie wszelkie robótki ręczne, 
bo zawsze lubiłam piękne rzeczy. Sama potrafię 
szyć. Mam dużo rzeczy, które sama uszyłam, zro-
biłam na drutach, na szydełku. Moje córki, jako 
jedne z pierwszych w Zielonej Górze, miały modne 
spodnie, przechowuję je do dzisiaj – w tym mo-
mencie H. Węglińska idzie do drugiego pokoju (po-
rusza się o kulach) i z dumą demonstruje spodnie 
oraz inne uszyte własnoręcznie rzeczy. 
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– Na podstawie świadectw mogę udokumento-
wać tylko siedmioklasowe wykształcenie, ale tak 
naprawdę kształciłam się cały czas – kontynuuje 
swoją opowieść. – Zawsze mnie interesowała fi-
zyka, chemia i matematyka oraz rozwój państw, 
społeczeństw. Jestem bardzo oczytana, mam dużą 
bibliotekę, chodziłam na spotkania do bibliotek. 

Wybory, polityka
Tym sposobem przechodzimy do czasów najbliż-
szych, a nawet świeżo minionych dni. Stulatka 
ma swoje wyraźne zdanie na różne tematy. Trzeba 
przyznać, iż zadziwia trzeźwością sądów. Głosowa-
ła w wyborach prezydenckich i to nie koresponden-
cyjnie, tylko poszła z córką do lokalu wyborczego. 
Nie zdradza, na kogo głosowała, odpowiadając wy-
mijająco i trzeba przyznać bardzo dyplomatycznie. 
Stwierdza jednak: – Nie głosowałam w pierwszej 
turze na Rafała Trzaskowskiego, chociaż ma takie 
samo nazwisko, jak brzmiało moje panieńskie! 

Węglińska ocenia obecną sytuację w Polsce. – 
Dużo dobrego planuje się dla ludzi w kraju, ale bar-
dzo mi się nie podoba, że 500+ jest dla wszystkich; 
powinno być dla rodzin, które pracują. Jestem za 
pomocą dla ludzi młodych, niech rząd pomoże im 
w uzyskaniu mieszkania. Będę głosowała w drugiej 
turze i nie mam problemu z tym, na kogo zagłosu-
ję, bo chyba umiem logicznie myśleć – i przykład 
tegoż logicznego myślenia daje chwilę później. 

Wygląda ono następująco: – Wierzę w to, co widzę, 
słyszę. Uważam, iż w tej chwili w Polsce funkcjo-
nuje targowica. 

Wydarzenia zielonogórskie – inaczej
Jeżeli chodzi o Kościół, wierzę w Boga, ale to, co 
dzieje się obecnie w tej instytucji, to jest również 
targowica, a my, Polacy, nie potrafimy trzeźwo 
myśleć. Dam przykład z Zielonej Góry, z roku 
1960 – w tym momencie stulatka bierze do rąk 
Pismo Święte i czyta swoiste wprowadzenie do 
tematu, a właściwie cytuje z pamięci: „Jeśli ktoś 
chce, żebyś z nim szedł kawałek drogi, idź z nim 
kilometry dokąd chce, jeśli ktoś prosi, żebyś dał 
suknię, to daj i płaszcz”. Te zdania odnoszą do 
wszystkiego – uważa i kontynuuje wywód na temat 
Kościoła zielonogórskiego w roku 1960. – Cho-
dziło o Dom Katolicki. Z jednej strony był ksiądz, 
z drugiej świeckie władze. Po co się sprzeczać i jak 
można było dopuścić do tego, żeby ludzie dokony-
wali w mieście zniszczeń, wyrywali bruk?! Za to 
odpowiada ten ksiądz, który na to pozwolił! Ludzi 
zmarnował, na kłopoty naraził. A powinien ich po-
wstrzymać. Przecież religii można uczyć wszędzie, 
także w domu. Czy trzeba było wywoływać pro-
blem, wojować o budynek? Nam, Polakom, brakuje 
dyplomacji w takich spawach i nie potrafimy nic 
porządnie załatwić. Tylko zawsze hurrra! Polacy 
liczą się z siłą pięści. I każdy chce się tylko dorwać 
do żłobu – puentuje polityczne wypowiedzi. Choć 
ma osłabiony wzrok i słuch, ale interesuje się nie 
tyle polityką, lecz tym wszystkim, co się w Polsce 
i na świecie dzieje. 

– Samotność jest okropna – sumuje pani Hali-
na. – Bardzo brakuje mi szydełkowania i czytania. 
Ręce, oczy już nie są takie sprawne. Uwielbiam 
poezję Juliusza Słowackiego bardziej niż Adama 
Mickiewicza – ale zaraz zaczyna deklamować In-
wokację z „Pana Tadeusza”. Lecz nie są jej obce 
dzieła Lenina i Stalina. – Nie znam recepty na 
tak długie życie, wiem tylko, że dla mnie całym 
życiem była praca – kończy opowiadać o sobie 
H. Węglińska.

 Bogumiła HYLA-DĄBEK
Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek
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– Patrząc na Ciebie, Helenko, widzimy eleganc-
ką kobietę z zadbaną fryzurą, idealnym maki-
jażem, aż chce się zanucić piosenkę Osieckiej: 
„Tak bym chciała damą być, ach damą być i na 
wyspach bananowych...”. Jak sądzisz, czy uroda 
w dojrzałym wieku również ułatwia życie?
– Oczywiście, uroda zawsze otwierała przed ko-
bietą niejedne drzwi, ale teraz dodałabym jeszcze 
jeden, wręcz niezbędny element, a mianowicie 
uśmiech. Zabieram go ze sobą absolutnie wszędzie. 
Z urody stopniowo okrada nas czas, ale z uśmie-
chu – nigdy!

– Bądź tak dobra i dokończ to zdanie: Przekro-
czyłam po raz pierwszy próg ZUTW, bo...
– ...bo nie lubię samotności. Trzy lata temu owdo-
wiałam, poznałam więc jej smak i nie należy on 
do moich ulubionych smaków. Wprawdzie mam 
dorosłe dzieci, ale dawno wyfrunęły z rodzinnego 

gniazda i mają własne życie. A mnie tak bardzo 
ciągnie do ludzi; kontakt z człowiekiem daje mi 
energię do życia, do działania, do poszukiwania 
nowych dróg, do samorealizacji.

– Helenko, a pamiętasz swoje pierwsze kroki 
w ZUTW? Jaką aktywność podjęłaś  jako stu-
dentka pierwszego roku naszego uniwersytetu?
– Naturalnie, że pamiętam! Chciało mi się pilnie 
spożytkować zasoby mojej energii życiowej, wyko-
rzystać je do spełniania marzeń, na które kiedyś nie 
miałam czasu. Jak każdą kobietę pochłaniały mnie 
obowiązki rodzinne i praca. Nareszcie mogłam 
podjąć naukę malowania. Już w czasach dzieciń-
stwa moja ręka rwała się do pędzla, ale te szczere 
chęci stały niestety w konflikcie z niedoskonało-
ściami warsztatu, jaki wówczas posiadałam.

– Szukałaś zatem nauczyciela i mistrza. Skiero-
wałam cię wtedy do grupy plastycznej „Kontra-
post”, którą prowadził Leopold Kolbiarz. Tak 
na wszelki wypadek poprosiłam go, żeby ciebie 
nie zniechęcił. Jak układała się współpraca z tą 
grupą?
– Grupa istnieje prawie 30 lat. Leopold dał nam so-
lidne podstawy, bez których zamiast obrazów  po-
wstawałyby koszmarne bohomazy. To dzięki jego 
wskazówkom mam poczucie, że robię coś dobrze, 
inaczej zniechęciłabym się do tego zajęcia. A sama 
grupa? Czuję się w niej świetnie, bo panuje u nas 
radosna, rodzinna atmosfera. Pracujemy razem, 
poświęcamy sobie dużo uwagi, jesteśmy czujni 
na meandry losu każdego z uczestników grupy. 
Trudno zliczyć ilość wspólnie obchodzonych świąt, 
imienin, urodzin. Jednak najmilej wspominam na-
sze plenery, a było ich naprawdę wiele. Przywozili-
śmy ze wspólnych wyjazdów nowe obrazy, piękne 

Życie ci nic nie podpowie,  
ale cię wszystkiego nauczy
Rozmowa z HELENĄ LEBIECKĄ, słuchaczką Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, przez 28 lat strażniczką więzienną
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wspomnienia, morską opaleniznę, bo „dziewczyny 
lubią brąz, a słońce o tym wie...”

– Jako wieloletnia kierowniczka grupy plastycz-
nej „Kontrapost” musiałaś wzbudzać zaufanie 
wśród koleżeńskiego grona. Czy łatwo jest prze-
wodzić artystycznej grupie?
– Jeśli się lubi ludzi, można się z nimi dogadać. 
Nie warto też być małostkowym, trzeba przymy-
kać oczy na drobne uszczypliwości i natychmiast 
wyrzucać je z pamięci. Lepiej skupić się na ja-
snych momentach życia, ono samo w sobie stanowi 
cudowny materiał, z którego można wyczarować 
nie tylko ciekawy obraz, ale i trwałą, serdeczną 
przyjaźń. Nasza zgodna współpraca zaowocowała 
licznymi wystawami zbiorowymi i indywidualnymi 
w przeróżnych miejscach. Jakie dumne byłyśmy, 
prezentując swoje widzenie świata na zielonogór-
skim deptaku podczas corocznego Winobrania. To 
był nasz wkład w świąteczny wystrój miasta!

– Czy twoje uzdolnienia artystyczne mają zwią-
zek z zawodem, który wykonywałaś do czasu 
przejścia na emeryturę?
– Absolutnie! Od 19 roku życia pracowałam 
w służbie mundurowej, a ściślej w więziennictwie. 
Praktykę odbyłam w Areszcie Śledczym w Zielonej 
Górze i zaraz po jej zakończeniu podjęłam pracę 
w Krzywańcu. Był to 1963 rok.

– To miejsce kojarzy się wszystkim z więzieniem 
dla kobiet. Czy już wtedy odbywały w tym miej-
scu swoje wyroki?
 – Jeszcze nie! Początkowo osadzano tam tylko 
mężczyzn, to oni pomagali przy remoncie ponie-
mieckich baraków, do których po dwóch latach 
trafiły również kobiety z więzienną kartoteką. 
W tamtych latach pierwsze osadzone nie miały 
ciężkich wyroków, zazwyczaj to były nieduże prze-
stępstwa, maksymalna kara wynosiła 10 lat izolacji 
od społeczeństwa.

– Czy w nadzorze penitencjarnym zwiększono 
liczbę kobiet, skoro pojawiły się tam również 
osadzone?

– Tu muszę się pochwalić, bo to ja byłam wte-
dy pionierką, a więc pierwszą kobietą w czarnym 
umundurowaniu zatrudnioną w służbie więziennej 
w Krzywańcu. Ukończyłam tylko szkołę rolniczą, 
do tego byłam bardzo młoda, nie miałam żadnego 
doświadczenia, ale pamiętałam maksymę wynie-
sioną z rodzinnego domu: „Życie ci nic nie podpo-
wie, ale cię wszystkiego nauczy!” Żeby odnaleźć 
się w pracy z więźniami, trzeba mieć silny charak-
ter, lubić dyscyplinę i nie uwłaczać godności dru-
giego człowieka. Skoro przepracowałam w Krzy-
wańcu 28 lat, to znak, że dokonałam właściwego  
wyboru.

– I czego nauczyło cię życie za murami więzienia 
ze skazanymi na odsiadkę kobietami?
– Nauczyło mnie współżycia z osobami w pewnym 
stopniu zależnymi ode mnie. Zrozumiałam, że nie 
trzeba gnębić człowieka pozbawionego wolno-
ści, dodawać mu cierpienia, on już swoją porcję 
goryczy przyjął. Przeciwnie, trzeba mu pomóc, 
by ponownie uwierzył w dobro, a w przypadku 
osadzonego jest nim w pierwszej kolejności prze-
strzeganie prawa, które zapewni mu powrót do 
życia poza murami więzienia.

–  Na czym polegały twoje obowiązki na począt-
ku pracy w Krzywańcu?
– Byłam strażniczką i nie miałam żadnych forów 
ze względu na swoją płeć. Jak przypadła służba 
w święta, nie było zmiłuj się, moja rodzina zasia-
dała do Wigilii beze mnie. Wyszłam za mąż, mając 
18 lat, wkrótce pojawiły się dzieci, najpierw syn, 
pięć lat później córka. Mieszkaliśmy w Nowogro-
dzie, do pracy miałam 8 km, najczęściej docierałam 
tam rowerem. W latach siedemdziesiątych warunki 
pracy były zupełnie inne niż te, które zobaczy-
łam obecnie. Nie było telefonu, zdarzały się też 
problemy z prądem, bywało, że służbę pełniliśmy 
w egipskich ciemnościach. Stopniowo te warunki 
poprawiały się...

– Czy zdarzyła ci się jakaś wpadka podczas 
pełnienia służby? Która szczególnie wryła ci 
się w pamięć?
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– Zdarzyło się to porą zimową, akurat przypadł mi 
nocny posterunek obchodowy. Siarczysty mróz do-
kuczał niemożliwie, nie pomagało oklepywanie się, 
potupywanie, nogi miałam jak kołki. Nagle zauwa-
żyłam puste beczki po śledziach, pomyślałam, że 
przynajmniej ochronią mnie one przed przejmującym 
wiatrem. Jakoś wpakowałam się do jednej z nich, ale 
tej nocy nie było mi dane oszukać zimowego chłodu. 
Usłyszałam czyjeś kroki i domyśliłam się, że spraw-
dzana jest rzetelność pracy strażników więziennych. 
Usiłowałam błyskawicznie wydostać się z tej pecho-
wej beczki, ale przemarznięte ciało nie słuchało, do 
tego bronią narobiłam okropnego rabanu o ścianki 
beczki, że nie było wątpliwości, jaki „posterunek” 
opuszcza strażniczka. A jednak nic nie można było 
zarzucić mojej służbowej postawie, kiedy stanęłam 
twarzą w twarz z naczelnikiem więzienia. Rano, kiedy 
zdawałam służbę, otrzymałam pochwałę, że jeszcze 
nikt z takim impetem nie składał mu meldunku.

– Powiedz nam jeszcze, Helenko, o tych kobie-
tach, które miały przy sobie dzieci. Jakimi mat-
kami były i jak wyglądała organizacja ich życia?
– Na  terenie więzienia bardzo sprawnie prowadzo-
ny był dom dziecka. Mogły przebywać w nim dzie-
ci do lat trzech, później trafiały do członków rodzi-
ny osadzonej albo do rodzin zastępczych. Matki 
miały specjalne przywileje, ale z moich obserwacji 
wynikało, że wywiązywały się ze swoich obowiąz-
ków należycie. Były torciki urodzinowe, bawiły się 
z dziećmi, maluchy miały w ten sposób namiastkę 
rodzinnego życia. One same były bardzo bystre, 
jak tylko zobaczyły otwartą bramę wjazdową na 
teren więzienia, krzyczały: „Zamykać, zamykać!”. 
Nie znały świata za bramą, ten w zamknięciu gwa-
rantował im poczucie bezpieczeństwa.

– Nie wiem, czy poradziłabym sobie psychicznie, 
patrząc na los kobiet w zamknięciu. Byłoby mi 
ich ciągle żal. A jak ty sobie radziłaś z emocjami 
podczas pracy z osadzonymi?

– Tak jak powiedziałam wcześniej, do tej pracy 
trzeba mieć silny charakter. Zdarzało się jednak, 
że i mi wilgotniały oczy, szczególnie kiedy byłam 
świadkiem odwiedzin rodzin u osadzonych. Kiedy 
one płakały, miałam problem, jak ukryć swoje łzy 
przed doświadczonymi strażnikami. Te kobiety po-
trzebowały ludzkiego traktowania, ciepła, krótkiej 
rozmowy, choćby o pogodzie, o fachu, którego się 
tutaj uczyły. Jeśli to otrzymywały, nie mieliśmy 
kłopotów z agresją, niesubordynacją, a nawet z de-
presją u tych kobiet.

– Czy zdarzało ci się przenosić pewne zacho-
wania z pracy do domu i jak rodzina na nie 
reagowała?
– Patrząc wstecz, muszę przyznać, że nie miałam 
zbyt dużo czasu dla rodziny, ale zdaję sobie spra-
wę, że niekiedy  przesadzałam z pilnowaniem ładu 
i porządku w domu. Mój mąż po wypadku był na 
rencie, świetnie gotował, był dobrym ojcem i pa-
nem domu. To, czego nie dałam dzieciom swojego 
czasu,  w dwójnasób odrobiłam przy wnukach. 
Mam do dzisiaj bliskie więzi z nimi i dorosłymi 
dziećmi.
 
–  Czy zatem czujesz się spełniona, a może masz 
poczucie, że dziś wybrałabyś inną drogę życia?
– Lubię swoje życie, chociaż wiem, że nie dałam 
jeszcze z siebie wszystkiego, nie namalowałam 
obrazu życia, ale szłam przez nie właściwą dro-
gą – własną. Nic bym w nim nie zmieniła, ono 
mnie tak wiele nauczyło! Chociaż jest coś, czego 
żałuję! Nie zrobiłam prawa jazdy, bo ten jeden raz 
posłuchałam męża...

– Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiały
Małgorzata TURZAŃSKA  

i Zofia BANASZAK
Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek
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Portret babci 
Heleny według 
wnuczki 
Dzień Babci już dawno za nami, ale muszę 
tutaj napisać kilka słów o mojej babci, która 
jest dla mnie ogromną inspiracją. 

To kobieta, która błyszczy w każdym towarzystwie. 
Codziennie rano starannie wykonuje swój maki-
jaż, niezależnie od tego, czy ma zamiar wychodzić 
z domu, czy nie. Nie ma dla niej rzeczy niemoż-
liwych. Telefon? Facebook? Wakacje w Portuga-
lii? Ok! Na wszystko odpowiada – tak! To od niej 
nauczyłam się odwagi i ciekawości świata, pasji 
do sztuki i tworzenia. Sama uwielbia malować 
i tworzyć nowe rzeczy. Chodzi na zajęcia Zielo-
nogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, żeby 
nadal spotykać się z ludźmi i obcować ze sztuką. 
Przez pandemię utknęła niestety w domu, ale za 

każdym razem, gdy do niej dzwonię, uśmiecha się, 
choć wiem, że tęskni za swoim szalonym życiem. 
Zawsze rzuci jakimś dowcipem albo skomentuje 
coś w zabawny sposób.

Do dziś pamiętam, jak otwierała mi drzwi o 3.00 
nad ranem, gdy wracałam z imprez, a rano robiła 
rosół na kaca. Była z jej strony akceptacja  dla 
moich tatuaży, kolczyków, wspólne farbowanie na 
różne kolory moich włosów i to nasze buszowa-
nie po lumpach... Multum zwierzeń, zrozumienia 
i akceptacji. Po prostu – Ktoś! A kiedy  mówię 
znajomym, że prawie 30 lat pracowała w więzie-
niu dla kobiet, nadzorując osadzone, to nikt w to 
nie wierzy. No jakże to? A ten stereotypowy obraz 
reżimu? Nic z tych rzeczy!  

Jesteśmy zupełnie inne, ale mamy ze sobą wiele 
wspólnego i zaczynam to coraz bardziej dostrze-
gać. W pamięci mam wiele momentów, w których 
nauczyła mnie empatii, otwartości i akceptowania 
siebie. Bo Ona nigdy nie boi się być sobą.  Każde-
mu życzę takiej bombowej babci.

Na Dzień Babci życzę Ci, aby ta magia zawsze 
w Tobie trwała. Jesteś extra – Helenko Lebiecka  
– you deserve it all girl!

 Marika GRACZYK
 wnuczka Heleny Lebieckiej

spisała Zofia Banaszak

Marika GRACZYK
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Bunt kobiet
Jak wiemy z Biblii, Najwyższy, zakazując 
Adamowi i Ewie zrywania owoców z „drze-
wa wiadomości dobrego i złego”, nie postawił 
przed nim na straży anioła z mieczem ogni-
stym, zostawił mieszkańcom Edenu wybór.

Takiego wyboru nie dał polskim kobietom wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego, który swym orze-
czeniem z 22 października podważył i tak bardzo 
restrykcyjny kompromis aborcyjny z roku 1993. 
W myśl rzeczonego wyroku kobiety, pod sankcją 
kary, muszą wydać na świat dzieci z nieusuwalny-
mi wadami letalnymi, a więc skazane na cierpienie 
i rychłą śmierć. Matki pozbawiono podmiotowości, 
sprowadzono do roli inkubatorów, nie troszcząc 
się o to, jakimi konsekwencjami natury fizycznej 
i psychicznej w odniesieniu do nich, noworodków 
i rodzin obarczona jest taka odgórna, bezduszna de-
cyzja państwa. Państwa pod rządami PiS-u i popie-
rającego go Kościoła katolickiego. Bulwersujące 
są okoliczności wydania orzeczenia: przybierająca 
na sile pandemia koronawirusa, z którą władza bar-
dzo słabo sobie radzi. Być może, w jej założeniu, 
strach obywateli przed rosnącą w zastraszającym 

tempie liczbą zachorowań miał powstrzymać ruchy 
uliczne, a może chodziło o przykrycie nieudolnie 
prowadzonej walki z wirusem innym tematem, 
zastępczym.

Na ulice wielkich i mniejszych miast tłumnie 
wyległy oburzone kobiety, nie tylko młode, to-
warzyszą im matki i nierzadko babcie. Jak widać, 
wyrok TK zjednoczył  pokolenia, zmobilizował 
też to młode, które dotychczas niezbyt czynnie 
uczestniczyło w demonstracjach dotyczących prze-
strzegania Konstytucji czy niezawisłości sądów. 
Wielotysięczne demonstracje trwają i przybierają 
różne formy.

Grzeczne już byłyśmy
Nad pochodami zbuntowanych kobiet unosi się 
adresowane do dzisiejszej władzy słowo: wypier-
dalać. Wzmacniają je inne wulgaryzmy, w tym 
oznaczany gwiazdkami w ośmioliterowym haśle, 
którego znaczenie jest dla wszystkich zaintere-
sowanych czytelne. Ta erupcja na kartonowych 
przekaźnikach słów grubych, które u mężczyzn 
większości nie rażą, wywołała falę oburzenia u róż-
nej maści komentatorów. Jakże tak można? Takie 
słowa u kobiet? Nie dość, że czerwona błyskawica, 
symbol protestu kobiet, kojarzona jest przez nie-
których ze znakiem diabła, a także, podwojona, 
ze znakiem formacji SS? Zgroza, zgroza i horren-
dum! Inga Iwasiów, poetka i literaturoznawczyni, 
w jednym z wywiadów stwierdziła: „Nie można 
inaczej, bo inaczej już było”. Kulturalnie sfor-
mułowane hasła typu: „Mamy dość” czy „Prawa 

Przedstawiony niżej tekst jest próbą dyskusji inicjowanej przez redakcję „Inspiracji” 
w kwestiach, które okazują się ważnym i aktualnym punktem we współczesnych dziejach 
Polski. Wydaje się, iż opisanych i znanych powszechnie wydarzeń nie można traktować 
li tylko jako rewolty „w obronie macicy”, ale mamy do czynienia z czymś ważniejszym. 
Czy jednak można to zjawisko porównać do kulturowej rewolucji 1968 roku we Francji, 
Europie, czy raczej do Sierpnia 80? A może to zupełnie odmienne zjawisko? Czy wywoła 
ono trwałe zmiany w polskiej polityce, a przynajmniej w świadomości społeczeństwa? 
Czy spór, zwłaszcza młodych, z Kościołem katolickim spowoduje – wzorem Irlandii – 
opustoszenie świątyń? Zachęcamy do wypowiedzi.
 Redakcja

Barbara NAU

 Bunt kobiet – wypowiedzi
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kobiet prawami człowieka” nie docierają do wła-
dzy, dopiero wulgarne wypowiedzi znalazły u niej 
oddźwięk i potraktowano je jako niebezpieczne. 
Michał Rusinek natomiast stwierdza: „Nawet 
najgrzeczniejszą i najlepiej ułożoną dziewczynkę 
można, jak widać, doprowadzić stopniowo do furii. 
Gdzieś jest granica subtelnego zachowania, także 
językowego, i ta granica została 22 października 
przekroczona”. Orzeczenie Trybunału stawia ko-
biety w bardzo opresyjnej sytuacji. Czy można 
oburzać się na to, że są niegrzeczne wobec tych, 
którzy pozbawiają je podmiotowości, fałszywie 
i z troską pochylają się nad poczętym życiem, a nie 
idą za tym czyny, czego dowodzi choćby sejmowy 
protest matek dzieci niepełnosprawnych wiosną 
2018 roku. Dziennikarka Eliza Michalik mówi 
wręcz o wojnie – nie tylko o aborcję, ale o szacu-
nek i wolność. Wojnie, którą nie kobiety zaczęły, 
a ich gniew i rozpacz są słuszne, bo zostały przy-
parte do muru. Dla władzy demonstracje kobiet są 
problemem. By je spostponować, przedstawia je 
w swoich mediach – powołując się na język haseł 
– jako wystąpienia motłochu, wulgarnych dzie-
wuch, ludzi źle wychowanych. Inga Iwasiów: „To 
nie »wypierdalaj« jest agresją, ale wypowiedzia-
ne poprawną polszczyzną: »brońmy kościołów«”.  
I – dodajmy – nasyłanie na protestujące tłumy 
„dziarskich chłopców” z faszyzujących bojówek.

Czy stoi za tym szatan ?
Wątpliwości co do genezy i oceny demonstracji 
kobiet przeciw orzeczeniu Trybunału nie ma Tade-
usz Rydzyk. Manifestanci to bojówkarze szatana, 
których celem jest zniszczenie naszej ojczyzny 
i Kościoła. Widzi tu „chichot diabła w stulecie 
urodzin św. Jana Pawła II”. Współpracujący z Ra-
diem Maryja etyk, prof. Skrzydlewski, doradca 
kontrowersyjnego ministra oświaty, Przemysława 
Czarnka, nie ma wątpliwości, że demonstranci, 
ludzie młodzi, często nastoletni, są „kierowani 
podszeptami diabła sączonymi przez media, zwy-
rodniałych nauczycieli i profesorów...” Wrogowie 
Polski, jego zdaniem, cieszą się, widząc w tym 
szansę na jej unicestwienie. Episkopat ogłosił, że 
udział w demonstracjach jest grzechem, czym 

dolał oliwy do ognia. W odpowiedzi na tekturo-
wych nośnikach można było przeczytać: „NIEwola 
Boża”, a w wersji mocniejszej: „Bóg z nami – ch*j 
z wami”.

W bardziej stonowanym tonie wypowiedział się 
ostatnio w tej kwestii dominikanin, Maciej Biskup 
(wywiad na stronie „Gazety Lubuskiej”). Jego zda-
niem gniew demonstrujących młodych ludzi jest 
wyrzuceniem tłumionych emocji. Nie akceptując 
zakłócania liturgii i malowania graffiti na ścianach 
kościołów, Biskup uważa jednak, że: „Wielu ludzi 
Kościoła, dziś oburzonych naruszaniem kościelnej 
przestrzeni, jednocześnie nie uwiera fakt, że pro-
fanują godność córek i synów Boga w ludziach, 
którym jakoś nie po drodze z Kościołem instytu-
cjonalnym”. To, co dzieje się ostatnio na ulicach, 
jest wyrazem porażki Kościoła, porażki katechezy, 
nieumiejętności odwoływania się do sumień ludzi 
wierzących: „i ta radość Kościoła po wyroku jest 
przyznaniem się do porażki: nam się nie udało, to 
niech prawo państwowe to nakaże.”  Innymi sło-
wy zakaz prawny aborcji nie jest potrzebny osobie 
głęboko wierzącej, narusza jednak wolność osoby 
niewierzącej. Prawo do aborcji z powodu uszkodze-
nia płodu nie jest bowiem nakazem, ale daje wybór. 

Demonstranci
Prawicowi publicyści widzą w demonstracjach wul-
garność, klęskę systemu edukacyjnego i wszystko, 
co najgorsze. Bo rzeczywiście, do głosu dorwa-
li się młodzi. Zdaniem prawicy sterowani przez 
wrogie Polsce siły polityczne. Inni obserwatorzy, 
m.in. językoznawca Artur Czesak, współautor 
świetnego serwisu dobryslownik.pl, oraz litera-
turoznawca Michał Rusinek, dawny sekretarz 
Wisławy Szymborskiej, dostrzegają i podkreślają 
samodzielność młodzieży w „odnoszeniu się do 
idei i treści obecnych w publicznym dyskursie”. 
Doceniają w wielu buntowniczych hasłach humor, 
kreatywność, świetną orientację w kulturze maso-
wej i światowej klasyce, czego przykładem mogą 
być choćby napisy: „Podmiot nie zgadza się z orze-
czeniem”, „Nie za taki świat zginął Tony Stark”, 
„Jaki kraj, taki Voldemort” czy rada skierowana 
do wiadomej osoby: „Chcesz decydować o życiu 
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innych? To kup sobie k*rwa Simsy”. Albo oskar-
żenie: „PiS bije Polskę różańcem po szczepionce”. 
Obserwatorzy dopatrują się w tych wystąpieniach, 
odwołujących się niekiedy do form happeningu, 
nawiązań do dawnej „Pomarańczowej Alternaty-
wy”. Tej strony nie dostrzegają będący u władzy 
boomersi (pokolenie wyżu demograficznego lat 
1946-1964) czy dziadersi. Wręcz przeciwnie, nowy 
minister edukacji, Czarnek (nb. zdeklarowany ho-
mofob), na łamach „Sieci” stwierdza, że to, co się 
dzieje na ulicach polskich miast, jest wypadkową 
ostatnich kilkudziesięciu lat w polskiej oświacie 
i na uniwersytetach, gdzie nie działo się dobrze. 
Można się domyślać, że będzie miał pełne ręce 
roboty nad właściwym (w duchu PiS-u) wycho-
waniem, czyli sformatowaniem młodzieży. Jeżeli 
młodzi, zniechęceni opresyjnością władzy w tak 
fundamentalnej kwestii respektowania praw czło-
wieka, nie zaczną masowo szukać swojego miejsca 
poza Polską, to należałoby im życzyć, aby ta misja 
się ministrowi Czarnkowi nie udała.

Co dalej?
Skala demonstracji jest odpowiedzią na dzisiejszą 
trudną rzeczywistość, a orzeczenie TK przysło-
wiową kroplą, która przelała czarę goryczy i – być 
może – uruchomi  falę zmian. Wszelkie protesty 
mają swoją dynamikę i władze liczą zapewne na ich 
powolne wyciszenie, czemu sprzyjać będą praw-
dopodobnie także obostrzenia epidemiologiczne.

Jedno jest pewne. Kobiety poczuły wspólnotę 
i sprawczość, udowodniły, że są siłą, której nie 
można bagatelizować, decydując za nie, przeciwko 
nim. Nie są bynajmniej „słabą płcią” i wojna z nimi 

obarczona jest dużym ryzykiem niepowodzenia. 
Ostatnie wydarzenia  obnażyły problemy, które 
wymagają pilnych rozwiązań. Oprócz regulacji 
aborcyjnych dotyczą one m.in. niewydolności służ-
by zdrowia i systemu pomocy rodzinom z niepeł-
nosprawnymi dziećmi. Patowa sytuacja związana 
z wyrokiem TK i przepychanki wokół terminu 
jego publikacji stały się poglądową lekcją uświa-
damiającą społeczeństwu, jak wielkie znaczenie 
ma apolityczność i niezawisłość Trybunału. Trzeba 
i warto o nie walczyć. Czy wyciągniemy z tego, 
jako społeczeństwo, jakieś wnioski na przyszłość?

Na szczególną uwagę zasługują pojawiające 
się w czasie protestów  hasła dotyczące  Kościo-
ła, stopnia jego obecności w państwie. W historii 
powojennej nie było jeszcze tak ostro sformułowa-
nych postulatów rozdziału tej instytucji od państwa, 
tyle gniewu  skierowanego przeciwko ludziom 
w sutannach, którzy roszczą sobie tak bezwzględne 
prawo do decydowania o losach i wyborach nie 
tylko kobiet. Czy można się spodziewać, że będzie 
to znaczący krok na drodze ku oderwaniu Kościoła 
od państwa?

A młodzi, którzy tak licznie, barwnie i kreatyw-
nie pojawili się na scenie? Czy zostaną na niej już 
na dłużej? Czy będą bronić prawa do podmiotowo-
ści, wolności osobistej, niepoddanej indoktrynacji 
Kościoła czy innych zastanych, narzucanych jej 
autorytetów? Czy „będzie się działo”? 

Co będzie dalej, trudno wyrokować. Kobiety 
zrobiły ważny krok i jedno jest pewne: słowo „dzie-
wucha” może brzmieć dumnie. 

 Barbara NAU
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Podpisuję się  
pod tym
Gdyby zagadnienia zaproponowane przez 
Redakcję miały postać pytań w sondzie i na-
leżałoby dać na nie krótką odpowiedź, na 
wszystkie odpowiedziałabym: TAK. Na jedno 
tylko: NIE.

TAK. We współczesnych dziejach Polski, a mam na 
myśli ostatnie, powiedzmy, 25 lat, nigdy jeszcze nie 
było protestów masowych na taką skalę. Znam je 
z przekazów telewizyjnych i radiowych, sama nie 
uczestniczę w nich czynnie, jedynie „wirtualnie”, 
jednak bardzo angażują mnie emocjonalnie. Tłumy 
młodych kobiet wyrażają swój gniew. Niekoniecz-
nie w sposób ładny i grzeczny, bo „kulturalnie” 
już było, niewiele zmieniło, więc teraz „doszły do 
ściany” i podjęły walkę, by tę ścianę obalić.

TAK. Można porównać to zjawisko do fran-
cuskiej rewolucji kulturalnej. W 1968 roku byłam 
nastolatką, która wprawdzie zaczęła według zachod-
niej mody nosić minispódniczki, jednak w moim 
miasteczku echa wielkich wydarzeń ledwie były sły-
szalne. Media też nie pokazywały prawdy, a zresz-
tą co mnie wtedy obchodziła polityka. Ci młodzi 
w dzisiejszej Polsce też do pewnego czasu mieli ją 
gdzieś. Im nieco starszym kolegom nawet nie chcia-
ło się chodzić na wybory. Za to teraz, gdy ma być 
im odebrana wolność, ba, gdy już kawałek po ka-
wałeczku jest odbierana – chodzą na demonstracje. 

W dodatku mają do dyspozycji potężne, nieznane 
mojemu pokoleniu narzędzie do „zwoływania się”. 
Internet i portale społecznościowe.

TAK. Można porównać to zjawisko do Sierpnia 
80. Władza przeciwko własnym obywatelom wy-
syła na ulice policję i wojsko. Rzekomo w obronie 
porządku. Służby aresztują niewinnych, używają 
pałek, gazu, a prokurator krajowy chce ścigać nie 
tych, których powinien. Rządzący za wszelką cenę 
nie chcą oddać władzy, ale chyba nawet ogłupianie 
narodu „pięćsetplusami” już nie działa, a sytuacja 
pogłębiającego się chaosu związanego z pandemią 
i problemami służby zdrowia zapowiada upadek 
państwa. 

TAK. W świadomości społeczeństwa nastąpią 
zmiany. Już następują. Mam nadzieję, że doprowa-
dzą one również do zmian w polityce. Szczególnie 
cenne byłoby zakończenie dominacji mężczyzn, 
zwłaszcza przyspawanych do swoich stołków 
pisowskich „dziadów”, ale i liberalnych, jednak 
niewiele mających do zaproponowania „dziader-
sów”. Mamy tyle mądrych kobiet! I to nie tylko 
kobiet-polityków. Osobiście w roli prezydenta mo-
jego kraju albo na czele rządu widziałabym Janinę 
Ochojską.

TAK. Nastąpi opustoszenie świątyń. Już na-
stąpiło i to nie tylko z powodów pandemicznych. 
Wielu katolików, nawet tych „wierzących i prakty-
kujących”, odepchnęły i będą odpychać od kościoła 
wciąż nierozliczone grzechy i zbrodnie hierarchów.

NIE. To nie jest tylko rewolta „w obronie ma-
cicy”. Do młodych kobiet dołączają ich koledzy, 
partnerzy, ojcowie, matki i nawet babcie. Wszyscy, 
którzy dziś krzyczą „Wypierdalać”. Ten wulgaryzm 
wcale mnie nie razi. Podpisuję się pod nim.

 Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN
23 listopada 2020

Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN
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Pretensje  
o wulgaryzmy?
Język protestu, sprzeciwu odzwierciedla stan emo-
cjonalny protestujących i pokazuje, do jakiego po-
ziomu wzburzenia doprowadziła władza. Łagodna 
prośba typu: „Protestujemy, wycofajcie się z tego” 
wzbudziłaby tylko złośliwy uśmieszek wicepremie-
ra i spółki: niech sobie pomachają chorągiewkami, 
zaraz im przejdzie i będzie spokój. Przejmować 
się zaczniemy, gdy przyjadą górnicy, będą palić 
opony, dewastować wszystko wokół, domagając się 
jeszcze wyższej publicznej składki na rozdmucha-
ne przywileje i wyższe dotowanie nierentownego 
wydobycia węgla. Władza niestety nas nauczyła, 
że tylko ostra forma protestu jest zauważona, może 
przestraszyć i zmusić do działań. Słuszne oburzenie 
wywołał fakt podeptania trudnego kompromisu, 
który wiele lat temu został osiągnięty. Kobiety 
się wkur*ły, bo była to ordynarna demonstracja 
siły PiS-u, który wyszedł z założenia, że wszystko 
może. Trzeba jasno powiedzieć, że kobiety (męż-
czyźni też) są nie tylko oburzone, zniesmaczone 
tym, co się stało. One są autentycznie wk*******. 
Boję się jednak, że wicepremier, który kontakt 
z kobietami ma tylko teoretyczny, nie rozumie, 

co oznacza taka „zdenerwowana” kobieta. Może 
ktoś mu to musi wytłumaczyć, zanim będzie za 
późno. Jeżeli kobieta w takim stanie jest zdolna 
tłuc talerze, to jak się zbiorą takich tysiące, akcje 
górników okażą się happeningiem.

System prawny państwa powinien byś neu-
tralny światopoglądowo, a religie mogą nakładać 
na swoich wyznawców dodatkowe wymagania. 
Wybór należy do obywatela. Pan Bóg dał po to 
człowiekowi wolną wolę, aby dokonywał wyboru. 
Zawarty przed laty kompromis nie nakazywał, ale 
dawał prawo. Czy to tak trudno zrozumieć?

Nie pochwalam oczywiście ataków na obiekty 
sakralne (uwaga, to może być prowokacja), ale, do-
stojni hierarchowie, czy nie macie sobie nic do za-
rzucenia. Czy nie widzicie, do czego doprowadziło 
bratanie się z władzą? Jeżeli więc nie będzie ataków 
na  budynki, ale sprzeciw dla postawy i działań kle-
ru, to, mam nadzieję, doprowadzi to do odrodzenia 
się polskiego Kościoła, który jest, jak pokazują ostat-
nie wydarzenia, w głębokim kryzysie.

Na koniec, wracając do ostrego języka prote-
stu kobiet, zacytuję klasyka – Jego Inteligencję 
Wojciecha Księcia Młynarskiego, który w swym 
wierszowanym felietonie – „Nowa specjalność” 
twierdzi: 

[...] może naszą nową specjalnością
demonstracja kulturalna i bezpieczna,
dodać jeszcze tu należy,
proszę starszych i młodzieży,
że jest ona całkowicie nieskuteczna...

 Wojciech PORĘBSKI

Wojciech PORĘBSKI
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„Annuszka  
już rozlała olej”
Takie wydarzenia powinny zostać zapisane, 
żeby na bieżąco dawały poparcie osobom, któ-
re wykorzystują swój czas, myśli oraz ryzy-
kują, organizując protesty. Zapisy wydarzeń, 
opinie w różnych źródłach nie tylko dodają 
sił, ale też mają znaczenie dokumentacyjne 
dla historii. 

W ciekawym artykule Barbary Nau są poruszone 
wszystkie wątki wiążące się z aborcją, tak delikat-
ną, osobistą sprawą każdej kobiety, a także męż-
czyzny, przecież ojca. Myślę, że październikowe 
i listopadowe wydarzenia 2020 r. to była iskra, 
która wyzwoliła narastające w ludziach ogromne 
frustracje wynikające z kilkuletnich rządów par-
tii Jarosława Kaczyńskiego, rządzącej głównie za 
pomocą skłócania. Wrzuca ona wątki, które mają 
zagłuszyć ściemy, nieudacznictwo, przekręty. 
A chodzi o utrzymanie władzy za wszelką cenę.

Rok 2020 to zmagania całego świata z groź-
ną pandemią koronawirusa. Chorobą powodują-
cą nie tylko zagrożenie życia, ale także bardzo 
groźne skutki gospodarcze, kulturowe itp. W tak 
poważnym, wyniszczającym czasie Trybunał Kon-
stytucyjny, na którego czele stoi niesamodzielna 
magister Julia Przyłębska wykonująca rozkazy 
Kaczyńskiego, wydaje wyrok, na mocy którego ko-
bietom nie wolno wykonywać aborcji nawet  takiej 
ciąży, gdzie stwierdza się, na podstawie badań pre-
natalnych, że płód jest uszkodzony nieodwracalnie. 

Rządzący chyba sądzili, że z powodu pandemii 
i zakazu zgromadzeń ludzie nie wyjdą na ulicę 
w protestach. Moim zdaniem dla Kaczyńskiego, 
tak czy inaczej, było to dobre. Wykonał zlecenie 
Kościoła, planując jednocześnie, że jak strajkujący 

wyjdą na ulicę, to ich oskarży się o to, że powodują 
rozszerzanie się pandemii i – co już powiedział – 
są winni zwiększonej ilości śmierci. Zresztą temu 
staremu cynikowi na niczym nie zależy, on nie ma 
nic do stracenia. 

Zaczęły się strajki kobiet. Na ulicę wyszli ludzie 
nie tylko w dużych miastach, ale także w mniej-
szych miejscowościach, gdzie przecież ludzie nie 
są anonimowi, a aborcja jest subtelnym, delikatnym 
tematem. Uczestnicy to bardzo zróżnicowany tłum 
demonstrantów. Kobiety, ale i mężczyźni w bar-
dzo różnym wieku. Dominowała młodzież, co jest 
dobrym znakiem świadczącym o dochodzeniu do 
własnych decyzji przez dorastające pokolenie. Ze 
słów zmarłego 25 listopada 2020 r. prof. Marcina 
Króla wynika, że zmiany w społeczeństwie wpro-
wadza się powoli i stopniowo, bo wtedy mają szan-
sę zakorzenić się naprawdę („Gazeta Wyborcza” 
28.11.2020).

Bunt kobiet, który obecnie stał się nośnikiem 
wielu spraw, przeciw którym buntują się Polacy, 
jest iskrą nadziei, która nie zgaśnie, choć będzie 
tłumiona gazem po oczach, jak to już się zaczęło 
zdarzać. Profesor M. Król w rozważaniach „Spraw-
cza moc słów” powiedział: „W kontekście wyda-
rzeń ostatnich miesięcy w różnych społecznych 
przestrzeniach wydaje się konieczna refleksja nad 
słowem. To słowa stają się czynami, rodzą konflik-
ty i podziały, a mają przecież także moc sprawczą 
budowy dobra. [...] Słowa są w pewnym sensie 
ziarnem, z którego wyrastają czyny”. Ziarno zosta-
ło zasiane, wolniej lub szybciej jednak będzie rosło.

Bunt kobiet w roku 2020 charakteryzuje się 
wulgarnym słowem skierowanym do rządzących 
(„wypierdalać” albo „jebać PiS” itp.). Tłum nie-
sie transparenciki z kartonu różnej wielkości, na 
których są hasła bardzo różne. Niezwykłe jest to 
zestawienie taniego kawałka kartonu z wartością, 
historyczną wagą słów osoby, która je niesie. Wul-
garność niektórych słów jest bardzo nieprzyjem-
na, ale są one oznaką bezsilności w zalewie słów 
grzecznych, ale kłamliwych, nic nieznaczących, 
będących narzędziem prymitywnych manipula-
cji. W wywiadzie dla „Wyborczej” 28.11.2020 r., 
Krystyna Zachwatowicz-Wajda powiedziała: 

Halina MASZNER 
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„nie chodzi o kulturę czy wykształcenie. To jest 
wściekłość wyrażona tak, że już nie mogę nic in-
nego powiedzieć, bo pęknę. Wszystkie inne słowa 
są już zużyte”. Powiedziała też – widziałam napis 
– „Uprzejmie proszę wypierdalać” i bardzo mi się 
to podobało.  

Andrzej Wajda z żoną Krystyną pisali do bp. 
Stanisława Dziwisza, żeby pośmiertnie nie chować 
Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. A dziś Dziwisz 
jest oskarżany o tuszowanie pedofilii w Koście-
le. Jednym słowem – załamał się system wartości 
w Polsce. Zagubieni w swej bezsilności klną. Moim 
zdaniem ciekawy jest też pomysł, pani prezydent 
Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, która poczyniła 
starania, żeby utrwalić  te hasła i sposób ich pre-
zentowania dla historii. Wyśmiewają to w telewizji 
TVP Kurskiego, że te tłumy to prymitywne, ma-
nipulowane młode osoby, ale są tam hasła, które 
świadczą o bardzo wysokiej wiedzy protestują-
cych. Np.: „Annuszka już rozlała olej” to prze-
stroga z „Mistrza i Małgorzaty” M. Bułhakowa, 
inteligentny widz od razu zrozumie, o co chodzi. 

Jeżeli już jestem przy słowach, to przeczytałam 
o słowie „zdechł”. Zwróciła na to uwagę Krystyna 
Zachwatowicz–Wajda, która stwierdziła: „Fundacja 

Kyoto–Kraków organizuje seminarium na temat 
słowa „zdechnąć”, chciałabym, żeby zniknęło z na-
szego języka”. Polacy tak mówią o śmierci zwie-
rząt, co bierze się w dużej mierze z religii. Na ten 
temat wypowiada się też 90-letni reżyser Jerzy Ant-
czak. Podobno tylko w dwóch językach – polskim 
i rosyjskim – używa się słowa, że zwierzę zdycha. 
W innych mówi się, że zwierzę umiera. Kościół 
katolicki utrzymuje, że tylko istota myśląca, po-
sługująca się ludzką mową, ma duszę i zasługuje 
na słowo „umiera”. Reszta towarzystwa z rodziny 
psów, kotów itd. po prostu zdycha. Jak to możliwe, 
żeby Bóg, dając tym istotom serce, które każe nas 
kochać, nie dał im duszy?

Kończąc moje notatki dotyczące tak ważnego 
czasu w Polsce, chcę powiedzieć, że zawsze cho-
dziłam na protesty, np. w sprawie sądów i inne. Te-
raz nie chodzę, jestem w grupie ryzyka, ale całym 
sercem popieram wszelkie manifestowanie przeciw 
złu, które rządzący fundują nam bez przemyśleń. 
Przecież zakaz aborcji płodu uszkodzonego stawia 
pod znakiem zapytania badania prenatalne, które 
często pozwalają wyleczyć wadę w łonie matki. 

 Halina MASZNER
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Dlaczego kobiety 
w październiku 2020 
roku wyszły na ulice 
polskich miast?
Na to pytanie udzielono już w polskiej telewi-
zji, tej partyjnej i tej prywatnej, w stacjach 
radiowych zapraszających różnorodnych po-
lityków, dziennikarzy, ekspertów oraz w cza-
sopismach wielu odpowiedzi. 

Niektóre z nich nieznacznie się od siebie różniły, 
inne – wręcz przeciwnie, prezentowały zupełnie 
odmienne punkty widzenia. Część osób zabie-
rających głos w wielu publicznych dyskusjach 
reprezentuje stanowisko mainstremowe. W tym 
przypadku można mówić: albo o nurcie głównym 
prezentującym oficjalne poglądy rządzącej partii, 
albo drugim nurcie głównym, reprezentującym sta-
nowisko Strajku Kobiet – oddolnego ruchu, który 
w Czarny Poniedziałek, 3 października 2016 roku 
wyprowadził tysiące kobiet na ulice, aby zaprote-
stować przeciwko podjęciu przez Sejm prac nad 
zaostrzeniem prawa aborcyjnego w Polsce. Ponow-
nie, angażując więcej protestujących – nie tylko ko-
biet – Strajk Kobiet dał o sobie znać w protestach, 
które rozpoczęły się w czwartek, 23 października 
2020 roku. Tym razem bezpośrednim powodem 
protestów było opublikowanie oświadczenia mgr 
Julii Przyłębskiej, prezes niezgodnie z obowią-
zującym prawem wybranego Trybunału Konsty-
tucyjnego, o niezgodności z Konstytucją ustawy 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży 
z dnia 7 stycznia 1993 r. wraz z późniejszymi no-
welizacjami. To obowiązujące prawo, w którym 
określone zostały warunki dopuszczalności przery-

wania ciąży, obowiązywało 27 lat i było uważane 
za kompromis, którego zawarcie prawie 30 lat temu 
w Polsce było jednak możliwe. 

Wyrok „Trybunału Konstytucyjnego” mówi, że 
przepis zezwalający – na mocy ustawy z 1993 r. 
– na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego 
prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego 
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby za-
grażającej jego życiu jest niezgodny z Konstytucją. 
Tym samym każda ciąża z płodem ciężko uszko-
dzonym, z której urodzi się dziecko ciężko chore, 
powinna zakończyć się porodem, a nie aborcją, 
chyba że poronieniem, spowodowanym czynnika-
mi naturalnymi – przyroda też broni się przed nie-
którymi przypadkami ciąż. (Poronienia nie dotyczą 
jednak tylko zarodków i bardziej rozwiniętych już 
płodów z ciężkimi uszkodzeniami niektórych or-
ganów). Ciąż, które prowadzą do urodzenia ciężko 
chorych dzieci, jest w Polsce około tysiąca rocznie. 
Czy dla tego tysiąca kobiety wyszły na ulice? Nie, 
wyszły dla zamanifestowania, że chcą mieć prawo 
wyboru – czy w przypadku takiej ciąży, z płodem 
ciężko uszkodzonym, mogą (będą mogły) podjąć 
decyzję, czy dziecko urodzić, czy wykonać aborcję.

Nie sposób przytoczyć wszystkie opinie, uznane 
przeze mnie za rozsądne, które wygłoszone lub 
spisane zostały po ogłoszeniu oświadczenia tego 
wątpliwego TK. Ale warto chyba zacytować zda-
nie prof. Ewy Łętowskiej – pierwszego Rzecznika 
Praw Obywatelskich po wprowadzeniu w Polsce 
tej instytucji. Była nim od 1.09.1988 do 13.02.1992 
roku. Ta powszechnie szanowana profesor prawa 
powiedziała: „bardzo źle się stało, że ten wyrok 
zapadł. Nie chcę tu teraz wchodzić w nierozstrzy-
galną kwestię – wybór czy «pro life». Ale chcę 
powiedzieć co innego – że sędzia, orzekając, za-
wsze powinien mieć na względzie skutki, jakie ma 
jego orzeczenie” – dodała. „Mam wrażenie, że tych 
skutków chyba w odpowiednio dalekowzroczny 
sposób nie wzięto pod uwagę” – kontynuowała 
profesor Łętowska”. 

Istnieją takie zagadnienia, jak te wymienione 
przez prof. Łętowską, które są nierozstrzygalne, bo 
dotyczą wartości, a tych nie podzielamy wszyscy 
w takim samym stopniu, one często nas różnią, 

Ewa NARKIEWICZ-NIEDBALEC



25

.

Bunt kobiet – wypowiedzi

i to znacząco. Jednym najbardziej podoba się róża, 
a innym słonecznik. W kwestiach moralnych mamy 
wolną wolę – jedni bezwzględnie, inni  wybiórczo 
stosują taki kodeks moralny, jakim jest Dekalog, 
a jeszcze jedna kategoria osób stosuje w ocenach 
moralnych i własnych zachowaniach swój indy-
widualny system moralny i ocen takich dokonuje 
we własnym sumieniu. Dotyczy to zarówno osób 
wierzących, które przynajmniej powinny znać De-
kalog, jak i osób niewierzących, które na Dekalog 
mogą spoglądać jak na jeden z kilku zbiorów za-
sad właściwego postępowania. Osoby, dla których 
ostateczną instancją ocen moralnych jest ich własne 
sumienie, starają się zgodnie z nim postępować, 
chyba że jest to niezgodne z obowiązującym pra-
wem i wówczas z takiego postępowania rezygnują. 
Tak powstają dylematy moralne, które muszą być 
jakoś rozstrzygnięte. 

Socjologowie w badaniach postaw dotyczących 
moralności zadają respondentom pytania: czy są 
czyny zgodne z prawem, które są niewłaściwe, i dru-
gie pytanie: czy są czyny niezgodne z prawem, które 
są właściwe? Stosowanie się do przepisów prawa 
wynika między innymi z chęci uniknięcia sankcji 
prawnych. Ale ten sam czyn w jednym systemie 
prawa nie jest przestępstwem, a w innym prze-
ciwnie. Prawo jest zmieniane w danym systemie 
prawnym i to, co kiedyś było przestępstwem, może 
przestać nim być. W Polsce Ludowej aborcja nie 
była zabroniona, co nie oznacza, że część osób nie 
uważała jej za czyn zły, ale nie groziła za nią żadna 
sankcja prawna. Po 1989 roku Kościołowi katolic-
kiemu w Polsce bardzo zależało na upowszechnia-
niu wartości chrześcijańskich. Czasopisma pełne 
były artykułów i wypowiedzi na ten temat. Między 
innymi środowiska chrześcijańskie (były nawet ta-
kie partie, które ‘chrześcijańskie’ miały w nazwie) 
optowały za wprowadzeniem kar za przeprowa-
dzenie aborcji. W dyskusjach padały argumenty, że 
aborcja nie może być środkiem antykoncepcyjnym. 
Domagano się więc większej dostępności takich 
środków, ale przede wszystkim dobrej edukacji 
seksualnej. O tym, jak wygląda historia edukacji 
seksualnej w ostatnich trzydziestu latach w Polsce, 
miałby wiele do powiedzenia prof. Zbigniew Iz-

debski z Uniwersytetu Zielonogórskiego lub jego 
bliscy współpracownicy. W ostatnich czasach pro-
gramy do kształcenia w zakresie tego przedmiotu 
układali katecheci lub ludzie bardzo silnie związani 
z Kościołem katolickim. Rekomendowanym środ-
kiem antykoncepcyjnym częściej był kalendarzyk 
małżeński (z akcentem na małżeński) niż środki 
farmakologiczne zapisywane przez ginekologa. 

Ale wróćmy do jesieni 2020 i protestów na uli-
cach. Kobiety i ci mężczyźni, którzy je popierają 
i z nimi się solidaryzują, wyszli na ulicę, aby zapro-
testować przeciw zaostrzeniu prawa dotyczącego 
aborcji, ale również przeciw władzy, która chodzi 
na pasku Kościoła – biskupów i ojca dyrektora (za-
chowam porządek alfabetyczny, choć ten drugi być 
może bardziej byłby uzasadniony). Władzy, która 
być może wywiązuje się ze zobowiązań wobec 
Kościoła za... (ale kto to wie, za co?). Ten protest 
przeciwko władzy wyraża się jednym dosadnym 
słowem, widniejącym na wielu transparentach, 
w wielu miastach Polski. Przetoczyła się już przez 
media dyskusja o dosadnym/wulgarnym języku 
Strajku Kobiet. Sama jestem dość wyczulona na 
brutalizację języka debaty publicznej. Pamiętam, 
jak kilkanaście lat temu (a może dawniej) w cza-
sie wakacji „Polityka” napisała: „jak Polska długa 
i szeroka – leci jeden wielki bluzg” (cytat z pamię-
ci). Rzeczywiście, dało się to słyszeć w wielu miej-
scach, nie tylko na budowie, na plażach, gdzie pa-
rawanem odgrodzone od innych były ze dwie – trzy 
rodziny z małymi dziećmi, a ojcowie tych dzieci 
swobodnie między sobą bluzgali. Przed Uniwersy-
tetem Zielonogórskim, gdzie do niedawna praco-
wałam, studenci również często rozmawiali między 
sobą, stawiając słowo na k zamiast przecinka (dziś 
studenci, poza studentami kierunku lekarskiego, 
pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego, na za-
jęcia do budynków Uniwersytetu nie przybywają, 
więc nie wiem, czy w obszarze internetu używają 
czy nie używają wulgaryzmów). Niektórzy nie 
mieli (nie mają) nawet świadomości, że używają 
słów powszechnie uważanych za wulgarne. Na tyle 
przeszkadzały mi „brzydkie wyrazy”, że – prowa-
dząc badania uczestnictwa w kulturze studentów 
UZ 10 lat temu – zadałam pytanie: „Wielu ludzi 
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twierdzi, że współczesna polszczyzna jest zaśmie-
cana wieloma wulgaryzmami. Czy podziela Pan(i) 
ich stanowisko w tej sprawie? 

1. Tak, sądzę, że bardzo wiele osób używa prze-
kleństw i nie odczuwa skrępowania z tego 
powodu. Bardzo mnie to razi.

2. Tak, rzeczywiście bardzo wiele osób przekli-
na, ale szczególnie mi to nie przeszkadza

3. Nie dostrzegam takiego zjawiska”. 
Rozkład odpowiedzi na to pytanie w 2010 roku 

wyglądał tak: odpowiedź pierwsza: 50,5%; druga: 
43,6% i odpowiedź trzecia: 5,6%. Wówczas uzna-
łam za budujące, że jednak przeszło połowa studen-
tów naszego Uniwersytetu (próba do badań była 
losowana) dostrzega zjawisko wulgaryzacji języka 
i nie chce tego zaakceptować. Później badań takich 
nie prowadziłam, a wyników podobnych nie znam. 

A jednak dosadne „wypierdalać” w trwających 
od 23 października protestach kobiet mnie nie razi. 
Kontekst i zasadność tego stwierdzenia są dla mnie 
oczywiste. Wypowiedzi, jakie pojawiły się w deba-
cie publicznej, iż „kulturalne” hasło: „Uprzejmie 
prosimy oddajcie władzę, bo to, co robicie, jest 
nie do zaakceptowania” lub temu podobne nie zro-
biłyby na władzy żadnego wrażenia, są dla mnie 
całkowicie przekonywające. Sądzę, że hasła wypi-
sane na kartonowych transparentach, niesione przez 
uczestników protestów, doczekają się niejednej 
rozprawy socjologicznej na temat języka sponta-
nicznych ruchów społecznych, debaty publicznej 
czy też „dialogu” społeczeństwa z władzą. 

Wyznacznikiem bycia pokoleniem w socjolo-
gii jest rodzaj więzi społecznych wiążących ludzi 
w podobnym wieku, którym przytrafiło się wspólne 
przeżycie pokoleniowe, skoncentrowane wokół 
jakiegoś ważnego wydarzenia. To scalające wyda-
rzenie zachodzi na początku drogi życiowej, w mo-
mencie wstępowania pewnej kohorty wiekowej na 
scenę życia publicznego. W wieku późniejszym 
zaabsorbowanie życiem osobistym nie pozwala 
na mocne angażowanie się nawet w istotne wy-
darzenia społeczne (zwłaszcza kobietom). To za 
młodu trzeba stać się pokoleniem. W Polsce było 
pokolenie Kolumbów, pokolenie ’56, pokolenie 
marca ’68, pokolenie „Solidarności”. Istnieje wiele 

określeń, częściej publicystycznych niż nauko-
wych, na  młodych z pokolenia lat 90. XX wieku. 
To oni mają dziś po 20-30 lat, to oni kształtują 
swoje poglądy i systemy wartości, które, być może, 
będą scalały tych ludzi w rzeczywiste pokolenie,  
może w pokolenie „Buntu Kobiet” czy też „Strajku 
Kobiet” albo „Buntu młodych antyklerykałów”. 

Badanie CBOS z listopada 2019 roku nad 
deklaracją wiary (lub niewiary), podejmowania 
praktyk religijnych i stosunku do nauki Kościoła 
katolickiego pokazuje, że liczba praktykujących 
Polaków utrzymuje się w ostatnich latach na zbli-
żonym poziomie około 50%. (W dziesięcioleciu 
1997-2007 było to około 58-59%). Osób prakty-
kujących nieregularnie jest około 38% (wcześniej 
około 32%), a niepraktykujących w ogóle jest 13% 
(Komunikat z badań – nr 147/2019 – Religijność 
Polaków i ocena sytuacji Kościoła katolickiego, 
s. 3). Osób deklarujących się jako głęboko wierzące 
i niewierzące jest w Polsce po 8%. Wierzących 
według własnej identyfikacji jest 84% (tamże, s. 2). 
(Od dawna ciekawi mnie, ilu katolików zastanawia 
się, w co wierzy, wygłaszając co niedzielę Credo). 

Inaczej wygląda religijność i wiara wśród mło-
dych Polaków (18-24 lata). Otóż, między 2008 
a 2018 rokiem liczba niewierzących wzrosła trzy-
krotnie z poziomu 5 do 18%. Wzrosła też liczba 
osób obojętnych religijnie z 13 do 21%. Na tym 
samym poziomie 8% utrzymuje się zbiorowość 
młodych głęboko wierzących. Liczba młodych 
wierzących zmalała w czasie tych 10 lat z 73% do 
55%. Podobnie zmalała liczba osób uczestniczących 
w coniedzielnej mszy z 55% z 1996 roku do 28% 
w 2018. Stabilny jest odsetek i wynosi on 20% osób, 
które czasami, kilka razy w roku uczestniczą we 
mszy. Wzrosła z 16 do 35% liczba młodzieży, która 
w ogóle nie uczestniczy w praktykach religijnych 
(Na podstawie badania CBOS Aktualne problemy 
i wydarzenia, nr 353 z października 2018). 

Wystąpienia kobiet na ulicach polskich miast 
miały charakter wystąpień ideologicznych. Opcję 
za całkowitym zakazem aborcji zaprezentował 
Trybunał Konstytucyjny, który nie ma prawnej 
legitymizacji, posłowie będący fanatykami religij-
nymi i tacy, którzy wokół wartości niby-religijnych 
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próbują budować swoje pseudokariery politycz-
ne, a przede wszystkim polski Kościół katolicki. 
Kobiety spod znaku Strajku Kobiet reprezentują 
opcję wartości praw człowieka, prawa do dokona-
nia wyboru – urodzić dziecko obciążone ciężkimi 
wadami, skazującymi je często na krótkie, pełne 
cierpienia życie, czy dokonać aborcji. Ale jest to 
również ruch prezentujący oddzielenie Kościoła od 
państwa, ograniczenie udziału Kościoła w kształ-
towaniu polityki, ruch opowiadający się za pełnią 
praw dla osób LGBT, który zostawia sprawę prze-
konań religijnych osobistym wyborom jednostek. 

Na zakończenie może warto przyjrzeć się (przy-
pomnieć sobie) postulatom Strajku Kobiet. Można 
je przeczytać na stronie internetowej Strajku. Jest 
pięć grup tych postulatów. „Żądamy: 

Pełni praw reprodukcyjnych: 
• utrzymania standardów opieki okołoporodo-

wej, 
• dostępu do nowoczesnej bezpłatnej antykon-

cepcji i zabiegów sterylizacji, 
• dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży, 
• dofinansowania in vitro, 
• badań prenatalnych najnowszej generacji.
Państwa wolnego od zabobonów: 
• rzetelnej edukacji seksualnej 
• edukacji szkolnej zgodnej z wiedzą naukową 
• opieki medycznej, nie watykańskiej 
• likwidacji tzw. klauzuli sumienia 
• religii w parafiach i na koszt Kościoła 
• niezależnej komisji ds. pedofilii w Kościele 
• wymierzenia bezwzględnych kar sprawcom 

i osobom winnym ukrywania przestępstwa 
pedofilii w Kościele.

Wdrożenia i stosowania Konwencji Antyprze-
mocowej: 

• przesunięcie finansowania budżetowego 
z Kościoła na organizacje zajmujące się 
walką z przemocą wobec kobiet i przemocą 
domową, 

• bezwzględnego ścigania i karania sprawców 
przemocy domowej, 

• bezwzględnego ścigania gwałcicieli i wdroże-
nia procedur zapobiegających wtórnej wikty-
mizacji – ochrony ofiar i izolacji sprawców, 

• współpracy rządu z organizacjami pozarządo-
wymi przy wdrażaniu Konwencji Antyprze-
mocowej – ścigania mowy nienawiści jako 
źródła przemocy.

Poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet:
• zabezpieczenia emerytalnego nieodpłatnej 

pracy kobiet, 
• realnego zabezpieczenia społecznego rodzin 

osób z niepełnosprawnościami, 
• skutecznego ściągania alimentów przez pań-

stwo i karania dłużników alimentacyjnych, 
• podniesienia progu uprawniającego do świad-

czenia z Funduszu Alimentacyjnego do śred-
niego wynagrodzenia, 

• równości płac bez względu na płeć.
Polski dla wszystkich: 
• Polski będącej państwem prawa, w którym 

są wolne sądy, wolne wybory i wolne media, 
• Polski, w której prawa człowieka są dla 

wszystkich, w tym kobiet, osób LGBTQIA+, 
z niepełnosprawnościami, mniejszości naro-
dowych, etnicznych i religijnych, seniorów, 
osób o trudnej sytuacji ekonomicznej, 

• Polski, w której zdelegalizowane są organi-
zacje odwołujące się do faszyzmu i nazizmu 
i podejmowane są działania przeciwko mili-
taryzacji społeczeństwa, 

• Polski w Unii Europejskiej” (http://strajkko-
biet.eu/postulaty/). 

Z całym przekonaniem popieram ten oddolny 
ruch buntu głównie młodych, ale nie tylko młodych 
członków naszego społeczeństwa, tych wszystkich, 
którzy zadają sobie pytanie, jak partia PiS mogła 
wygrać wybory i wiele stanowisk obsadzić ludźmi, 
którzy w swoich publicznych wypowiedziach się 
kompromitują, a podejmując działania, wyraźnie 
pokazują, że nie chodzi im o dobro wspólne, ale 
o dobro swoje oraz krewnych i znajomych królika. 

 Ewa NARKIEWICZ-NIEDBALEC
Zielona Góra, 27.11.2020 r. – 14.12.2020

Ewa Narkiewicz-Niedbalec jest profesorem UZ, 
redaktorem naczelnym pisma naukowego „Rocznik 
Lubuski”.
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A pozory  
runą, runą...
Gdy kilka lat temu uczestniczyłem w demon-
stracjach KOD-u, będących protestem prze-
ciwko zmianom w systemie sądowniczym do-
konywanym przez PIS, mój entuzjazm kończył 
się zawsze wtedy, kiedy zaczynało się śpiewa-
nie „Murów” Jacka Kaczmarskiego. Obowiąz-
kowo w postawie pełnej szacunku i godności. 

Zresztą, nie tylko „Mury” były stałym punktem 
programu tych manifestacji. Obligatoryjnie nale-
żało odśpiewać na nich także „Mazurek Dąbrow-
skiego” (no tu już bez dwóch zdań na baczność 
i z odkrytą głową) oraz hymn Unii Europejskiej, 
czyli „Odę do radości” Beethovena, której słów 
zresztą prawie nikt nie znał, czego skutkiem była 
nader nieprzyjemna dla ucha kakofonia. Moja 
wyrozumiałość wobec tych rytuałów ostatecznie 
osiągnęła kres, gdy poszedłem na jakiś protest 
studentów, na którym spodziewałem się znaleźć 
inny, bardziej ożywczy rodzaj energii. Niestety, 
jak tylko młodzież studencka uderzyła w smętne 
tony „Murów”, zrobiłem w tył zwrot i obiecałem 
sobie, że nie wrócę na ulice, dopóki opozycja nie 
zmieni DJ-a.

Po wyroku tak zwanego Trybunału Konstytu-
cyjnego (albo, jak kto woli, Trybunału Julii Przy-
łębskiej) musiałem jednak ponownie zweryfikować 
swoją hierarchię ważności. – Trudno – pomyślałem, 
wychodząc z domu. – Niech już sobie śpiewają te 
„Mury” i tak trzeba iść zaprotestować. Dołączyłem 
więc do demonstrantów i... co za rozkosz! Nie było 
„Murów”, nie było hymnu Polski, nie było nawet 
„Przeżyj to sam”. Była za to Maria Peszek z „Sor-
ry, Polsko”, jakieś techno, bębny i śpiewana na 
melodię hitu „Call On Me” pieśń o jebaniu PIS-u. 

Soundtrack opozycyjnych demonstracji zmienił się 
diametralnie! I nie tylko zresztą soundtrack. Tak-
że ich scenografia. Monotonię biało-czerwonych 
flag i banalnych transparentów zastąpiła kolorowa 
różnorodność flag tęczowych, anarchistycznych, 
rozmaitych symboli i emblematów, a także morze 
kartonów, na których młodzi ludzie wypisali swoje 
hasła, pełne najlepszego humoru i błyskotliwych 
skojarzeń 

I właśnie owe hasła są, moim zdaniem, głów-
nym dowodem na to, że do Polski wreszcie dotarła 
rewolucja kulturowa. Bo też żadna rewolucja nie 
dokona się bez rewolucji estetycznej. Bez zmiany 
języka i sposobów ekspresji, bez zniesienia obo-
wiązujących dotąd konwenansów i naruszenia roz-
maitych tabu istniejących w przestrzeni publicznej. 

Niektórzy z komentatorów próbują tłumaczyć 
użycie wulgaryzmów przez demonstrantów tym, 
że to strona rządowa od lat skutecznie obniża 
standardy życia publicznego, obrzucając swoich 
przeciwników wyzwiskami. Moim zdaniem, to 
tylko częściowe wyjaśnienie dynamiki i charakteru 
obecnych demonstracji. Młodzi ludzie, którzy nie 
znają świata bez internetu i toczących się w nim 
nieustannie, nierzadko bezpardonowych „inb”, po 
prostu nie uznają już rozróżnienia na język „par-
lamentarny” i „nieparlamentarny”. Te wszystkie 
„dziaderskie” pochrząkiwania, że, ach, nie ucho-
dzi!, bo trzeba się ładnie wyrażać, wywołują w nich 
gromki śmiech. To przecież pokolenie memów, 
pokolenie „beki” i popkulturowych uniwersów, 
o których istnieniu ludzie po 30, no – powiedz-
my – po 40, nie mają często nawet pojęcia. To też 
pokolenie, na którym nie robią już wrażenia nawo-
ływania do nieszargania świętości i poszanowania 
autorytetów, zwłaszcza że te autorytety kojarzą się 
np. z opresją religii w szkole i wizją świata nader 
odległą od tego, co młodzież zna zarówno z wła-
snego doświadczenia, jak i ze świata wirtualnego.

W Polsce ostatnich lat życie „oficjalne” kom-
pletnie rozjechało się z życiem „rzeczywistym”. 
A pandemia, związane z nią ograniczenia i stresy 
tylko ten rozdźwięk pogłębiły. Nie mam 20 lat i coś 
tam już przeżyłem, ale – prawdę mówiąc – nie 
mogę, patrząc w telewizor, uwierzyć w istnienie 

Bartosz ŻURAWIECKI
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tych smutnych panów ze sfer rządowych, którzy 
coś tam mamroczą przed kamerami w języku, mam 
wrażenie, kosmitów i z coraz mniejszą skutecz-
nością próbują zachować pozory. Choć sami już 
chyba nie wiedzą, czego to są pozory.

To, że młodzi ludzie odmówili udziału w grze 
pozorów, a co więcej, odważyli się te pozory za-
atakować (często w bardzo dosłowny sposób typu 
obrzucenie murów kościelnych jajkami) pozwala 
mi na ostrożny optymizm. Nie zamierzam w żaden 
sposób bagatelizować wagi i ciężaru kwestii praw 
kobiet, ale przecież przekonanie rządzących, że 
można usunąć aborcję z rzeczywistości za pomocą 
jakiegoś przepisu czy wyroku, to także przejaw 
myślenia pozorami. Myślenia zaiste magicznego. 
Tylko że ta magia przestaje w Polsce działać.

Oczywiście, pewnie czeka nas jeszcze dużo trud-
nych chwil w starciu z obecnym systemem. Na po-
lityczne zmiany przyjdzie nam trochę poczekać, do 
wyborów bowiem wciąż parę lat, a na razie musimy, 
jak reszta Europy, zmagać się z wirusem. W perspek-
tywie kulturowej jednak zmiana polegająca chociaż-
by na sekularyzacji społeczeństwa wydaje się już 
nieodwracalna. Niedługo zaś stanie się ewidentna. 
Miejmy nadzieję, że tych czasów dożyjemy. 

 Bartosz ŻURAWIECKI

Bartosz Żurawiecki jest krytykiem filmowym, 
pisarzem, felietonistą. W 2001 r. był wśród za-
łożycieli Kampanii Przeciw Homofobii, mieszka 
w Poznaniu.  
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Polki się  
zdenerwowały
Cała Zielona Góra, a podejrzewam, że i cała 
Polska zalana została grafiką z płodem w ma-
cicy o kształcie serduszka. To takie prolajfer-
skie odwołanie się do najprostszych instynktów. 
„Ojej, taka śliczna dzidzia, jak można jej zrobić 
krzywdę?” – zdaje się krzyczeć obraz, opisany 
hasłem: „Jestem zależny – ufam Tobie”.

A mnie szlag trafia, kiedy to widzę. Bo jest to 
kolejne, obrzydliwe oszustwo, dobre dla głupich 
i naiwnych. Bo nie w tym jest problem wynikający 
z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Macie-
rzyństwo to piękna sprawa i piękne powołanie. 
Dajemy życie naszym dzieciom, cieszymy się z ich 
narodzin, z ich rozwoju. Oczekując dziecka, bardzo 
o siebie dbamy, właściwie się odżywiamy, syste-
matycznie odwiedzamy lekarza, a i tak zawsze, 
gdzieś z tyłu głowy, kołacze lęk. „Czy będzie zdro-
we? Czy będzie miało wszystkie paluszki u rączek 
i nóżek? Czy będzie miało wymarzone 10 stopni 
w skali Apgar?”.

I to jest norma – łącznie z naszymi rodzicielski-
mi niepokojami i lękami. Nie jest natomiast normą 
zmuszanie kobiety do noszenia przez wiele mie-
sięcy płodu, który nie ma szans na życie, który od 
momentu poczęcia jest skazany na śmierć.

I dlaczego w słodkim macicznym serduszku nie 
ma takiego płodu – zdeformowanego i skazanego 
na śmierć? Wszyscy wiemy!

Nie ulega wątpliwości, że usunięcie ciąży to 
dramat dla całej rodziny. To ogromne cierpienie fi-
zyczne i psychiczne dla kobiety, której nie jest dane 
urodzić zdrowego potomka. Decyzja o usunięciu 
ciąży jest często okupowana wieloletnią traumą, 
depresją, tęsknotą za dzieckiem...

Niestety, nasza władza w orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku po-
zbawiła kobiety prawa do terminacji płodu, a tym 
samym przedłużyła ich udrękę i cierpienie na okres 
wielu miesięcy, a nierzadko i lat. Odnoszę wraże-
nie, że tworzy się w naszym kraju jakieś prawo 
szariatu. W imię czego?

Nie boję się powiedzieć: moim zdaniem  zwo-
lennicy ochrony życia poczętego, autorzy orze-
czenia, to bezduszni dręczyciele, sadyści. Trzeba 
być psychopatą, żeby skazywać kobiety  na takie 
cierpienie. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to odsyłam 
do wywiadu Sebastiana Łupaka z dr. Maciejem 
Sochą, kierownikiem Oddziału Położniczo-Gine-
kologicznego Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku, 
a zamieszczonego w magazynie.wp.pl/kobieta (ma-
gazyn.wp.pl/kobieta z 4 lutego 2021). Artykuł nosi 
tytuł: „Większość aborcji, które widziałem, odbyło 
się z miłości i współczucia”.

Pan doktor mówi: „Kiedy w szpitalu, na oddzia-
le, zamiast grafiki z płodem w macicy o kształcie 
serduszka, widzę zdeformowany płód ludzki, to 
rozumiem, dlaczego para podejmuje trudną decyzję 
o terminacji ciąży. [...] Albo kiedy położna próbuje 
przytrzymać główkę noworodka tak, aby mózg nie 
wylewał się z resztek czaszki... Niech pan sobie 
wyobrazi, jak wtedy napieprza serce komuś, kto to-
warzyszy takiemu porodowi i niemal jednoczesnej 
śmierci [...]. Czasem trzeba dokonywać najtrud-
niejszych wyborów. Odbieranie ludziom wyboru 
i działania prolajferskie na poziomie: ale ładne, 
czerwone serduszko z dzidzią to ślepa uliczka”.

Opisując przypadek pacjentki, dr Socha mówi: 
„Rozumiem, że ona nie ma w sobie gotowości, 
żeby kontynuować taką ciążę i nosić płód z cięż-
kimi, nieodwracalnymi wadami, które doprowa-
dzą do zgonu wewnątrzmacicznego lub do śmierci 
dziecka po porodzie. Nie chcę, żeby przeżywa-
ła tortury, kiedy nie jest gotowa na ten heroizm. 
Nie wierzę, że jakiekolwiek cierpienie uwzniośla. 
A jeszcze trudniej mi zrozumieć wymaganie, aby 
płód i ciężarna para mieli znosić to długotrwałe 
cierpienie godnie i z pokorą [...]. Pacjentki, z któ-
rymi pracowałem, wyrażały wdzięczność za po-
moc w skróceniu cierpień płodu. Wyrażały smutek 

Grażyna MIŁKOWSKA
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i żal z powodu tego, co je dotknęło. Ale nigdy 
nie słyszałem, aby żałowały podjętych decyzji. 
Większość aborcji, które widziałem, odbyło się 
z miłości i współczucia do płodu”.

Dlatego wychodzę na ulicę razem z kobietami. 
Dlatego wdzięczna jestem mężczyznom, że tak 
wielu z nich wspiera kobiety w protestach. Bo to 
rzeczywiście nie jest jedynie sprawa kobiet, lecz 
problem całych rodzin i całego społeczeństwa. To 
jest dbałość o jego zdrowie psychiczne.

Przeraża mnie fakt, że zaczyna się traktować 
kobiety jak bezmózgowe inkubatory, jak bezmyślne 
twory, niezdolne do podejmowania odpowiedzial-
ności za siebie i swoje decyzje. Dlatego nie dziwię 
się, że wraz z kobietami ulice zapełniły się wulgar-
nymi i bezkompromisowymi hasłami. Bo grzecz-
nie już było! Szkoda, że zamiast hasła: „Brońmy 
kościołów” i wysyłania młodych faszyzujących 
„rycerzy Chrystusa” przeciwko kobietom, nie po-
jawiło się zawołanie prezesa: „Brońmy kobiet”! Bo 

kościoły – jak widać – dobrze się mają,  w prze-
ciwieństwie do kobiet. Niespotykany zalew nie-
nawiści, szczucie Polaków przeciwko sobie coraz 
częściej przenosi mnie w okrutny świat Orwella. 
Strach się bać!

 Grażyna MIŁKOWSKA

PS. Żeby było bardziej paradoksalnie, to z badań 
wynika, że wprowadzenie bardziej restrykcyjne-
go prawa antyaborcyjnego wcale nie zmniejszyło 
ilości aborcji. Oznacza to, że aborcji będzie tyle 
samo, ale prowadzone będą za granicami kraju 
albo w tzw. podziemiu aborcyjnym, bardzo nie-
bezpiecznym dla zdrowia kobiet. A więc, jak mówi 
dr Socha, „będzie więcej powikłań, więcej szkód, 
więcej wydanych pieniędzy, więcej tragedii i nie-
równości. Więcej skrzywdzonych kobiet”.

Grażyna Miłkowska jest profesorem UZ.
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LGBT –  
czego się boimy?
Nic od dawna nie podniosło mi tak ciśnie-
nia, jak pojawienie się na mapie Polski tzw. 
stref wolnych od LGBT, które według mnie 
są współczesnym odpowiednikiem hasła nie-
mieckich nazistów „Nur für Deutsche”...

W tamtym przypadku dotyczyło to nacji, a dziś 
jest przejawem zwyczajnej dyskryminacji z po-
wodu orientacji seksualnej bądź sposobu, w jaki 
jednostka odczuwa i manifestuje swoją płeć czy  
seksualność. Najgorsze w tym wszystkim jest to, 
że wiele osób wyrażających poparcie dla decyzji 
rodzimych samorządów nie do końca zdaje sobie 
sprawę, że dotyka swoją deklaracją nie jakąś wy-
imaginowaną ideologię, ale konkretne osoby. Tym 
sposobem konserwatywne (niestety) społeczeństwo 
polskie cofa się w kierunku barbarzyństwa.

Wspomniane wyżej uchwały podjęte zostały 
w ponad 50 miastach, gminach, powiatach i woje-
wództwach naszego kraju1. Gdy spojrzymy na mapę 
Polski, widać, że skupiają się w południowo-wschod-
niej części naszego kraju. Nam, mieszkańcom za-
chodnich rubieży, wydaje się, że droga do podobnych 
aktów w naszym regionie jest jeszcze daleka. Społe-
czeństwo jest tu bardziej postępowe, otwarte i głosi 
poglądy zdecydowanie mniej konserwatywne, czego 
objawem są słupki wyborcze pokazujące sympatie 
liberalne i lewicowe. Tylko czy to wystarczy, czy 
uchroni ludzi o orientacji innej niż heteroseksualna 
przed stygmatyzacją i wykluczeniem?

Zanim więc znajdziemy się – przez ewentualną 
decyzję niemądrych radnych w tej niechlubnej en-

1 Tempo pojawiania się nowych stref osłabło, gdy w Parlamencie Europejskim podjęto debaty na ten temat. Poza tym np. w Istebnej 
i Klwowie sądy uchyliły podjęte uchwały, a kilka miast europejskich zawiesiło relacje partnerskie z miastami wchodzącymi 
w skład stref walczących z LGBT.

klawie – z tzw. ręką w nocniku, spróbujmy zasta-
nowić się, dlaczego rodzą się takie pomysły, kim 
są ludzie określani pojęciem LGBT i co takiego 
zrobili, że tworzy się specjalne strefy wolne od 
ich przekonań.

Już sam termin LGBT oponenci wymawiają 
z obrzydzeniem, przekąsem, uśmieszkiem czy po-
gardą. A tymczasem jest to skrót odnoszący się do 
osób, których orientacja seksualna jest odmienna od 
heteroseksualnej. Poza tym są sprzedawcami, kie-
rowcami, magazynierami, lekarzami, nauczycielami. 
Bywają, podobnie jak i osoby heteroseksualne, do-
brymi i czułymi partnerami, chodzą do kościoła lub 
nie, są wyznawcami ideologii narodowej, liberalnej, 
socjalistycznej lub zupełnie jakiejś innej, nie są im 
również obce słabości i trudne charaktery.

LGBT to inna, niż heteroseksualna, tożsamość 
seksualna lub płciowa.

L – lesbijka (kobieta), osoba czująca popęd do 
osób tej samej płci.

G – gej (mężczyzna), osoba czująca popęd do 
osób tej samej płci.

B – biseksualni, osoby czujące popęd do róż-
nych płci.

T – transpłciowi, osoby, których tożsamość 
płciowa oraz zachowania różnią się od tych, które 
przyjęto w społeczeństwie.

I to cała zagadka. Skąd więc w Polakach tyle 
wścibstwa, oceniania innych i arogancji? Dlaczego 
tak łatwo przychodzi nam recenzowanie innych 
przez pryzmat propagandy medialnej, stereotypów 
i skrótów literowych, które tak naprawdę nic nam 
nie mówią? Dlaczego interesuje nas życie seksu-
alne sąsiada, ekspedientki w osiedlowym sklepie 
czy koleżanki ich córki? Dlaczego termin LGBT 
tak szufladkuje ludzi? Ba, szufladkuje to jedno, ale 
dlaczego szufladkuje ich negatywnie. 

Przecież lekarza przed operacją nie pytamy 
o jego życie seksualne, a kupując ziemniaki na 
obiad, przed zapłatą nie dochodzimy, jakie pre-
ferencje seksualne ma sprzedawczyni. W miejscu 
pracy z kolei nie rozpoczynamy rozmowy od słów: 

Alicja BŁAŻYŃSKA
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Dzień dobry, nazywam się Anna Nowak, wczoraj 
uprawiałam seks z kobietą\mężem\kochankiem\
nikim. Bulwersujące? Oczywiście! Przecież nikogo 
nie pytamy o TE sprawy. Są one dla nas zupełnie 
nieistotne z punktu widzenia zwyczajnego życia. 

Dlaczego więc obawiamy się ludzi, którzy są 
homoseksualistami, biseksualistami czy transsek-
sualistami? To że ktokolwiek ma inne preferencje 
seksualne niż my, w ogóle nie powinno nas obcho-
dzić, gdyż preferencji nie można sobie wybrać, są 
one czymś danym, podobnie zresztą jak np. kolor 
oczu, włosów czy poziom inteligencji. Homoseksu-
alizm nie jest chorobą!!! To jest natura człowieka, do 
której nam nie wolno zaglądać i żądać certyfikatów 
moralności. Zamiast oceniać, krytykować i trwać 
w kokonie narzucanych nam poglądów, spróbujmy 
poznać, zrozumieć, zaakceptować. Tu chodzi o zdro-
wie, życie i bezpieczeństwo tych ludzi. 

Powyższe słowa łatwo się składa na papierze, 
niestety sytuacja osób spod znaku LGBT jest dra-
matycznie trudna, szczególnie w ostatnim okre-
sie, za sprawą głupich i moralnie obrzydliwych 

wypowiedzi ludzi władzy i – niestety – Kościoła 
katolickiego. Skutkują one m.in. wprowadzaniem 
uchwał o strefach wolnych od ideologii LGBT. 
Szermuje się przy tym rzeczownikiem „ideologia”, 
dając do zrozumienia, że jest to coś większego, 
gorszego, zagrażającego, a wręcz powodującego 
przekształcanie świata. Zaiste kruchy musi być 
system przekonań ludzi, skoro obawiają się, że mąż 
sąsiadki pod wpływem uczestniczenia w paradach 
równości zostawi żonę i znajdzie sobie partnera. 

Dodatkowo wprowadzanie stref wolnych od 
„tęczowej zarazy” na pewno nie jest receptą na 
prawdziwe polskie problemy społeczne typu: prze-
moc domowa, pedofilia czy choćby depresja wśród 
dzieci i współmałżonków wynikająca z emigracji 
zarobkowej. Nadal wszechobecne są tam kradzie-
że, wandalizm, bieda czy wypadki samochodowe. 
Zaczyna natomiast brakować swobody, wolności 
przekonań i tolerancji. A co za tym idzie – miłości 
do drugiego człowieka. 

 Alicja BŁAŻYŃSKA

Na mapie Polski  
zaznaczono tzw. strefy  
(miasta, gminy, powiaty)  
„wolne” od LGBT
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Każdy ma prawo 
do szczęścia
Naszymi rozmówcami są dwie pary gejów. Pano-
wie W. i P. mają wyższe wykształcenie, ciekawe za-
wody, dobrą pracę na kierowniczych stanowiskach 
oraz bardzo dobrą sytuację finansową. W wolnych 
chwilach zwiedzają świat. Z kolei M. i P. mają 
wykształcenie średnie, pracują i też lubią podró-
że, zwiedzanie. Panowie się nie znają, mieszkają 
w różnych miastach. Wypowiedzi obu par druku-
jemy zawsze w tej samej kolejności.

– Jak, waszym zdaniem, żyje się dzisiaj gejom 
w Polsce? Czy w ostatnich latach jest gorzej? 
Więcej lęków, problemów?
(W.P.) – W ostatnich pięciu latach z uwagi na sytu-
ację polityczną i obyczajową, a także ze względu 
na nasilenie agresji wobec osób LGBT żyje się nam 
trudniej. Na pewno nie jesteśmy w stanie okazywać 
publicznie naszych uczuć ani informować ludzi 
o tym, że jesteśmy parą.

(M.P.) – Życie w Polsce uważamy raczej za nor-
malne, na całym świecie istnieje i istnieć będzie 
nietolerancja: czy to chodzi o kolor skóry, czy 
orientację seksualną. Oczywiście życie w Polsce 
jest trudne, dotyczy to nas wszystkich, nie tylko 
osób o odmiennych poglądach.

– Co czujecie, gdy słyszycie o „tęczowej zara-
zie”?
– Zażenowanie oraz rozczarowanie poziomem inte-
lektualnym osób używających takich sformułowań.
– Co do „tęczowej zarazy”, jest mi to raczej obo-
jętne. Tak naprawdę opinie ludzi nas nie obchodzą, 
skupiamy się na nas samych. Życie wtedy staje się 
łatwiejsze i mniej problemowe. Tęcza? Zaraza? 
Nonsens, to piękne zjawisko na niebie :), nam się 
podoba.

– Od ilu lat jesteście parą, czy czujecie się szczę-
śliwi?
– Jesteśmy razem od 4 lat i czujemy się bardzo 
szczęśliwi.
– Jesteśmy parą od dwóch lat, dokładnie 3 grudnia 
minęły dwa lata. Tak, jesteśmy szczęśliwi, kieruje-

Jak to jest z naszą tolerancją?
Homofobia i dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej przybierają ostatnio na 
sile. Mowa nienawiści osób sprawujących w naszym kraju władzę oraz nietolerancyjne 
wypowiedzi przedstawicieli Kościoła katolickiego niepokoją, bo przeczą obowiązują-
cemu w krajach Unii Europejskiej zakazowi takich zachowań, prowadzą do eskalacji 
konfliktów na tym tle.

Sytuacja lesbijek, gejów, a także osób biseksualnych oraz transpłciowych nie jest  
w Polsce łatwa. Chcieliby żyć normalnie, czuć się w swoim kraju bezpiecznie, nie ukry-
wać się ze swoimi uczuciami, kochać i być kochanymi, szczęśliwymi ludźmi. Tymczasem 
wielu z nich doświadcza nękania, zastraszania, a nawet przemocy fizycznej. Wiele osób 
LGBT, żeby przetrwać, „wtapia się w tłum”, oszukując często samych siebie i innych. 
Odważniejsi wychodzą na ulicę, żeby manifestować i walczyć o swoje prawa.
Wiedza Polaków na temat homoseksualizmu nadal jest bardzo powierzchowna i zbu-
dowana na stereotypach. Może nie jest to już temat tabu, ale też nie należy do często 
poruszanychw rozmowach. Ten niski stan wiedzy wykorzystują środowiska radykalne 
i demonstrują swój nietolerancyjny punkt widzenia. 
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my się szacunkiem i miłością, bo miłość ma różne 
oblicza, a odczuwamy je w ten sam sposób.

– W jakim wieku odkryliście swoją homosek-
sualność, jak ją sobie wytłumaczyliście? Jeśli 
potrzebowaliście wsparcia, od kogo je otrzy-
maliście?
– W wieku dojrzewania. Nie, nie korzystaliśmy 
z żadnego wsparcia.
– Najczęściej przychodzi ten moment w wieku 
dojrzewania. Wsparcie potrzebne jest później. 
Najważniejsze to zaakceptować samego siebie 
i pokochać siebie takim, jakim się jest. To jest 
wyzwanie, z którym nie wszyscy sobie radzą. Ja 
osobiście nie potrzebowałem od nikogo żadnego  
wsparcia.

– Jak wiadomość o waszej orientacji seksualnej 
przyjęli rodzice i rodzina, czy zaakceptowali 
wasz związek?
– Tak, nie mieliśmy żadnych problemów. Odczu-
liśmy zrozumienie i ciepłe przyjęcie.
– Początki zawsze bywają trudne. Myśli samobój-
cze, strach, brak akceptacji i nietolerancja – takie 
myśli kłębią się w każdej głowie. Najważniejsze 
to zrobić tak zwany coming out, pierwszy krok. 
Dla rodziców było to zaskoczenie, tak myślę. A dla 
mnie? Ogromna ulga. Jeśli chodzi o moich rodzi-
ców, to dla nich najważniejsze jest moje szczęście. 
Gdy ja jestem szczęśliwy, to i oni są szczęśliwi. 
Niestety, wiem, że nie we wszystkich rodzinach 
jest identycznie. Mój partner ma znacznie trudniej.
– Tak, moi rodzice wiedzą, ale nie chcą o tym roz-
mawiać, udają, że mnie to jednak nie dotyczy, jak-
by wyparli tę wiadomość ze swojej świadomości. 
Odwiedzam ich sam i jest to temat tabu.
–  Jest to spowodowane złymi wzorcami, które 
narzuca Kościół katolicki. Pojęcie religii jest wy-
mysłem ludzi; nadal służy do manipulacji, kontroli 
nad innymi. Jest to smutne, z drugiej strony odczu-
wam ulgę, bo coraz więcej ludzi „się przebudza”.

– Macie problem z mówieniem o swoim związ-
ku? Ukrywacie go przed środowiskiem czy co-
ming out macie już za sobą?

– Rodzina i bliscy znajomi są poinformowani. 
Ludzi nam obcych lub mało znanych nigdy nie 
informujemy. 
– Nie mamy problemów. Jeśli chodzi o coming 
out, traktujemy to w sposób normalny. Jesteśmy 
tacy sami jak inni. Jesteśmy ludźmi, pracujemy, 
płacimy podatki, prowadzimy zwyczajne, niczym 
niewyróżniające się od innych ludzi życie. Kto 
z kim dzieli łóżko w sypialni, nie powinno nikogo 
interesować.

– Czy spotkały was nieprzyjemności z powodu 
waszej orientacji?
– Na szczęście nie.
– Nie, nie mieliśmy żadnych (na szczęście) nie-
przyjemności.

– Co byście powiedzieli tym, którzy homo-
seksualizm uważają za chorobę, którą należy  
leczyć?
– Aby skorzystali z takiej instytucji, jak biblioteka 
i zaczęli rozwijać się intelektualnie.
– Homoseksualizm sięga czasów antycznych, zja-
wisko to nie powstało w czasach, w których żyje-
my. To nie choroba, to tak naprawdę nasz wybór. 
Jestem osobą, która nie wierzy w żadne religie, 
bo jest to wymysł człowieka. Wierzę natomiast 
w Boga, którego cząstkę ma każdy z nas. Wierzę 
również w reinkarnację – to, kim teraz jesteśmy, 
jest  naszym planem, naszym wyborem, tak zwa-
nym planowaniem dusz. Ja sam zaplanowałem 
sobie takie życie i wiem, że idę właściwą ścieżką. 
Jest to trudny temat i nie każdy to zrozumie. Jeśli 
tak jest, to znaczy, że to nie jest ten właściwy czas 
na zrozumienie.

– Czy chcielibyście, żeby w naszym kraju było 
tak jak w Holandii, gdzie osoby o odmiennej 
orientacji seksualnej mają prawo do zawierania 
związków partnerskich oraz prawo do adopcji 
dzieci? Czy wówczas skorzystalibyście z takich 
możliwości?
– Tak, zdecydowanie wolelibyśmy, aby Polska była 
bardziej tolerancyjna. Nie jesteśmy zwolennikami 
adopcji dzieci przez pary LGBT.
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– W Holandii jest, co prawda, prawo do zawierania 
związków tej samej płci, ale czy tak zwany papie-
rek uczyni mnie bardziej szczęśliwym, niż jestem 
teraz? Nie, ja tego nie potrzebuję. Co do adopcji 
dzieci, to jestem przeciwny. Dziecko to nie zabaw-
ka na pokaz, to obowiązek i odpowiedzialność. 
Dzieci powinny wychowywać się w domu, gdzie 
jest kobieta i mężczyzna.

– Czy chodzicie na Parady Równości, co o nich 
myślicie?
– Nie, nie chodzimy. Nie jesteśmy aktywni przy 
okazji takich wydarzeń.
– Nie chodzimy na żadne parady, nie utożsamia-
my się z tą grupą ludzi  Szanuję jednak poglądy 

innych, jak i demokrację, Jeśli chcą w ten sposób 
być zauważeni, to ja to rozumiem. 

– Co waszym zdaniem mogłoby poprawić w Pol-
sce wiedzę na temat osób LGBT, żeby je bardziej 
rozumieć i akceptować?
– Edukacja seksualna młodzieży w szkole, debata 
publiczna, wsparcie rządu RP.
– Wszyscy jesteśmy ludźmi, wykonujemy te same 
czynności, a to, że ktoś ma inny kolor skóry czy 
też orientację, nie powinno być powodem do nie-
nawiści, wyśmiewania i różnego rodzaju obelg.

Rozmawiała
 Bogumiła HYLA-DĄBEK
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 Literatura lubuska

Życie, którego nie można dotknąć ani zobaczyć, 
jest także piękne

H. Lubicz-Kirszke

– Spoglądając na pański dorobek literacki, nie 
sposób nie zauważyć, że dominują w nich tomiki 
poetyckie, bo jest ich aż trzynaście. Określając 
zatem miejsce pańskiego stałego pobytu jako 
literata, można by odwołać się do tytułu anto-
logii poezji lubuskiej „Mieszkam w wierszu”. 
Tymczasem na rynku księgarskim w 2019 r. po-
jawiła się obszerna monografia, w której podda-
je pan skrupulatnej analizie biografię Michała 
Kaziowa. Dlaczego akurat to nazwisko przykuło 
pańską uwagę?
– Michał Kaziów to wybitna postać, wielka oso-
bowość, od 1973. aż do śmierci w 2001 roku 

mieszkaniec Zielonej Góry. Takich ludzi jak on 
docenia się raczej za życia, z chwilą ich odejścia 
ten wizerunek zaciera się, o ich zasługach mówi 
się coraz mniej… Mam nadzieję, że moja książka 
ocali fenomen tego człowieka od zapomnienia. 
Dlaczego akurat Michał Kaziów? Pomysł napi-
sania monografii narodził się podczas rozmowy 
z Januszem Koniuszem, wieloletnim przyjacielem 
pana Michała. Dzięki panu Januszowi poznałem 
żonę Kaziowa – panią Stefanię, która udostępniła 
mi bogaty dorobek twórczy męża, setki fotogra-
fii... Wprawdzie znałem go, witaliśmy się, ale nie 
miałem szczęścia przyjaźnić się z nim. Różnica 
wieku też pewnie zrobiła swoje.

– Rok 1945 to znamienna data, która zakończyła 
wojnę, przyniosła nam wolność jako narodowi, 
ale zdeterminowała życie 20-letniego wówczas 
Michała. Na skutek wybuchu miny stracił wzrok 
i obie ręce. Dla tego młodzieńca nie było za-
tem końca walki, on właśnie ją rozpoczął. Czy 
w ostatecznym rozrachunku ten rok należy za-
pisać wyłącznie po stronie strat w życiu młodego 
człowieka?
 – Niekoniecznie, bo gdyby nie ten wypadek, jak 
słusznie zauważył Alfred Siatecki, pan Michał ni-
gdy nie odkryłby w sobie tych talentów, którymi 
zadziwił świat, bo mając takie właśnie ułomności, 
wypracował w sobie doskonały słuch i pamięć. Był 
pierwszym na świecie człowiekiem, który odczy-
tywał pismo brajlowskie górną wargą. Gdyby takie 
kalectwo przytrafiło się Kaziowowi w dzisiejszych 
czasach, nie podniósłby do rangi sztuki słuchowisk 
radiowych, nie uniósłby ciężaru rywalizacji z ta-
kimi współczesnymi osiągnięciami techniki, jak 
komputer czy telefon komórkowy...

– Można wyobrazić sobie, jakie emocje towa-
rzyszyły młodemu człowiekowi po wyjściu ze 

Niewidomy bohater
Rozmowa z dr. ROBERTEM RUDIAKIEM – poetą, prozaikiem, autorem monografii „Feno-
men Michała Kaziowa”
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szpitala. Miał pomóc rodzicom w prowadzeniu 
gospodarstwa, tymczasem to jemu trzeba było 
pomagać, począwszy od podstawowych czyn-
ności higienicznych.
– Bezsprzecznie tę rolę przejęła Tekla Kaziów 
i spełniała ją z prawdziwie matczynym poświęce-
niem. Wraz z mężem uczyła syna stawiać pierwsze 
kroki w ciemności. Jan Kaziów samodzielnie zmaj-
strował Michałowi specjalny pulpit pod książki 
i zadał sobie wiele trudu, żeby opisać poszczególne 
litery alfabetu Braille’a. Największą  jednak rolę 
w edukacji M. Kaziowa odegrała Halina Lubicz–
Kirszke, jako że to ona zajmowała się sprawami 
kulturalno-oświatowymi niewidomych.

– Halina Lubicz, mając tak wielu podopiecz-
nych,  szczególną uwagę zwróciła jednak  na 
Michała  i poświęciła właśnie temu chłopcu naj-
więcej swego czasu. Dlaczego?
– Pani Halina dostrzegła w młodym człowieku 
ogromny potencjał, doceniła też siłę jego woli, de-
terminację i pracowitość. Sama musiała zastanowić 
się nad metodami pracy, by skutecznie nauczyć nie-
widomego podopiecznego czytania bez użycia rąk. 
Metodę czytania górną wargą wypróbowywała naj-
pierw na sobie, ponieważ chciała wiedzieć, co czuje 
człowiek, któremu zamierzała pomóc. Poza tym, 
jak zauważyło to wielu, H. Lubicz posiadała jakiś 
dodatkowy zmysł, którym bezbłędnie rozpoznawała 
człowieka potrzebującego szczególnej pomocy.

– Jaką rolę odegrała zatem pani Halina, nazy-
wana przez Michała drugą mamą, w życiu tego 
młodego człowieka?
– Przede wszystkim wyciągnęła Michała z mara-
zmu, nie pozwoliła zgnuśnieć, przeciwnie, pomogła 
mu poczuć własną wartość i zapomnieć o kom-
pleksach. Była jego pierwszym czytelnikiem, re-
cenzentem i niestrudzonym lektorem. Dostarczała 
samodzielnie wykonanych pomocy naukowych. 
Wykorzystywała swój własny wdzięk do załatwie-
nia spraw podopiecznego. To dzięki jej usilnym 
staraniom otrzymał stypendium, które zapewniło 
mu byt i umożliwiło dalszą naukę. Zaangażowała 
do pomocy własną matkę, Marię Pempkowską, od 

której Michał otrzymał nie tylko wikt i opierunek, 
ciepły kąt do zamieszkania, ale i dużo serdeczności 
podczas studiów w Poznaniu.

– Na wielu fotografiach, umieszczonych w pań-
skiej książce, zauważa się pewną zażyłość pani 
H. Lubicz-Kirszke z rodziną Kaziowa. Szczegól-
nie na tych zdjęciach z Bogaczowa czy podczas 
letnich urlopów, na które zabierała swego pod-
opiecznego. Co sądzi pan o przyjacielskich wię-
ziach tych rodzin – cokolwiek by mówić – jakże 
różnych pod względem statusu społecznego?
 – Rzeczywiście, na tych fotografiach wyraźnie 
widać, jak losy prostego człowieka i jego rodziny 
zbiegły się z losami osoby wysoko urodzonej, ele-
ganckiej i wykształconej, która za sprawą pierwsze-
go męża weszła w hrabiowskie kręgi. A jednak pani 
Halina wraz z mężem bez namysłu decyduje się na 
przejażdżkę wozem drabiniastym, pomaga matce 
Michała w prostych czynnościach, chętnie uczest-
niczy w uroczystościach rodzinnych w Bogaczowie.

– Czy pan Michał doceniał trud swojej drugiej 
mamy?
– Oczywiście, to ona najczęściej była światłem 
jego oczu, a podsumowując ich wieloletnią przy-
jaźń, kiedy żegnał się ze swą wierną opiekunką, 
powiedział: „To dzięki niej jestem tym, kim jestem. 
To właśnie ona nauczyła mnie wiary i pewności 
siebie. Przekonała, że życie, którego nie można 
dotknąć ani zobaczyć, jest także piękne”.

– Dorobek twórczy Michała Kaziowa jest na-
prawdę imponujący. Proszę powiedzieć, co z jego 
twórczości zrobiło na panu największe wrażenie, 
które z osiągnięć ceni pan najbardziej?
– Nie ulega wątpliwości, że nazwisko M. Kaziowa 
należy łączyć z najbardziej popularnym medium 
jego młodzieńczych czasów, jakim wówczas było 
radio. To on podniósł słuchowisko radiowe do rangi 
sztuki i na ten temat napisał obszerną pracę badaw-
czą „O dziele radiowym”. Natomiast z literackie-
go dorobku cenię sobie autobiograficzną powieść 
„Gdy moim oczom”, która stanowi świadectwo 
niepokory jednostki wobec przypisanego jej losu.
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– W swej monografii „Fenomen Michała Kazio-
wa” pisze pan, że ten człowiek swoje kalectwo 
przekuł na życiowy sukces. Dzisiaj już go nie ma 
wśród nas, ale czy za życia czuł się doceniany 
i wspomagany przez państwo?
– Państwo polskie zawiodło go i to niejeden raz. 
Owszem poklepywano, wręczano dyplomy, odzna-
czano orderami, wskazywano młodzieży jako wzór 
do naśladowania. A tymczasem z przeszkodami 
zmagał się sam i jeśli pokonywał je, to tylko dzięki 
pomocy nielicznych osób. Zdobycie godnej pracy 
po ukończeniu studiów graniczyło z cudem. Nikt 
z władz wtedy nie wyciągnął ręki do Kaziowa. Miał 
zatem prawo czuć się oszukanym i zepchniętym 
na bok.

– Czy ma pan jeszcze jakieś plany wobec boha-
tera swojej monografii, związane z utrwaleniem 
pamięci o nim?

– Owszem, coś już udało się załatwić, ale jeszcze 
wiele przede mną. Cieszę się z tablicy pamiątko-
wej, która upamiętnia miejsce zamieszkania M. 
Kaziowa. Przy jej odsłonięciu była również wdowa 
po panu Michale – Stefania Klimkowska. Wie-
rzę też, że powstanie pomnik tego niezwykłego 
człowieka, jako że już wielu aktywnie wspiera ten 
projekt. I mam jeszcze jedno marzenie, a miano-
wicie chciałbym namówić Agnieszkę Holland do 
nakręcenia filmu fabularnego  o Michale Kazio-
wie. Ameryka ma ekranizację biografii niewido-
mej Helen Keller, niechże i u nas powstanie film 
o nietuzinkowym człowieku, który mimo wielu 
przeciwieństw – uniósł swój los.

– Życzę spełnienia marzeń i dziękuję za rozmowę.

 Małgorzata TURZAŃSKA
Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek

Michał Kaziów, niewidomy pisarz, publicysta i naukowiec
Fot. Czesław Łuniewicz 

Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, zbiór 1420 „Czesław Łuniewicz – spuścizna”. 
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Przy ulicy  
Sucharskiego
Już za życia o postaci i fenomenie Michała 
Kaziowa powiedziano i napisano tak wiele, że 
dzisiaj, zdaje się,  nic nowego nie da się  dodać. 
A jednak chyba ciągle coś można, co pokazał 
Robert Rudiak w swoim filmowym ujęciu. 

Kiedyś sformułowałem taką dość poetycką tezę, 
że Michał Kaziów rodził się dwa razy. Raz jako 
niemowlę w chłopskim domu na Kresach, w Ko-
ropcu (1925), gdzie – dorastając – miał marzenie 
o zdobyciu własnego miejsca w życiu, które jed-
nak spotkała katastrofa. Opowiadał mi o klimacie 
chłopięcego życia i o swoich losach wojennych, 
które po części opisał. 

Po wypadku we Wrocławiu, po utracie wzroku 
i obu rąk, kiedy to stał się wojennym inwalidą, po-
niekąd bez żadnych perspektyw dalszego rozwoju, 
wszystko w jego życiu zaczęło się od nowa, niemal 
od zera. Wyrzucony przez los na margines świata, 

do świata powracał z samego dna. Musiał w bólach 
rodzić się na nowo. Nieustannie pokonywać siebie, 
więc nie jednorazowo, ale każdego dnia, przez całe 
życie. Używając własnej woli, odwagi, dyscypliny, 
chęci bycia kimś innym. Poniekąd Kaziów stał się 
dzieckiem samego siebie. To brzmi dość absurdalnie 
poetycko, ale i logicznie. Był człowiekiem stwarza-
nym i stwarzającym się, by podążyć z nieużytecz-
ności w użyteczność. Przezwyciężał jako niewido-
my różnorakie  ograniczenia, własne lęki, słabości 
psychiczne i ułomności; kamienie życia. Jego droga 
i wypracowana postawa idealnie układały się we 
wzór. I to zostało podchwycone. Szybko jego życie 
obrastało w mit, w legendę. Wyszedł z ciemności 
i piął się w górę. Z pobocza drogi wkroczył w centrum 
sceny oświetlonej reflektorami zachwytu i uznania. 
Wszystko to opisał w książce „Gdy moim oczom”, 
którą przeczytał Jan Paweł II. Ludzie oglądali Michała 
Kaziowa i słuchali, co ma do powiedzenia, niemal 
zazdroszcząc mu jego naukowych czy artystycznych 
osiągnięć. Zwykłość zmieniła się w niezwykłość. 

Byłby jednak ten obraz za łatwy, książkowy 
(papierowy) i całkowicie nieprawdziwy, bo błędem 
byłoby jemu tylko przypisywać wszystkie osiągnię-
cia i zwycięstwa, jeśli nie uwzględniłoby się arcy-
ważnego faktu, że wszystko to stało się owocem za 
sprawą człowieczej współpracy, podania pomoc-
nej ręki przez drugiego człowieka. I jeśli ku jakiejś 
ważnej refleksji należy się skłaniać, to zwłaszcza 
ku takiej, że człowiek człowiekowi może nieść nie 
tylko nieszczęście, ból, katastrofę, ale także wiel-
kie dobro ocalenia. Brzmi to niemal banalnie, ale 
obecnie, w czasie zabójczej pandemii, jest ta właśnie 
rzecz szczególnie aktualna. To jest ta żywotna idea 
wzajemnego podtrzymywania się w kłopotach dnia 
i życia. Wielka idea kreowania człowieczeństwa. 
Oczywiście Kaziów nie zgodziłby się zapewne z pa-
tetycznym tonem tego określenia. Bo tak naprawdę 
wszystko wiedział o realnej materii swojego życia. 
Można je przekładać na wiele codziennych, trudnych 
sytuacji. Przez ten pryzmat na pewno można skutecz-
nie człowieka poznawać i oceniać. Co robić trzeba 
dzień po dniu i sprawdzać, na ile  kogoś stać wobec 

Czesław SOBKOWIAK

Czesław Sobkowiak przemawia podczas odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej na bloku, w którym mieszkał 
Michał Kaziów
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drugiego człowieka. Pamiętajmy, że w kształt losu 
Michała Kaziowa jest wpisana życzliwość, pomoc 
i praca aktorki teatralnej Haliny Lubicz. Gdyby nie 
Halina Lubicz... można się zastanawiać. Słusznie się 
zastanawiać. To był na pewno ważny dla niej i wy-
magający poświęcenia wybór w życiu. Minęło już  
dwadzieścia lat od śmierci M. Kaziowa (2001), a ta 
idea niesienia pomocy drugiemu człowiekowi zdaje 
się być jeszcze bardziej aktualna. Ileż problemów 
przeżywają dzisiaj ludzie, choćby uchodźcy. Niewąt-
pliwie przenika los Michała Kaziowa uniwersalizm 
postawy, która posiada realne wypełnienie życiem.

Tak się składa, że byłem blisko tych spraw. 
Najpierw, na początku lat osiemdziesiątych, dość 
sporadycznie służyłem Michałowi Kaziowowi 
swoją pomocą, gdy potrzebował napisać lub raczej 
podyktować swój felieton, np. do cotygodniowe-
go cyklu „Włącz radio” w „Gazecie Lubuskiej”. 
Przepisywałem podyktowany tekst na maszynie 
i zanosiłem do redakcji. Michał był wtedy w glorii 
sławy po wydaniu swojej wielkiej książki biogra-
ficznej „Gdy moim oczom”. O nim zrobiono film 
dokumentalny „Doktorant”, o nim były reportaże 
prasowe w „Nadodrzu” i nie tylko. Sukces książki, 
liczne recenzje i spotkania sprawiły, iż zasmako-
wawszy splendorów bycia pisarzem, zapragnął  
kontynuować literacką twórczość, która wymaga, 
poza wszystkim innym, zwłaszcza regularności 
tworzenia. Halina Lubicz już nie wszystkiemu, ze 
względu na stan zdrowia, mogła podołać. 

I tak to w pewnym momencie niemal codzien-
nie z rana, najpierw autobusem, a potem już „malu-
chem”, czyli dzisiaj bardzo cenionym fiatem 126 p, 
udawałem się do Zielonej Góry. Autko zostawiałem 
na pobliskim parkingu (czasem niestety spuszczano 
mi z baku benzynę) i udawałem się do bloku przy 
ulicy Sucharskiego. Naciskałem dzwonek, wspina-
łem się po schodach. Michał otwierał drzwi. Robiłem 
herbatę. I starałem się notować, mniej lub bardziej 
dokładnie, ułożone już w głowie Michała w jakimś 
dokładniejszym zarysie treści i fabuły literackie. 
I trzeba to też uczciwie powiedzieć. Wymagały one 
adiustacji, a czasami jakichś koniecznych zabiegów 
redakcyjnych i uzupełnień. Wspólnie uzgadnialiśmy 
kształt narracji wielu zdań. Odczytywałem je i czeka-

łem na akceptację. To sekretarzowanie nie było wcale 
łatwe, bowiem wymagało wielokrotnego odczyty-
wania treści tekstu. Zimową porą w tym mieszkaniu 
bywało chłodno. Tak powstało z moim udziałem 
kilka kolejnych książek, np. „A jednak w pamięci”, 
„Piętna miłości”, „Z orchideą”. Przedstawiał na swo-
ich kartach ludzi niewidomych, pokrzywdzonych 
przez los, nieumiejących unikać życiowych błędów, 
ale też akcentował ludzką dzielność. Podobny tryb 
pracy miał miejsce podczas pisania felietonów do 
radia, do „Serca i Troski”, „Aspektów” i „Niewi-
domego Masażysty”, którego był redaktorem przez 
kilka lat. To wszystko go dowartościowywało, czuł 
się bowiem potrzebny innym. 

Dyktował mi też listy prywatne do sobie zna-
nych osób tudzież pisma do urzędów. Gdy trzeba 
było, wychodziliśmy na spacer przed blok, je-
chaliśmy do lekarza, do szpitala na zabieg oku-
listyczny, udawaliśmy się do radia. Wszystko pa-
miętam. Zdarzyły się też wyjazdy do Warszawy, 
gdzie w Polskim Związku Niewidomych Michał 
pełnił funkcję w Sądzie Koleżeńskim. Ubierałem 
go, zakładałem buty, zawiązywałem sznurowadła, 
myłem twarz, powieki, zaprowadzałem do toa-
lety. Napisałem dla niego dwa wiersze. Czasami 
asystowałem mu w spotkaniach autorskich, np. 
w liceum w Rybniku. Napisałem małą książeczkę 
prozatorską „Prolegomena do Michała Kaziowa”. 
I tak to moja z początku doraźna obecność w jego 
domu zmieniła się w stałe przez kilka lat bywanie. 
Poniekąd pełniłem funkcję jego sekretarza literac-
kiego. Było to możliwe, ponieważ byłem w tym 
czasie bez pracy. Bezrobotny. 

Oczywiście poznawałem jego problemy, historię 
rodzinnego życia, zmieniające się poglądy, prze-
życia, nastroje, słabnące zdrowie i ludzi, którzy 
go z różnymi sprawami odwiedzali. W przeddzień 
śmierci, 5 sierpnia 2001, odwiedziłem Michała Ka-
ziowa na oddziale intensywnej terapii w Poliklinice. 

Niedawno odsłonięto tablicę pamiątkową na 
fasadzie bloku, w którym mieszkał. Tablicę stanowi 
zwyczajna szklana szyba, która nie gwarantuje zbyt 
długiej trwałości. Szkoda. 

 Czesław SOBKOWIAK
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Janusz Koniusz – 
stracone szanse?
Dlatego znakomicie rokujący w latach 50. i 60. 
poeta nie przebił się do literatury polskiej, nie 
został jej klasykiem? Powiedział po latach, że 
gdyby choć dwa jego wiersze weszły do anto-
logii literatury polskiej, to byłby uznał to za 
sukces. Czy coś zatem straciliśmy? Wspólnie, 
bo nie tylko Janusz Koniusz...?

Zapowiadał się na bardzo ciekawego poetę. Odkry-
to go jako niepełnoletniego młodzieńca w sosno-
wieckim mateczniku, rozwijał się w Katowicach 
i łapał literacki tlen podczas słynnych ogólno-
polskich spotkań młodych w Nieborowie (1951) 
i Oborach (1954). Był tam obecny m.in. obok 
Tadeusza Borowskiego, Ernesta Brylla, Jerzego 
Harasymowicza, Marka Hłaski, pod skrzydłami 
takich wybitnych postaci literatury, jak Nałkowska, 
Kruczkowski, Jastrun. Gdy w 1954 r. przyjechał do 
Zielonej Góry – mając dopiero 20 lat i niemal 15 
wierszy wydrukowanych w prasie krajowej – stał 
się najważniejszym literatem Winnego Grodu. Cóż 
jednak się stało, że ta początkowa werwa literacka 
z czasem opadła, choć przecież wiersze, opowia-
dania drukował do samej śmierci? Czy prowincjo-
nalna Zielona Góra przyciskała przez całe dorosłe 
życie hamulec rozwojowi jego twórczości? Czy 
tłumiła ją nadmierna aktywność społeczna? A może 
coś nie tak bardzo zewnętrznego, niekoniecznie za-
uważalnego? Spróbujmy to przeanalizować. Może 
żeby wyciągnąć naukę...?

W „Roczniku Lubuskim”
Z okazji jubileuszu 60-lecia periodyku naukowego 
Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, „Rocznika 
Lubuskiego”, w końcówce 2019 r. przygotowałem 

publikację na temat literackich treści na łamach 
tegoż czasopisma. Nie szło o twórczość oryginal-
ną, tylko o omówienia tejże, oczywiście głównie 
z akcentem na twórczość lubuską lub też Lubuszan. 
Przejrzałem wszystkie roczniki w poszukiwaniu 
stosownych tekstów. Przeglądem objąłem wydania 
od 1. do 44., czyli od roku 1959 do 2018. Od razu 
mogę stwierdzić, iż ostatnie lata, ba, właściwie na-
wet ostatnie dziesięciolecia „RL”, nie zaprzątnęły 
mojej uwagi. Nie znalazłem materiałów odpowia-
dających zadanemu  tematowi. To w przedziale 
między rokiem 1959 a 1978 (wyszedł wtedy numer 
10 „RL”) zawiera się niemal cały dorobek literatu-
roznawczy „Rocznika”. W bibliografii pierwszych 
15 numerów znajduje się aż 19 pozycji tyczących 
tego zagadnienia. Z tychże 19 pozycji mogę – jako 
istotne – wskazać trzy duże szkice syntetyczne. 
Andrzeja Czarkowskiego „Życie literackie Ziemi 
Lubuskiej 1955-62” (wydrukowany w tomie 3.), 
Wilhelma Szewczyka „Zielonogórskie środowi-
sko literackie na tle rozwoju literackiego Nadod-
rza” (tom 5) i najpełniejszy chyba opis Andrzeja 
K. Waśkiewicza pt. „Lubuskie środowisko literac-
kie 1955 – 1973” (tom 10). 

Poza wymienionymi pozycjami są w „RL” –  
wówczas bardzo istotne – recenzje omawiające 
twórczość Lubuszan. Dlaczego uważam to za tak 
ważne? Były to bowiem albo recenzje prezentujące 
dorobek zielonogórskich debiutantów rozpoczy-
nających swą drogę życiową z umownym piórem 
w garści, albo recenzje pierwszych wydań różnora-
kich lubuskich pozycji zbiorowych. I tak na przy-
kład – co miało znaczenie dla umacniania się słabej 
tu wciąż polskości – omawiano świeżo napisane 
i wydane legendy lubuskie, wydawnictwa zbiorowe 
i indywidualne tomiki wierszy oraz pamiętniki. 
Wśród tych publikacji znalazły się omówienia 
pierwszych zbiorków poetyckich autorstwa Janusza 
Koniusza. W tomie „RL” z 1959 roku Bogdan Bąk 
w tekście pt. „Zielonogórskie debiuty” (poetyckie) 
recenzuje wydane rok wcześniej „Tempo krąże-
nia” Janusza Koniusza, Henryka Szylkina „Kolory 
wzruszeń” i Bolesława Solińskiego „Pryzmaty”. 
Cała trójka wydała w 1958 r. debiutanckie tomiki 
wierszy finansowane przez Lubuskie Towarzy-

Eugeniusz KURZAWA
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stwo Kultury, choć wydrukowane we Wrocławiu 
nakładem tamtejszego oddziału ZLP. Marian Ko-
walski przedstawia czytelnikowi swoje refleksje 
na temat pozycji „Miniatury”, wydanej również 
w 1958 r. przez LTK, w której teksty – tym razem 
prozatorskie – publikują: Ingeborga Bieniek, Ta-
deusz Kajan, J. Koniusz, Ryszard Rowiński, B. 
Soliński, Bronisław Suzanowicz, Henryk Szura, 
Henryk Szylkin. Pomieszczają je na zaledwie 34 
stroniczkach. Spośród ośmiu autorów recenzent 
wyróżnia R. Rowińskiego – późniejszego znakomi-
tego reportera dwutygodnika „Nadodrze” i – tu nie 
ma zaskoczenia – J. Koniusza. Kowalski kończy 
słowami: „Zielonogórski tomik miniatur, moim 
zdaniem, mimo wyliczonych wad dość dobrze za-
prezentował literackie środowisko Zielonej Góry”. 
W zasadzie było to całe ówczesne środowisko...

Wejście na scenę
W ten sposób pojawił się w lubuskim życiu pu-
blicznym poeta Janusz Koniusz, który stał się już 
działaczem Lubuskiego Towarzystwa Kultury. LTK 
było zaś pierwszym wydawcą „Rocznika Lubu-
skiego”. Z niego wyłoniło się dość szybko LTN 
– Lubuskie Towarzystwo Naukowe, które jest do 
dziś edytorem pisma. Koniusz był zatem zarówno 
aktywistą społecznym, jak i występował w roli 
redaktora, chociażby „Rocznika”. Niewiele później 
znajdzie się w redakcji czasopisma „Nadodrze” 
(z czasem dwutygodnika), a w końcowej fazie ist-
nienia tego pisma odnajdujemy go w roli redaktora 
naczelnego. W „Roczniku Lubuskim” występuje 
zaś jako autor ważnych, niekiedy syntetycznych 
publikacji dotyczących życia społeczno-kultural-
nego na Ziemi Lubuskiej.

W chwili, gdy w 1958 r. debiutował tomikiem 
poetyckim, Koniusz miał na koncie ponad 50 wier-
szy opublikowanych na łamach prasy krajowej. Nie 
był wtedy literackim nowicjuszem, choć wciąż po-
czątkującym, ale już znanym i powoli uznawanym 
pisarzem. „Kiedy w 1954 roku przybył do Zielo-
nej Góry, był już po debiucie prasowym wierszem 
»Droga« w »Życiu Literackim« w 1951 r.” – odno-
towuje Czesław Sobkowiak w publikacji biobiblio-
graficznej pt. „Janusz Koniusz. W 70. rocznicę uro-

dzin” (Zielona Góra 2003, s. 9). Jednakże Andrzej 
K. Waśkiewicz powołuje się („Pro Libris” 2004, 
nr 1, s. 93-98) na „staranne bibliografki – Marię 
Adamek i Zofię Maziarz” i przytacza wcześniejszą 
datę debiutu prasowego poety. Mianowicie wska-
zuje na rok 1950, kiedy to ukazał się wiersz „To 
nie gwiazdy spadają” („Odra” 1950, nr 13) i na 
rok 1951 oraz utwór „Czarny Śląsku” („Trybuna 
Wolności” 1951, nr 9). Przyszły pisarz, dramaturg, 
dziennikarz miał wówczas zaledwie 16 lat! 

Młody poeta 
A jak było na samym początku? „Przypadek spra-
wił, że jako piętnastoletni chłopiec zostałem laure-
atem konkursu zorganizowanego przez czasopismo 
»Górnik« w Sosnowcu. Przewodniczący jury, [...]
pisarz Jan Brzoza, akurat organizował w Kato-
wicach przy Związku Literatów Polskich koło 
młodych pisarzy. Wpisał mnie na listę i tak, jako 
najmłodszy w tym gronie, bardzo szybko znalazłem 
się w stosunkowo dużym środowisku literackim. 
To wydarzenie okazało się w moim późniejszym 
życiu czymś bardzo ważnym” – powiedział J. Ko-
niusz w wywiadzie udzielonym Emilii Ćwilińskiej 
(„Janusz Koniusz. W 70. rocznicę urodzin”, s. 25). 
Można przyjąć, że w latach powojennych wszyst-
ko działo się szybciej, ludzie wcześniej awanso-
wali, łatwiej było zrobić karierę. Jednakże musiał 
J. Brzoza zauważyć „coś” w wierszach młodzieńca 
z Sosnowca, skoro na niego postawił. Późniejsze 
lata to potwierdziły.

Pod koniec marca 1951 r. J. Koniusz trafia na 
słynny Zjazd Młodych Literatów w Nieborowie, 
a w 1954 r. w Oborach pod Warszawą. „Byli wtedy 
z nami w Nieborowie w charakterze gości Zofia 
Nałkowska, [...] Lucjan Rudnicki, [...] Mieczysław 
Jastrun, Tadeusz Borowski, Jerzy Putrament, Leon 
Kruczkowski, Wiktor Woroszylski [...]. W Oborach 
główne skrzypce grali Igor Newerly, Anna Ka-
mieńska, Jan Śpiewak [...]. Tam poznałem Jerzego 
Harasymowicza, Jana Himilsbacha, Ernesta Bryl-
la” – wspomina („Janusz Koniusz. W 70. rocznicę 
urodzin”, s. 26). Zatem znakomity start w niepo-
wtarzalnym otoczeniu. Zapowiedź niepospolitej 
kariery, niebanalnego rozwoju.
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Wykorzystać wzorce, pomysły
W owym czasie, już zakotwiczony w Zielonej 
Górze, Koniusz stara się po trosze przenosić na 
prowincjonalny grunt wzorce katowickie. Bie-
rze udział w tworzeniu środowiska literackiego. 
„Najpierw około roku 1954 zaczęli się skupiać 
w sekcji literackiej przy ZW ZMP. [...] W 1955 
roku udało się wydać jednodniówkę »Ziemia Lu-
buska«, którą Koniusz kupił w kiosku na dworcu 
PKP w Katowicach”. Po październiku 1956 r. „po-
stulaty i marzenia młodych literatów zaczęły się 
realizować. 6 lipca 1957 roku powstało Lubuskie 
Towarzystwo Kultury” – opisuje Cz. Sobkowiak 
(„Janusz Koniusz. W 70. rocznicę urodzin”, s. 9). 
Tak kształtował się poeta i działacz – jednocze-
śnie. Choć może już wtedy bardziej zaczął się 
rzucać w oczy działacz, który żeby wydrukować 
wiersze, musiał wpierw „załatwić” sobie miejsce 
publikacji: periodyk, wydawnictwo. Zatrudniony 
od początku na etacie sekretarza LTK, wsiąkł na 
dekady „w działaczowstwo”. Stosował przy tym 
skuteczną metodę: problemy społeczne wymaga-
jące załatwienia wpierw prezentował w prasie, 
gdzie wskazywał na ich ważność, znaczenie dla 
regionu, społeczeństwa. Na przykład w „Roczni-
ku Lubuskim” prezentuje bardzo obszerny, wie-
loaspektowy materiał „O społecznym ruchu kul-
turalnym w woj. zielonogórskim”. Mówi wręcz 
o narodzinach lubuskiego modelu kultury. Nie są 
to publikacje przypadkowe, okolicznościowe, lecz 
poważne rozważania na temat życia kulturalnego 
w nowych warunkach. Tę tematykę znajdziemy 
również w „Nadodrzu”, które zaczęło się ukazywać 
w owym czasie, a z racji częstotliwości wychodze-
nia sprzyjało inicjowanym przez Koniusza dysku-
sjom redakcyjnym, publicznym wypowiedziom na 
temat życia społeczno-kulturalnego. Zwłaszcza po 
1956 r., gdy po tzw. odwilży październikowej wy-
dawało się, iż jest szansa na coś ciekawego i istot-
nego w kulturze oraz nauce Polski prowincjonalnej. 
Przykładem może być tekst inicjalny pt „O lubu-
ski instytut naukowy” z „Nadodrza” (1961 nr 10, 
październik, s. 1,7), z którym wchodzą od razu 
w dyskusję mgr Hieronim Szczegóła ze Szprotawy 
i mgr Wiesław Myszkiewicz z Zielonej Góry, jako 

„Pierwsze głosy w dyskusji” (s. 7). Lub czołówka 
numeru pt. „Kultura kołem się toczy” („Nadodrze” 
1961, nr 3, s. 1,7). Właściwie w niemal każdym 
numerze „Nadodrza” znajdujemy coś ciekawego 
do czytania autorstwa J. Koniusza.

W każdym razie w latach 50. i na początku 60. 
znajdujemy Koniusza nie tylko jako poetę (później 
prozaika), ale może nawet przede wszystkim – jako 
animatora społecznego. W Babimoście powstaje 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej. 
W 2017 r. świętowano jego 50-lecie. Na tym ju-
bileuszu zdążył jeszcze być Janusz Koniusz, który 
zakładał stowarzyszenie. Organizatorzy pokazali 
mi oryginalną listę członków-założycieli, na której 
widnieje nazwisko pisarza. Przyznaje się on do 
„tworzenia izb muzealnych w Pszczewie, Dąb-
rówce Wlkp., Babimoście”, wspomina wręcz „pra-
cę wiejskich klubów i świetlic”. Czy nie było to 
zbyt wielkie rozdrobnienie poczynań społecznych? 
Gdzie tu miejsce na literaturę?

Dobra prasa
Wróćmy jeszcze do „Rocznika Lubuskiego” i Ko-
niusza na jego łamach. Redakcji udało się wówczas 
przyciągnąć kilka uznanych w kraju, zwłaszcza 
na jego zachodzie, nazwisk. Pojawiają się: Wło-
dzimierz Maciąg, Wilhelm Szewczyk, Eugeniusz 
Paukszta, jest Bohdan Drozdowski i inni. Skutko-
wało to dobrymi publikacjami i oczywiście pod-
niesieniem poziomu periodyku. B. Drozdowski był 
jednym z ważnych odkryć „odwilżowych” polskiej 
literatury (m.in. obok Harasymowicza, Herberta). 
W „RL” w tekście pt. „Pisane na wodzie” wziął na 
warsztat drugi tomik Koniusza pt. „Ślad przelotu”. 
Drozdowski, któremu poezja Koniusza podoba 
się, podnosi i uogólnia w swym omówieniu coś 
istotnego: że w zasadzie każdy dobrze rokujący 
poeta jest w Warszawie, ergo w Polsce, niezna-
ny. Dlaczego? Odpowiada Drozdowski krótko: 
„jest daleko” i „nie ma wysokich protektorów”. 
Bycie „daleko”, jak wiemy dziś, stało się chyba 
już wkrótce po tym zapisie osobistym wyborem 
pana Janusza. Coś zatem straciliśmy (my, czytel-
nicy, również, nie tylko J. Koniusz) – z powodu 
owej nadmiernej odległości. I, na marginesie, ta 
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sytuacja (w literaturze polskiej) nadal obowiązuje... 
Poza Drozdowskim dobrze potraktowali pierwsze 
tomiki Koniusza również inni wielcy: Adam Wa-
żyk cenił sobie „Tempo krążenia”, Julian Przyboś 
„Ślad przelotu” (o czym dalej). W 3. tomie „RL” 
Koniusz jest jeszcze raz przywołany, mianowicie 
Jerzy Madeyski wypowiada się na temat trzeciego 
z wczesnych dzieł J. Koniusza, prozy paradoku-
mentalnej noszącej tytuł „Taddeo Polacco z Zie-
lonej Góry”. Recenzent chwali młodego autora 
i oczekuje wznowienia dziełka oraz wzbogacenia 
pozycji napisanej na nowo przez Koniusza, np. 
w spółce z jakimś fachowcem od malarstwa czy 
historykiem sztuki. Bo do tego obliguje malarski 
temat książki wydanej w 1960 r. 

Wczesne recenzje, omówienia, różne inne pu-
blikacje sugerują zatem, że pojawił się w Zielonej 
Górze poeta niebagatelny, dobrze rokujący i z za-
datkami na niebanalny rozwój. Julian Przyboś, który 
bywał na spotkaniach autorskich w Zielonej Górze, 
napisał w „Nadodrzu” taki – wiele mówiący – tekst: 
„Od początku, od pierwszego wierszyka, ogłoszo-
nego bodajże w »Odrze«, zwrócił on na siebie moją 
uwagę tak, że nie pomijałem nigdy tych kilku li-
nijek druku stanowiących cały wiersz, opatrzony 
nazwiskiem »Janusz Koniusz «, ilekroć spotkałem 
się z nimi na łamach czasopism. Uderzającą była 
ta niezwyczajna krótkość, lapidarność wysłowienia 
się, taka że zmuszała do większego skupienia uwagi 
niż drukowane obok długie wiersze innych auto-
rów. Janusz Koniusz zaczął [...] od tego, do czego 
dobijają się po wielu latach praktyki niebylejacy 
poeci: od zwięzłości, od dążenia do esencji wyde-
stylowanej z treści poetyckiego doznania. Zaczął 
układać wiersze od tego punktu, do którego doszedł 
[...] w ostatnim swoim tomiku Staff. [...] Prawda, 
że w obu zbiorkach – [chodzi o »Tempo krążenia« 
i »Ślad przelotu« przyp. EK] – nie znajdzie się ani 
jednego wiersza, o którym można by powiedzieć, że 
jest zły. W wierszach Koniusza panuje aż nazbyt wi-
doczna dyscyplina słowa i obrazu, wyostrzony kry-
tycyzm oczyścił każdy pomysł nawet z możliwości 
wybujania jakiegoś choćby niezbyt szkodliwego dla 
całości chwastu; każdy wiersz Koniusza jest i arty-
styczny, i ładny. [...] Znalazłem w zbiorkach Koniu-

sza utwory o zastanawiającej wymowie poetyckiej, 
wiersze budzące w czytelniku głębszą refleksję”. 
Pyta pod koniec Przyboś: „Czego Ci mam życzyć na 
koniec tych słów, Drogi Poeto? Śmiałości, śmiałości 
i jeszcze raz śmiałości. [...] Śmiałości więc, odwagi 
do wyrażania swoich spraw, walk, rozterek, klęsk 
i zwycięstw, do sięgnięcia w głąb namiętnego sie-
bie! Wielkiej odwagi do odsłonięcia się zupełnego, 
do bycia sobą aż do wyjawienia najwstydliwszego 
siebie” – pisze Przyboś w „Do Janusza Koniusza. 
Zamiast recenzji ze »Śladu przelotu«” („Nadodrze” 
1961, nr 10, s. 11). 

W „Nadodrzu” (1960, nr 3, marzec, s. 10) Bo-
gusław Kogut z kolei ocenia: „Spośród zielonogór-
skich antytradycjonalistów tylko Janusz Koniusz 
i Bolesław Soliński wyróżniają się pewną odręb-
nością i samodzielnością poszukiwań, a twórczość 
ich nosi znamiona świadomej pracy nad poetycką 
materią i nad własnym pryzmatem widzenia”.[...]? 
„Bardzo interesuje mnie Janusz Koniusz. Jest to 
poeta o wyobraźni malarskiej czy wręcz architek-
tonicznej, widzi przede wszystkim kształt, barwę, 
mówi obrazem, ucieka od pojęć, od słów ze sła-
bym pokryciem, jest przeraźliwie konkretny. Jego 
poszczególne wiersze są co najmniej bez zarzutu, 
niektóre zaskakują nagłą groteską. [...] Jeszcze inne 
wnoszą niepokój intelektualny, głęboką refleksję”. 
(Pod tytułem „Poeci Ziemi Lubuskiej” B. Kogut 
omawia siedem tomików lubuskich, w tym proza-
torskie, zbiorowe „Miniatury” i takież „Kartki wy-
obraźni”, a ponadto tomiki Solińskiego, Koniusza, 
Szylkina, Morawskiego, Suzanowicza).

O wierszach i prozie Koniusza pisali nie byle jacy 
autorzy, m.in. Bogdan Bąk, wspomniany B. Droz-
dowski, Zygmunt Trziszka, Zbigniew Bieńkowski, 
Tomasz Burek, Jacek Łukasiewicz, Michał Spru-
siński, Henryk Bereza, Jan Koprowski, Andrzej 
K. Waśkiewicz. Koniusz nigdy się tym nie chwalił, 
ale już w 1955 r. pisał o nim Czesław Miłosz i to 
w prestiżowym (obecnie) piśmie, o czym dalej...

To miejsce
Utwory Koniusza i publikacje o nim ukazywały się 
w prasie ogólnopolskiej. Miał więc znakomity pod-
kład pod – wręcz ogólnopolską – karierę literacką. 
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A jednak wybrał Zieloną Górą, do której przyjechał 
w 1954 i został w niej do końca. Mimo że wielu jego 
kolegów, z którymi współtworzył środowisko kul-
turalne Ziemi Lubuskiej (w 1961 r. powstał oddział 
Związku Literatów Polskich), po pierwszym, pio-
nierskim okresie po prostu wyjechało stąd. Już w la-
tach 60., potem 70. dał się odczuć odpływ literatów. 
Z ważniejszych wyjechali do Warszawy Soliński, 
także Trziszka, do Lublina Jasiński, do Gdańska Waś-
kiewicz i inni. Z rozczarowania? Z braku perspek-
tyw? Przyczyn tego exodusu upatrywano w braku 
wyższej uczelni, jak też wydawnictwa, zmniejsza-
jącej się ilości spotkań autorskich, braku pomocy 
finansowej dla pisarzy, a także małej atrakcyjności 
województwa. Słowem ani młodzież literacka nie 
miała się gdzie rozwijać, ani też nie było atrakcyjnej 
oferty dla dojrzałych, potencjalnych twórców, któ-
rych można by zachęcić do osiedlenia się w mieście 
lub regionie. Koniusz jednak został mimo zubożenia 
jego otoczenia, mimo braku krytyków, eseistów, sło-
wem pełnoprawnego środowiska pisarskiego. 

Wtrąćmy tylko, iż np. Szczecin, Jelenia Góra, 
Opole (o podobnym statusie miast na Ziemiach 
Odzyskanych) miały ważne epizody literackie, 
gdyż zatrzymali się tam Gałczyński, Andrzejewski, 
Osmańczyk, Żukrowski i inni. W Jeleniej Górze (Ja-
gniątkowie) mieszkał nawet (do 1946 r.) niemiecki 
noblista Gerhard Hauptmann. W Zielonej Górze 
i województwie nie pojawiła się żadna postać tej 
miary, która ogniskowałaby życie literackie, zosta-
łaby dla miejscowych przewodnikiem, autorytetem. 
Choć może właśnie z tego powodu B. Drozdow-
ski uznał w recenzji Zieloną Górę za „oazę czystej 
liryki, żadnych estetyzmów modnych w Warsza-
wie, dziwnego słowotwórstwa, mizerne ślady po-
litycznego kaca”. Szewczuk dodał: „Poeci lubuscy 
nasycają swoje utwory realiami regionu w sposób 
właściwy poezji, z nieagitacyjną skromnością prze-
twarzając codzienne doświadczenia na język syntez, 
filozoficznych uogólnień”. Jako przykłady wymienił 
twórczość Koniusza, Solińskiego, Morawskiego. 

Na co postawił?
Janusz Koniusz pozostał zatem na środkowym 
Nadodrzu. Wbrew dobrym zapowiedziom i za-

chętom nie wybrał się do Poznania, nie wrócił do 
Katowic lub Sosnowca, nie określił sobie jako celu 
Warszawy. W „Nadodrzu” (1961, nr 6, czerwiec, 
s. 10) w rubryce „U autorów lubuskich” Koniusz, 
po tym jak wydał trzeci tomik wierszy w Wydaw-
nictwie Poznańskim, tak powiedział o sobie i swej 
poezji: „Wiersze to bardzo wąski margines mej 
pracy pozazawodowej. Najwięcej czasu poświęcam 
publicystyce. Pociąga mnie także proza – krótkie 
opowiadania, może za rok, dwa uzbiera się ich na 
tomik. Nie chciałbym również rezygnować ze szki-
ców historyczno-literackich oczywiście o tematyce 
lubuskiej [...]. Plany planami, co z tego będzie, nie 
wiem...”. Mamy rok 1961, pisarz ma zaledwie 27 
lat, ale w tonie jego wypowiedzi brzmi – jak się 
wydaje – pewna nuta rezygnacji. 

I tak już pozostało, mimo kolejnych lat i nowych 
tomów wierszy (i prozy oraz wspomnień). Janusz 
Koniusz zdecydował się pozostać „poetą miejsco-
wym”, rezygnując z innych możliwości. Choć znał 
osobiście Broniewskiego, Przybosia, Tadeusza Bo-
rowskiego, Melchiora Wańkowicza, Mieczysława 
Jastruna, Iwaszkiewicza, Sztaudyngera, Jerzego An-
drzejewskiego, a po latach odwiedził w Krakowie 
Miłosza. Kontakty zatem miał znakomite, szanse 
rozwoju – ogromne, rękę – sprawną. W swej biblio-
tece trzymał książki z dedykacjami napisanymi przez 
pierwsze pióra PRL. Za sobą miał dziesiątki godzin 
przegadanych z wybitnymi postaciami literatury 
polskiej podczas zjazdów ZLP, podczas ich wizyt 
w Zielonej Górze. Jednak „nie skorzystał” z tego... 

Czy bardziej niż pisarzem czuł się działaczem? 
Redaktorem? Trudno dziś wyważyć. Sam to wi-
dział w ten sposób: „Od pół wieku uprawiam dwie 
małe grządki – literacką, z miłości, i dziennikarską 
[...] dla chleba”. Wiadomo, że do końca życia i pi-
sał, i działał. W ramach poczynań oddziału ZLP 
Koniusz uczestniczył we wszystkich jego krokach. 
W literackich spotkaniach w Żarach i konkursach 
im. Paukszty w Kargowej. W przygotowaniach do 
40-lecia i 50-lecia oddziału, w wydawnictwach 
na te okazje przygotowywanych. Jeśli padała ja-
kaś iskra literacka, to od razu ją podchwytywał 
i rozdmuchiwał w ognisko. Tak było z pomysłem 
Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza, 
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ongiś jego kolegi z redakcji „Nadodrza” (siedzie-
li przy sąsiednich biurkach), tak było z Nagrodą 
„Winiarki”. Mimo wieku jeździł jako delegat do 
Warszawy na Zjazdy ZLP albo do Gorzowa, gdy 
powstał tam oddział ZLP, żeby wspierać kolegów. 
To była jego niwa. Ale wybierał się i do Babimo-
stu na 50-lecie stowarzyszenia, które zakładał pół 
wieku wcześniej. Redagował „Serce i Troskę” – 
pismo niepełnosprawnych, i „wchodził” w różne 
inne inicjatywy społeczne. Chciało mu się. Zawsze 
był gotów do działania, nawet drobne sprawy były 
w stanie go zainteresować i wciągnąć.

„Mam chyba geny, które wobec różnych proble-
mów nie pozwalają mi przejść obojętnie. Od naj-
wcześniejszych lat zawsze się w coś angażowałem. 
Już podczas wojny, gdy zostałem ministrantem, 
pomagałem kościelnemu sprzątać kościół w Niwce, 
ustawiałem katafalk, nosiłem w wiadrach wodę 
święconą, kalikowałem. Pieliłem plac przykościel-
ny na przyjazd biskupa. [...]. I tak już mi zostało” 
(„Janusz Koniusz. W 70. rocznicę urodzin”, s. 33). 

– Tak, Janusz, mimo że czuł się poetą, poezję 
poniekąd porzucił na rzecz bycia działaczem; to 
był dość znaczący jego żywioł, bo też był w ru-
chu, jeździł, poznawał nowych ludzi, działaczy 
– ocenia Czesław Sobkowiak (mail: 2020-02-29 
o 10.51). – Ponadto na prowincji, tutaj w Zielonej 
Górze, uprawianie poezji nie daje żadnego splen-
doru w szerszym znaczeniu. Lokalnie, owszem, był 
poetą na świeczniku, a w tamtych czasach, może 
mniej niż obecnie, tylko w centrach kulturalnych 
można było coś osiągnąć. Jednak też jest jeszcze 
jedna sprawa, inna i ważna, o której pisałem chyba 
nie jeden raz, otóż Janusz nakładał sobie, czyli na 
uprawianą przez siebie poezję, zbyt duży kaganiec 
o wielorakim znaczeniu. Myślę, że tu tkwi przy-
czyna (zachowawczość, niepodejmowanie ryzyka 
intelektualnego), dla której osiągnął pułap, jaki 
osiągnął – puentuje list do mnie Cz. Sobkowiak. 

A więc okrakiem na barykadzie? 

Drugie dno
W tym omówieniu nie analizuję twórczości li-
terackiej J. Koniusza. Z założenia przyjmuję, 
iż była na poziomie, wartościowa. A że się nie 

przebiła... – tu zawieszam kwestię. Być może 
jednak należałoby postawić problem inaczej. Nie 
mówić o dualizmie aktywności społecznej i lite-
ratury w życiu pana Janusza, lecz o tym, iż owa 
działalność społeczna Koniusza (zdecydowanie 
istotna i kulturotwórcza!) była w gruncie rzeczy 
ucieczką. Ucieczką od pełnego zaangażowania się 
w poezję. Dlaczego taka konfiguracja? I co na to  
wskazuje? 

Czesław Sobkowiak stawia wpierw takie oto 
ogólne pytania: „Cóż może jednostka wobec ma-
chiny dziejów? Co ona jest w stanie zrobić, do 
czego jest zobowiązana? Zapewne kiedyś ktoś 
spróbuje w materii napisanych wierszy Janusza 
Koniusza odnaleźć piętra tego skomplikowa-
nego okresu” („Pro Libris” 2014, nr 1-4, s. 44). 
Mowa oczywiście o latach stalinizmu w Polsce. 
Latach przełomowych dla twórczości poety za-
liczanego jeszcze do pokolenia „pryszczatych”. 
„Historia w poezji Janusza Koniusza uobecniła się 
nie wprost, ale uniwersalnie – jako determinanta 
jego podmiotowego bytu. Ciągle do niej wraca 
i nieustannie próbuje konfrontować z własnym, 
jednostkowym »ja«. Ma ona w jego utworach moc 
niszczącą. Ubezwłasnowolniającą. Pozostaje bez-
radność, poczucie klęski, rozpadu” – sugeruje dalej 
Sobkowiak w „Pro Libris”. Skaza przełomu poli-
tycznego lat 50., która wpłynęła na całe życie? Na 
całą twórczość? Czy to możliwe?

A.K. Waśkiewicz wskazuje w miarę precyzyj-
nie, kiedy ów przełom mógł nastąpić. Wczesne 
wiersze Koniusza miały się złożyć na debiutanc-
ki tomik „Papierowe trzewiki”, który się jednak 
nie ukazał. „Te wczesne wiersze [...] podejmują 
motywy typowe [dla socrealizmu – E.K.]: Plan 
Sześcioletni, budowa Nowych Tychów, życiorysy 
górników, koreańska dziewczyna, czarny Śląsk, 
pasterka ze spółdzielni produkcyjnej, szkoła, nowa 
świadomość” – pisze krytyk (s. 94). Dodaje, że 
omówione wyżej wiersze ukazały się w 1954 r. 
w „Almanachu literackim” w warszawskim wy-
dawnictwie „Iskry”. Waśkiewicz uważa, iż „można 
w nim zobaczyć ostatnią zbiorową publikację mło-
dych socrealistów”. W 1956 r. ukazał się kolejny 
„Almanach literacki” „Iskier”. Już inny w wymo-
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wie. „Przywykło się w nim widzieć zapowiedź 
generacji »Współczesności «. Rzecz w tym, iż 
w części w obu drukują ci sami autorzy. Po latach 
zaś czasem trudno pojąć, na czym polegał prze-
łom” – ocenia Waśkiewicz. Jednak w przypadku 
twórczości Koniusza przełom ewidentnie nastą-
pił, gdyż autor odrzucił gotowy do druku zbiorek 
i kilka lat później przygotował zupełnie nowy. 
Zmienił poetykę i wymowę utworów. Widać, iż 
poeta osobiście mocno – ze skutkami na całe życie 
– przeżył to, co się wydarzyło w ówczesnej polityce 
kraju i odbiło się na polskiej (i jego) poezji. Czy 
w konsekwencji tamte chwile w okolicy 1954 r. 
wytworzyły w nim na zawsze barierę ochronną 
niepozwalającą z ryzykiem wchodzić do „nowej 
wody”? Powtórzymy za Sobkowiakiem: „zacho-
wawczość, niepodejmowanie ryzyka intelektualne-
go”? I czy to w ostateczności wpłynęło na jakość 
jego poezji? Byłażby to owa, przywołana przez 
Sobkowiaka, „moc niszcząca, ubezwłasnowolnia-
jąca”, po której pozostaje „bezradność, poczucie 
klęski i rozpadu”? Być może, lecz żadnej pew-
ności nie mamy. Sobkowiak nawołuje: „Należy 
się zastanowić, jaki wynikł z tej presji rzeczywi-
stości obraz”. Obraz odczytywany w wierszach, 
opowiadaniach i innych utworach. Wiemy, jaki ob-
raz powstał, nie poznamy nigdy, jaki mógłby być,  
gdyby...

Waśkiewicz wskazuje na pewien wiersz J. Ko-
niusza, który uznaje za d o n i o s ł y, choć dojrzały 
już poeta chyba nigdy się do niego nie odwoływał. 
A być może, był to wiersz przełomowy? Utwór, 
którego skutki wstrząsnęły na zawsze poetą?. To 
„List do matki” („Gazeta Zielonogórska” 1955, 
nr 55, s. 5). 

Nie możemy się zgodzić, 
bo we mnie dwa sumienia, 
toczą bój bez wytchnienia, 
które z nich ma przewodzić. 

Jedno moje sumienie 
twymi łzami zlepione, 
w kościołach wymodlone, 
pokorne, ciche, nieme. 

Drugie moje sumienie 
w kamieniu wiedzy kute 
ostrym, partyjnym dłutem. 
Które wybrać? – Sam nie wiem. 

Stąd u mnie ta udręka, 
stąd wśród nas ta niezgoda 
niby ogień i woda, 
stąd ból twój, twoja męka. 

O matko, męki twojej 
nie skreślę zapomnieniem. 
Biorę drugie sumienie 
chociaż oba są moje.

Notabene utwór ten w całości przytacza tak-
że Czesław Miłosz już w 1955 roku w paryskiej 
„Kulturze” (nr 4 (90), s. 142), stwierdzając, iż jest 
to prawdziwa rozterka, wręcz „konflikt młodego 
komunisty”. „Dzięki temu, że autor matkę szanuje, 
konflikt nabiera rzeczywistej ostrości rozdarcia”. 
Po dziesięcioleciach nastąpiło w Krakowie spo-
tkanie Koniusza z Miłoszem. Ciekawe, czy roz-
mawiali wówczas o tym wierszu, o jego publikacji 
w „Kulturze” Jerzego Giedroyca?

Janusz Koniusz nigdy nie porzucił poezji, zawsze 
i wszędzie przedstawiano go, zapowiadano głównie 
jako poetę. Takie też określenie znalazło  się na ta-
blicy pamiątkowej, która niedawno pojawiła się na 
jego zielonogórskim domu przy al. Niepodległości. 
Wkrótce po odejściu pisarza córka, Donata Wolska, 
znalazła w komputerze właściwie gotowy do druku 
tomik. Rozmawiałem z nim o tych wierszach tydzień 
przed jego śmiercią. Obiecałem przygotować do 
druku, ukazały się jako „Wiersze ostatnie”.

Mam świadomość, że mieszkał wśród nas waż-
ny i obiecujący twórca. Przez całe życie – czło-
wiek słowa. Miał ogromne możliwości, z których 
chyba z rozmysłem nie skorzystał. Może je wręcz 
tonował. Szkoda, bo wydaje się, iż coś ważnego 
uciekło nie tylko jemu, ale i polskiej poezji. Szan-
se, marzenia, c o ś, czegoś nie udało się w pełni 
zrealizować. Widać jednak tak być musiało... 

 Eugeniusz KURZAWA



49

.

 Prezentacje po sąsiedzku

Krosno Odrzańskie

Zawsze  
jest nadzieja
Wszystko zaczęło się w 2007 roku, gdy grupa 
zapaleńców, patrząc na sąsiednie uniwerki, po-
stanowiła założyć uniwersytet trzeciego wieku 
również w Krośnie Odrzańskim. 

Spotkania, rozmowy, statut, rejestracja i niepokój, 
jak zareagują mieszkańcy Krosna Odrzańskiego. 
Nie było źle, jak na warunki krośnieńskie. Do 
UTW wstąpiło wielu, ponad 120 osób. Uroczysta 
inauguracja odbyła się jesienią 2008 roku. Co było  
dalej? 

Wiadomo, wykłady, spotkania – całe spectrum 
działalności UTW; w jednych dziedzinach szło 
lepiej, w innych gorzej. Najważniejsze jednak, że 
ta aktywność była potrzebna ludziom w ich samo-
realizacji. Wspierała rozwijanie hobby, zawieranie 
nowych przyjaźni, proponowała inne patrzenie na 
świat i powrót z emerytury do czynnego życia spo-
łeczno-kulturalnego. Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Krośnie otrzymał patronat naukowy Wyższej 
Szkoły Biznesu z Gorzowa Wielkopolskiego, a ho-
norowym rektorem został prof. Zdzisław Wołk.

UTW z biegiem lat zyskiwał w oczach władz sa-
morządowych, stał się ich partnerem. Wynikiem tego 
było choćby powołanie, na wniosek UTW, Miejskiej 

Rady Seniorów, która działa do dzisiaj, a także stara-
nia o utworzenie Powiatowej Rady Seniorów, której 
działalność obejmuje szerokie środowisko seniorów 
powiatu krośnieńskiego.  Oczywiście, jesteśmy też  
aktywni w Obywatelskim Parlamencie Seniorów. 
Wiele razy odbywały się posiedzenia delegatury 
owej Rady Parlamentarnej w naszym UTW.

Od szeregu lat nasz  uniwersytet organizuje 
wojewódzkie zawody UTW w kręgle. Wspaniale 
jest widzieć szerokie grupy przedstawicieli UTW 
województwa, którzy w sportowej, przyjaznej 
rywalizacji stają się zintegrowaną uniwersytecką 
społecznością senioralną.

Jubileusz 10-lecia UTW zgromadził wiele 
osobistości. Jak to zwykle bywa, pojawiły się 

Prezentacje po sąsiedzku
„Inspiracje” kontynuują publikację materiałów pochodzących z zaprzyjaźnionych uniwersyte-
tów trzeciego wieku. Każde z większych 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.

Ten blok materiałów nazwaliśmy „Prezentacje po sąsiedzku”. Liczymy, że w kolejnych 
numerach „Inspiracji” zechcą się zaprezentować koleżanki i koledzy z innych uniwerków. Za-
praszamy na łamy! 

 (red.)
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gratulacje, kwiaty, życzenia. 
Z perspektywy patrząc, uniwer-
sytet w Krośnie Odrzańskim był 
strzałem w dziesiątkę. Dla ludzi. 
UTW zawsze dawał oparcie se-
niorom – możliwość zwykłego 
bywania na spotkaniach, podania 
dłoni, usłyszenia dobrego słowa. 
Jeśli choćby jednej osobie dał 
uśmiech, radość, promyk nadziei 
na lepsze jutro, to było warto!

A dzisiaj? Cóż, pandemia. 
Wielu seniorów jest przestraszo-
nych, boi się. Bardzo ciężko jest  
pracować. Wielu odeszło. Pozo-
stała jednak nadzieja. Nadzieja 
na lepsze jutro i przesłanie, że 
uniwersytety, choćby takie małe, 
jak w Krośnie Odrzańskim, mają 
sens bycia. Na przekór wszystkim 
przeciwnościom, które mają imię 
i nie mają, Uniwersytet Trzecie-
go Wieku w Krośnie Odrzańskim 
trwa i będzie trwać.

 Wojciech BRODZIŃSKI
prezes UTW Krosno Odrzańskie

Z życia UTW w Krośnie Odrzańskim
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 Forum seniora

Nietypowa  
inauguracja roku 
akademickiego 
2020/2021
XXIX inauguracja roku akademickiego na 
Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku odbyła się 13 października 2020 w Sali im. 
Janusza Koniusza Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. 

Rokrocznie inauguracje odbywały się w auli uni-
wersyteckiej UZ, pełnej słuchaczy i znamienitych 
gości. Jednak tym razem, z uwagi na trudną sytu-
ację epidemiczną, „Gaudeamus Igitur” zabrzmiał 
w sali, w której było tylko 20 osób, a przemówienia 
gości i występ chóru zostały zastąpione listami i na-
graniami. Transmisja uroczystości była dostępna 

na facebooku, dzięki czemu więcej osób mogło 
ją obejrzeć.

Mimo ograniczeń i trudności Zofia Banaszak – 
pani prezes ZUTW – i Tomasz Brzózka poprowa-
dzili uroczystość inauguracyjną godnie, spokojnie 
i pogodnie. Po wprowadzeniu sztandaru ZUTW 
powitano wszystkich zebranych w sali i uczestni-
czących w inauguracji on-line. Potem był hymn 
państwowy i „Gaude Mater Polonia”. Na ekranie 
pojawił się chór „Moderato”, który wykonał oba 
utwory. Zostały zarejestrowane przez Kazimierza 
Błaszyńskiego i Krzysztofa Subocza z grupy fo-
tograficzno-filmowej „Kwadrat”.

W wykładzie inauguracyjnym prezes Bana-
szak przypomniała, jaką rolę spełnia uniwersytet 
trzeciego wieku, podkreśliła, że jego celem  jest 
rozwijanie sprawności intelektualnej, fizycznej 
i kulturalnej słuchaczy, a także budowanie więzi 
międzyludzkich, integracja zarówno środowiska 
ludzi starszych, jak i międzypokoleniowa. Niestety, 
obecna sytuacja utrudniła osiągnięcie zakładanych 
celów, które do 6 marca 2020 były realizowane, 
jak podkreślała pani prezes, poprzez dziesiątki, 
setki zajęć odbywających się codziennie w siedzi-
bie ZUTW i poza nią. Wspominając zakończenie 
poprzedniego roku akademickiego, niestety, także 
już on-line, Z. Banaszak przypomniała towarzy-

Bogumiła HYLA-DĄBEK

Poczet sztandarowy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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szące mu motto autorstwa Jana Pawła II – „Jesz-
cze będzie pięknie mimo wszystko. Tylko załóż 
wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”. 
Wszyscy mieli nadzieję, że ten rok będzie lepszy. 
Uniwersytet otworzył swoje podwoje z zachowa-
niem wszystkich środków ostrożności chroniących 
przed zakażeniem koronawirusem. Niestety, z uwa-
gi na nowe obostrzenia związane z COVID-19 za-
rząd ZUTW ponownie zawiesił zajęcia. Trudno 
powiedzieć, jak będzie przedstawiała się sytuacja 
w najbliższych miesiącach, więc tak naprawdę nie 
wiemy, co nas w nowym roku akademickim czeka. 

Pani prezes zapewniła, że jej i całemu zarządowi 
nie jest  obojętny los słuchaczy i będą się wspólnie 
starali pomagać rozwiązywać wszelkie zaistniałe pro-
blemy. Obiecała na bieżąco o wszystkim informo-
wać przez strony internetowe. Na założonej w marcu 
stronie „Inspiracje w roli głównej, ZUTW zaprasza” 
każdy może znaleźć coś dla siebie. Prosiła, żeby słu-
chacze ZUTW sobie pomagali, żeby o siebie dbali, 
nie zapominali o aktywności fizycznej, na ile to teraz 

możliwe, zdrowej diecie i pamiętali, żeby się zbytnio 
nie stresować w tej trudnej dla wszystkich sytuacji.

W tym roku akademickim ZUTW przyjął 51 no-
wych słuchaczy, wśród nich 39 kobiet i 12 męż-
czyzn. Podczas uroczystej inauguracji troje przed-
stawicieli studentów pierwszego roku, Teresa Sa-
dowska, Krystyna Reichert i Robert Leszko, 
złożyło ślubowanie. Po ślubowaniu prezes Bana-
szak uznała rok akademicki 2020/21 za otwarty.

W imieniu nowo przyjętych głos zabrała Teresa 
Sokołowska. – Nie jesteśmy żadnymi staruszkami, 
tylko ludźmi 50+, a ZUTW zostało utworzone dla 
nas i tutaj pasujemy jak ulał. To elitarny klub – mó-
wiła przedstawicielka „pierwszaków” i wyraziła 
radość z przynależności do niego. 

Słuchacze: Ewa Kwaśniewicz, Roman Gro-
barski, Krzysztof Subocz, Kazimierz Błaszyń-
ski oraz małżeństwo Maria Grzelczyk-Nowak 
i Ryszard Nowak otrzymali podziękowania za 
szczególne zaangażowanie i pomoc w wielu uni-
wersyteckich działaniach.

Ograniczenia spowodowane pandemią pozwoliły uczestniczyć w inauguracji na żywo tylko 20 osobom. 
Trudno, trzeba się dostosować.
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Forum seniora

Wykład inauguracyjny, którego tematem był: 
„Cud nad Wisłą. Bitwa Warszawska”, wygłosił dr 
Włodzimierz Kwaśniewicz. Na koniec  wszyscy 
mieli okazję zobaczyć szablę Piłsudskiego – pre-
zent od Polonii ze Stanów Zjednoczonych.

Po wykonaniu „Ody do radości” uroczysta in-
auguracja roku akademickiego 2020/2021 została 
zakończona wyprowadzeniem sztandaru.

W inauguracji nie mogły uczestniczyć delega-
cje z lubuskich UTW, które tę uroczystość zawsze 
uświetniały. Jednak zaprzyjaźnione uniwersytety, 
nie tylko lubuskie, przesłały życzenia. Oto niektóre 
z nich:

– Dziękuję za zaproszenie, życzę wiele optymi-
zmu, zapału i zdrowia dla wszystkich słuchaczy 
w związku z inauguracją XXIX roku akademic-
kiego 2020/2021 Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Serdecznie pozdrawiam, 

Tomasz Furtak 
dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina

– Pomyślności w nowym roku akademickim 
2020/2021, samych sukcesów i wytrwałości, a przede 
wszystkim zdrowia. Stowarzyszenie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej w Płocku, 

Elżbieta Chaleńska-Rurka  
prezes SUTW

– Dziękuję za zaproszenie. Z przyjemnością je 
przyjęłam. Przy okazji też zobaczyłam, że pod-
jęliście Państwo wyzwanie komunikacji on-line. 
Chciałabym polecić moje wykłady, które mam 
przygotowanie nie tylko w formie nagrywanej 
(skróconej), ale też w całości i również jestem go-
towa je prowadzić on-line. Serdecznie pozdrawiam, 

hjd. Ula Kowalczuk.

Nie ulega wątpliwości, że ZUTW to fenomen li-
czący się wśród polskich UTW. 

 Bogumiła HYLA-DĄBEK
Fot. Bolesław Polarczyk

Wystąpienie inauguracyjne pani prezes ZUTW Zofii Banaszak
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Foto-pstryki 
w czasie pandemii
Kozzi Film Festiwal 2020 dobiegł końca. 
Jednym z partnerów tego przedsięwzięcia 
kulturalnego był Zielonogórski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, a jego słuchacze aktywnie 
uczestniczyli w wielu festiwalowych poczyna-
niach, promując swą organizację.

Poszczególne kluby prezentowały swoją aktywność 
podczas festiwalowych spotkań w namiocie Cafe 
Film. I tak 12 września 2020 r. Klub Fotograficz-
ny „Fotooko” miał okazję opowiedzieć o swojej 
działalności, na pierwszy plan wysuwając funk-
cjonowanie w czasie pandemii. Tego niełatwego 
zadania podjęła się Krystyna Filmanowicz, która 

profesjonalnie przygotowała prezentację filmową 
„Fotooko podczas pandemii”. To był jednocześnie 
główny temat spotkania w namiocie przed Filhar-
monią Zielonogórską.

Ale wpierw Ewa Kwaśniewicz, która wraz 
z Romanem Grobarczykiem przewodniczy dzia-
łalności klubowej, serdecznie powitała zebranych 
i przybliżyła niektóre fakty z historii „Fotooka”. 
Wspomniała o jubileuszu 25-lecia istnienia Klubu, 
który powstał z inicjatywy Zbigniewa Rajche, Ry-
szarda Drzymały i Kazimierza Nowika. Przy okazji 
przypomniano kolejnych przewodniczących – po-
cząwszy od Heleny Lebieckiej – z których każdy 
miał ciekawą, choć inną wizję rozwoju działalności 
„Fotooka”.

Bolesław Polarczyk, najdłużej szefujący Klu-
bowi, z nutką humoru ocenił swoją wizję strategii 
jego rozwoju : – Popadliśmy w szaleństwo wystaw, 
organizowaliśmy je co miesiąc, potem co pół roku, 
aż wreszcie stanęło na corocznej wystawie – oce-
nił. Roman Czarnecki, kolejny przewodniczący 
„Fotooka”, postawił na kilkudniowe wyjazdy ple-
nerowe nad morze lub w góry; cieszyły się dużą 
popularnością i owocowały wystawami poplene-

Małgorzata TURZAŃSKA
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rowymi, które niejednokrotnie opuszczały salę 
klubową i „wychodziły” na zewnątrz. Goszczono 
fotografów w najróżniejszych miejscach miasta 
i w innych ośrodkach zaprzyjaźnionych z ZUTW. 
Ostatnio wystawa „Mosty, mostki i kładki” z ini-
cjatywy Romana Czarneckiego zawisła nawet 
na ścianach Oddziału Onkologii w gorzowskim  
szpitalu.

B. Polarczyk przypomniał jeszcze o nawiązaniu 
współpracy z artystą-fotografem Pawłem Jancza-
rukiem, który niejednokrotnie dzielił się fachową 
wiedzą z amatorami fotografii, udzielał cennych 
wskazówek przy organizowaniu kolejnych wystaw. 
Od lat trwa i zacieśnia się współpraca z Centrum 
Przyrodniczym, która owocuje realizacją wspól-
nych  projektów.

Potem przyszła pora na ocenę dorobku Klubu 
podczas pandemii. Czy była pozytywna? Odpowie-
dzi na to pytanie udzieliła Krystyna Filmanowicz 
w prezentacji filmowej – swoistym dokumencie 
zmagań człowieka z pandemią. Udało się to dzięki 
fotografiom użyczonym przez członków Klubu, 
którzy w okresie zarazy wymykali się, zaopatrzeni 
w aparaty, ze swoich domów, by utrwalić miejsca, 

chwile, sytuacje charakterystyczne dla czasów pan-
demii. Autorka filmu zadbała nie tylko o obraz, ale 
i o jego oprawę muzyczną. Francuski pianista – 
Richard Clayderman – wprowadził uczestników 
prezentacji w melancholijny nastrój, jego muzyka 
cały czas towarzyszyła widzom.

Na zakończenie spotkania zabrała głos pre-
zes ZUTW Zofia Banaszak. Jej słowa zmieniły 
nastrój, jaki wywołał film z motywem pandemii 
w roli głównej. Zdaniem pani prezes prawdą jest, 
że daliśmy sobie „nałożyć kaganiec”, ale jedno-
cześnie, podejmując aktywność w tak trudnym 
czasie, poluźniliśmy go, złapaliśmy wiatr w żagle, 
pozwoliliśmy zaistnieć nadziei, że kiedyś powróci 
normalne życie. Świetnym pomysłem była na przy-
kład fotozabawa, która zachęcała do przegladania 
domowego archiwum w poszukiwaniu fotografii 
na zadany temat. Warto zatem mieć pasje, pielę-
gnować je w każdych okolicznościach, bo to naj-
skuteczniejszy lek na samotność, lęki i niepewność 
jutra.

 Małgorzata TURZAŃSKA
Fot. Bolesław Polarczyk 
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Miasto  
od zaplecza
Klub Fotograficzny „Fotooko”dołożył swoją 
cegiełkę, żeby wzbogacić program kulturalny 
Winobrania 2020 wernisażem pod intrygują-
cym tytułem „Od zaplecza”.  

5 września 2020 r. była okazja przyjrzeć się Zielo-
nej Górze nie tylko dzięki ładnym pocztówkowym 
obrazkom głównych ulic miasta, ale spojrzeć na nie 
od rzadko pokazywanej strony: od podwórka, „od 
kuchni”, „od zaplecza”. Czyli obejrzeć przestrzeń 
często chronioną przed wścibskim okiem przechod-
niów. Już po raz piąty uczestnicy Klubu „Fotooko” 
skorzystali z gościnności dyrektora BWA Woj-

ciecha Kozłowskiego i jego galerii. 19 autorów 
przedstawiło 80 prac, na których uwiecznili swoje 
zmagania z tematem. Wernisaż otworzył gospodarz 
obiektu, który z satysfakcją stwierdził, że foto-
grafujący świetnie poradzili sobie z pokazaniem 
mało spektakularnego oblicza miasta, ciągle słabo 
znanego, a jednak także będącego jego wizytówką.

Następnie Ewa Kwaśniewicz wespół z Ro-
manem Grobarskim – jako kierownictwo Klubu 
– powitali zgromadzonych. Szczególne podzięko-
wania zostały skierowane do osób, które wyróżniły 
się aktywnością przy organizacji wystawy, a więc 
do jej komisarza Krzysztofa Subocza, Krystyny 
Filmanowicz i Karoliny Spiak.

Następnie wszyscy autorzy zdjęć, wybranych 
spośród wielu innych prac, otrzymali od kierownic-
twa Klubu gratulacje za wyszperanie obiektywem 
interesujących miejsc, do których zagląda niewiele 
osób, postrzegając je jako zupełnie nieatrakcyjne. 
To oni pozwolili widzom zajrzeć na niezbyt za-
dbane podwórka, zagracone wielkimi gabarytami 
różnorakich przedmiotów  małe przestrzenie. Inne 
znów wabiły widokiem kwiecistych przydomowych 

Małgorzata TURZAŃSKA
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ogródków, a bywało, że sznurami rozwieszonego 
prania przywoływały włoskie klimaty. Oglądający 
z dezaprobatą spoglądali na zatrzaśnięte na trzy spu-
sty podniszczone  bramy, by za chwilę z uśmiechem 
na twarzy przypomnieć sobie wszechobecne w prze-
szłości  stare komórki z zardzewiałymi kłódkami. 
Tuż obok nich zobaczyliśmy tajemnicze przejścia 
między kamieniczkami; aż chciałoby się tam po-
szukać furtki do zaczarowanego ogrodu... Czasem 
zdarzało się przekroczyć granicę między wspólną 
a prywatną przestrzenią, przychodziła ochota na  
pogłaskanie bezdomnego psa, jednak przed tym 

przyjaznym gestem powstrzymywała niewiedza, 
jak on wyrazi swoją wdzięczność...

Wystawę można było oglądać do 13 września 
2020 r., chętnych znalazło się wielu, a każdy z oglą-
dających chciał spróbować odszukać w mieście 
choć niektóre z tych miejsc, bo pamiętamy że:  „To 
właśnie zaułki i zakamarki naszego życia kryją 
najwięcej tajemnic i śladów naszego tutaj wędro-
wania...” (Bertold Brecht).

 Małgorzata TURZAŃSKA
Fot. Krystyna Filmanowicz
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– Powiedz, Stasiu, jak to się stało, że zaczęłaś 
malować?
– Zawsze mnie interesowało malowanie i rysunek, 
ale warunki materialne rodziców nie pozwalały na 
podjęcie nauki w szkole plastycznej. Po ukończeniu 
szkoły średniej w Rzepinie, gdzie mieszkałam, wy-
jechałam w 1973 roku do Zielonej Góry i podjęłam 
studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Zostałam 
nauczycielką matematyki. Wyszłam za mąż, wy-
chowałam dwójkę dzieci. Dopiero kiedy przeszłam 
na emeryturę i zostałam przyjęta do ZUTW, moje 
marzenia o malowaniu stały się realne. Zapisałam 
się do grupy plastycznej „Termopile” prowadzo-
nej przez artystę plastyka Zbigniewa Szymoniaka. 
Z perspektywy minionego czasu wiem, że dzięki 
malowaniu stałam się innym człowiekiem. Prze-
bywanie z ludźmi, którzy mają takie same zainte-
resowania, sprawia mi ogromną radość. Znalazłam 
w grupie wiele ciepła, przyjaźni, akceptacji i do-
ceniania moich wysiłków w sztuce malowania.

– Czujesz, że to jest twoje bezpieczne miejsce?
– Tak, ale przede wszystkim takim miejscem jest 
moja rodzina, mąż i dom. Oni mnie mocno wspie-
rają i mam z rodziną, dziećmi bardzo dobre relacje. 
Komfortowo czułam się też na plenerze w Żychli-
nie, gdzie dzieliłam pokój z sympatyczną koleżan-
ką Basia Cap. Dużą radość sprawił mi pobyt na 
plenerze w Garbiczu. Byłam tam w gronie gościn-
nych ludzi z Gorzowa. Poznałam tam Bogusława 
Jagiełłę, artystę malarza. Dał mi wiele rad. Ponadto 
od trzech lat biorę udział w zajęciach w Zielono-
górskim Ośrodku Kultury w grupie „Babie Lato”. 
Tam poznałam bliżej zielonogórskich artystów, 
takich jak Henryk Krakowiak, Władysław Klępka, 
Halina Maszkiewicz, Katarzyn Szurkowska, Lidia 
Domagała, Jerzy Fedro. Każdy z nich  ma inny tem-
perament, prezentuje inny styl, sposób malowania 
i przekazywania nam wiedzy malarskiej. Wygląda 
na to, że ja nic nie robię, tylko się cieszę (śmiech).

– No właśnie... Ale chciałabym usłyszeć, jakie 
miałaś jasne i ciemne strony życia.
– Ciemne to tragiczny wypadek samochodowy moje-
go brata i jego żony, osierocili dwoje dzieci. Martwi 
mnie choroba męża. A jasne? O tych mi łatwiej mó-
wić. To narodziny dzieci i wnuków, dom, ogród, przy-
roda, no i przyjęcie mnie do ZUTW. Tych dobrych 
momentów jest każdego dnia dużo, a malowanie stało 
się nie tylko pasją, ale i ucieczką od zmartwień. Basiu, 
ja jestem uzależniona od kontaktu z pędzlem. Czasa-
mi maluję dwa, trzy obrazy jednocześnie. Mam pokój 
przeznaczony do tego. To jest mój azyl, ucieczka do 
innego, lepszego świata. Jak mnie dopadnie wena, 
to noc zastaje mnie przy sztalugach. 

– Przyznaj się. Ile obrazów już namalowałaś?
– Dużo, nie liczyłam dokładnie, ale około 170. 
Wiele z nich znalazło swoje miejsce w domach 
rodziny, są też u przyjaciół, inne pozostały na ple-
nerach. Kilka uzyskało znaczne kwoty podczas 

Drugie, lepsze życie 
Rozmowa ze STANISŁAWĄ SIDORKIEWICZ, malarką
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aukcji charytatywnych. Jedna z koleżanek widząc, 
ile namalowałam, stwierdziła: „Ty to chyba nic 
nie robisz, tylko malujesz”. Ale, Basiu, to nie tak! 
Przecież opiekuję się mężem, mam rodzinę, dbam 
o dom i ogród. Mimo to na moją pasję musi się 
znaleźć czas. Ja po prostu jestem dobrze zorgani-
zowana! (śmiech). Swoje prace prezentowałam na 
licznych wystawach zbiorowych w ZUTW, w UTW 
w Gorzowie Wlkp., w Hydro(za)gadce, na zamku 
w Krośnie Odrzańskim oraz na indywidualnych 
w Raculi, w ZUTW, w Rzepinie i w ZOK-u.

– Czy interesuje cię, co się stanie z obrazami, 
kiedy ciebie już nie będzie?
– Tak! ( śmiech). Rozmawiałam z wnukiem. Po-
wiedział z humorem: „Babcia, nie martw się, dam 
na Allegro”. Nie mam nic przeciwko temu, niech 
sprzeda. Przecież obrazów nie trzyma się w szafie, 
nie chowa do szuflady. One są po to, by je oglądać, 
mają sprawiać ludziom radość.

– Też żyję pośród moich obrazów. Są wszędzie, 
nie tylko na ścianach. Zakrywam nimi biedę. 

One powodują, że mieszkanie ma klimat, wno-
szą kolory i radość.
– Ja mam to samo!

– Próbowałaś malować siebie? Inaczej: – kogo 
widzisz, kiedy patrzysz w lustro?
– Oj! Ale mnie zaskoczyłaś tym pytaniem (śmiech). 
Widzę przede wszystkim zmarszczki i zmęczone 
oczy.

– Nie o to pytam. Mam na myśli stany ducha.
– Aha! Tak, widzę czasami smutek, przygnębienie. 
Jednak tak naprawdę to jestem z siebie zadowolo-
na. Patrzę w lustro i mówię do siebie: Stasiu, zdałaś 
lekcję z życia i zasługujesz na dobrą ocenę i na 
głaski po policzku, sama je sobie funduję (śmiech). 
Trzeba lubić i akceptować siebie, bo wtedy łatwiej 
się żyje. 

– Wróćmy do tematu malowania. Jak to przy-
musowe zamknięcie w domu w czasie Covidu-19, 
zamknięte kina, teatr, galerie działają na ciebie 
i twoje malarstwo? Przeszkadzają?
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– Nie, wprost przeciwnie. Mam więcej czasu na 
swoje pasje. Jest zima, nie muszę pracować w ogro-
dzie. Idę do pokoju i maluję. Te obrazy, które teraz 
wystawiam, powstały – w większości – w czasie 
pandemii. Nie ukrywam, że najbardziej brakuje mi 
jednak spotkań i malowania w grupie.

– Na twojej poprzedniej wystawie indywidualnej 
dominowały obrazy realistyczne, teraz abstrak-
cyjne. Dlaczego?
– Chciałam malować większe formaty, używać 
szerokiego pędzla, bez wchodzenia w szczegóły. 
To ucieczka od przedmiotowości, wejście w formę, 
kompozycję. A zaczęło się od You Toube, gdzie 
widziałam, jak powstają obrazy abstrakcyjne. Tak 
mnie zachwyciły, że postanowiłam też spróbować 
zabawy kolorem, formą, łączeniem różnych tech-
nik. Podoba mi się powstawanie niezamierzo-
nych efektów. Preferuję kolory jasne, pastelowe 
z odrobiną ostrych kolorów, dominaty, blików. 
Pierwszym i ważnym krytykiem moich prac jest 
córka, a później pan Zbyszek Szymoniak. Słyszę 
od nich pochwały. To mnie ośmiela, cieszy, dodaje 
skrzydeł. Już nie umiem żyć jak dawniej. Inaczej: 

z większą uwagą patrzę na przyrodę, na otoczenie. 
Lubię malować chmury, korę drzew, szeroki pejzaż, 
kwiaty, ludzi, ruch, postaci w tańcu.

– Zauważyłam to. 
– Nie jestem już nauczycielką matematyki, żoną 
i matką. Moje życie nabrało sensu i kolorów, a ja 
czuje się młodsza.

– Czego chciałabyś sobie życzyć?
– Żebym mogła dalej malować i żeby mi się chciało 
chcieć. A malarstwo to drugie, ciekawsze życie. 
Już z tego nie zrezygnuję.

– Stasiu, życzę, niech ci się to wszystko spełnia.

Rozmawiała
 Barbara DZIĘCIELEWSKA 

Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek

W końcu lutego 2021 w holu ZUTW Stanisława Si-
dorkiewicz zaprezentowała prace i zorganizowała 
wystawę pod tytułem „Malarstwo w czasach zarazy”. 
Wystawę można obejrzeć do połowy kwietnia 2021 r.
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Przyroda  
na zdjęciach
Małymi kroczkami powracamy do normalno-
ści, chciałoby się rzec, spoglądając na grupkę 
słuchaczy zgromadzonych 27 stycznia 2021 
w Sali Klubowej uniwersytetu, oczywiście 
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Okazją do tego szczególnego spotkania było podsu-
mowanie konkursu fotograficznego „Przyroda Zie-
lonej Góry i Cottbus”. Został zorganizowany w ra-
mach projektu unijnego „Edukacja przyrodnicza 
w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej 
Górze” przez Centrum Nauki Keplera – Centrum 
Przyrodnicze pod kierownictwem dr Krystyny 
Walińskiej w pierwszej połowie 2020 roku. Zofia 
Banaszak – prezes ZUTW – serdecznie powitała 
autorów nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć, któ-

re zostały wykonane podczas wspólnych zajęć na 
terenie ZOO w Cottbus oraz w Ogrodzie Botanicz-
nym w Zielonej Górze. Wszystkie znalazły godne 
miejsce w kalendarzu. Prace konkursowe oceniało 
jury w składzie: Mariusz Kapała – przewodniczą-
cy, Katarzyna Żok, Magdalena Konys, Bartosz 
Łysakowski (niemiecki koordynator projektu).

A oto autorzy nagrodzonych i wyróżnionych 
zdjęć: I miejsce – Bolesław Polarczyk, „Strażnik”; 
II miejsce – Teresa Kaczmarek, „Nie może być!”; 
III miejsce – Roman Grobarski, „Walka suryka-
tek”; I wyróżnienie – Bogumiła Hyla-Dąbek, „Pe-
dicure”; II wyróżnienie – Kazimierz Błaszyński, 
„Zapatrzony pingwin”; III wyróżnienie – Teresa 
Kaczmarek, „Widzę was”. Wszyscy uczestnicy 
konkursu fotograficznego „Przyroda Zielonej Góry 
i Cottbus” otrzymali dyplomy i kalendarze, w któ-
rych mogą odnaleźć swoje fotografie, a także prze-
czytać krótkie informacje i ciekawostki o danym 
zwierzęciu czy roślinie. Można też zapoznać się 
z listą wybranych świąt i akcji związanych z przy-
rodą i ekologią. Nikt dotąd nie kojarzył Dnia Babci 
z Dniem Wiewiórki, prędzej w rachubę wchodziłby 
Dzień Wilka, co sugeruje stereotyp rodem z baj-
ki „O Czerwonym Kapturku”. Skoro słuchacze 
uczestniczyli we wspólnym polsko-niemieckim 

Małgorzata TURZAŃSKA

I miejsce – Bolesław Polarczyk
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projekcie, rzeczą oczywistą jest to, że wszystkie 
teksty w kalendarzu widnieją w tych dwóch ję-
zykach.

Z. Banaszak podziękowała fotografującym, że 
pięknie wykorzystali swoją pasję, uczestnicząc 
w tym projekcie, bo to dzięki nim powstał kalen-
darz, w którym poznajemy codzienne życie stwo-
rzeń dużych i małych. Zachwycamy się również 

bogactwem kolorów roślin, tych pnących się ku 
słońcu, jak również tych, których domem jest cień 
rozłożystego drzewa. To oni – pasjonaci fotogra-
fowania – wzbogacają świat naszej wyobraźni, za 
co jesteśmy im bardzo wdzięczni!

 Małgorzata TURZAŃSKA
Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek

II miejsce – Teresa Kaczmarek

III miejsce – Roman Grobarski
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Wystawa fotograficzna Klubu „Fotooko”

„Przegląd  
Roku 2020”
Mimo trwającej już rok pandemii my ciągle 
fotografujemy; jest to świetny sposób na prze-
trwanie tego jakże trudnego czasu w dobrej 
formie fizycznej i duchowej.

Nasze fotografie podnoszą nas na duchu, a kilome-
try, jakie przemierzamy, żeby je wykonać, pozwa-
lają na utrzymanie ciągle dobrej formy. Kontynu-
ujemy pokazywanie najlepszych, naszym zdaniem, 
zdjęć także i w tym roku. Niniejsza wystawa to już 
dziewiąta z cyklu „Przegląd Roku”, tym razem 
roku 2020. Prezentujemy na niej w Sali Klubowej 
i na korytarzu 25 zdjęć 25 autorów. Nie jest łatwo 
z kilkudziesięciu, a często nawet z kilkuset zdjęć 
robionych przez cały rok wybrać jedno. Najpierw 
wybiera się kilkanaście, a potem drogą eliminacji 
zostaje to jedno. Ono niekoniecznie jest najlepsze, 
ale może dla autora najciekawsze albo najbliższe 
ze względu na wspomnienia z nim związane. 

Zdjęcia są różnorodne, tak jak różnorodni są 
ich autorzy. Na wystawie zobaczymy, m.in. zachód 
słońca, pięknego rudego kota, pałac w Zatoniu, 
motyla na kwiatku, kiść bzu, dorodną dynię czy 
wędrującego gdzieś gitarzystę.

Zdjęcia zbierała i poprawiała technicznie Kry-
styna Filmanowicz, wystawę wieszała zgrana eki-
pa: Beata Wołyniec, Elżbieta i Krzysztof Subo-
czowie, Ewa Kwaśniewicz i Roman Grobarski. 
Resztę zdjęć nadesłanych na „Przegląd”, łącznie 
z tymi wystawionymi, można obejrzeć w internecie 
na naszym klubowym profilu na Facebooku.

A oto autorzy zdjęć: Anna Wozińska, Adam Ja-
strzębski, Andrzej Polański, Bolesław Polarczyk, 

Bogdan Springer, Beata Wołyniec, Elżbieta Józe-
fowicz, Elżbieta Subocz, Ewa Kwaśniewicz, Hali-
na Adamiak, Jerzy Czekała, Janina Komorowska, 
Jerzy Małek, Jerzy Staszewski, Krystyna Bałunda, 
Krystyna Filmanowicz, Krzysztof Subocz, Nina 
Czekała, Piotr Warcholak, Roma Sobolewska, 
Roman Grobarski, Regina Pawliczak, Stanisław 
Jastrzębski, Teresa Brandyk, Wanda Maciejewska, 
Włodzimierz Włodarczak

 Ewa KWAŚNIEWICZ

Ewa KWAŚNIEWICZ

Fot. Beata Wołyniec
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Fot. Jerzy Staszewski

Fot. Włodzimierz Włodarczak

Fot. Roman Grobarski
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Kobieta  
zmienną jest
Na początku marca 2021 roku została otwarta 
wystawa malarska pt. „Kobieta zmienną jest”. 
Autorami prac są słuchacze z różnych grup 
plastycznych działających w ramach ZUTW. 

Tytuł i temat są nieprzypadkowe, związane nie 
tylko z marcowym Dniem Kobiet, ale dotyczą 
też przemijania, które odbija się w wyglądzie ze-
wnętrznym wielu namalowanych kobiet, młodych 
i starszych, w subtelnych aktach, w kobietach ocze-
kujących i dających  nowe życie.

Ogromną rolę na płótnach, oprócz sylwetek 
kobiet, odgrywa pejzaż, nieprzypadkowy drugi 
plan. Autorzy prac opowiadają o kobietach, budu-
jąc w ten sposób swoją wizję malarską, ujmują ich 
postaci w różnych sytuacjach i odsłonach, pokazują 
ich piękno, urodę i nieodkryte tajemnice.

Obrazy wystawili: Irena Furman, Zygmunt 
Jankowski, Lucyna Jastrzębska, Elżbieta Nale-
pa, Stanisława Sidorkiewicz, Mirosława Soko-
łowska. Prace sfotografowała Krystyna Filma-
nowicz. Wystawę można oglądać codziennie, od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Sali 
Słonecznej ZUTW. Należy przy tym przestrzegać 
zasad sanitarnych związanych z Covid-19.

 (zb)
Fot. Krystyna Filmanowicz
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Wystawa fotograficzna  
Bogumiły Hyli-Dąbek

Dwadzieścia  
jeden dni
Zapisuję czas, by nie zapomnieć
 B. Sarnowska

Każdy ma swoje własne widzenie świata 
i uwiecznia je na różne sposoby, w zależności 
od pasji, jaką w sobie pielęgnuje. Zdecydowa-
na większość słuchaczy naszego uniwersytetu 
zna Bogumiłę Hylę-Dąbek z jej zamiłowania 

do fotografowania, co potwierdza kolejna wy-
stawa indywidualna tej słuchaczki pod intry-
gującym tytułem „21 dni”.

Tyle właśnie trwa turnus sanatoryjny, który au-
torka fotografii odbyła wraz z mężem w Iwoni-
czu Zdroju. A 4 marca 2021 r. grupa uczestników 
zajęć w Pracowni Edukacji Fotograficznej, wraz 
z prowadzącym edukację Pawłem Janczarukiem, 
wzięła udział w otwarciu wystawy. 21 fotografii  
B. Hyli-Dąbek  można było obejrzeć w łączniku 
siedziby ZUTW, oczywiście z zachowaniem reguł 
sanitarnych. Wcześniej zebranych w Sali Klubowej 
serdecznie przywitał artysta fotograf  P. Jancza-
ruk, który zdradził, że celowo zaszczepił w swej 
słuchaczce „ideę dokumentowania każdego dnia 
pobytu w sanatorium”. Bogusia zrobiła mnóstwo 
zdjęć w czasie 21 sanatoryjnych dni, ale wyborowi 
zestawu zdjęć na wystawę towarzyszyło głębokie 
zastanowienie. Dlatego nie ma tam przypadkowych 
zdjęć, każda fotografia wiąże się z przeżywaniem 
miejsc, które uchwyciła w obiektywie. Żeby dobrze 
wykonać zdjęcie, nie wystarczą dobrze dobrane 
parametry i poprawna kompozycja. Bez zapisa-
nych w nim emocji, bez przeżywania ich fotografia 
nie zaistnieje. Ona musi opowiadać jakąś historię, 
nieść pamięć, po którą autorka sięgnie po roku, 
a może i po wielu latach, i ma czytać z niej jak 
z otwartej księgi. Powinna budzić sentyment, za-
pisywać wspomnienia, wzruszać...

Zofia Banaszak, prezes ZUTW, po obejrzeniu 
wszystkich zdjęć wysnuła konkluzję, że zachęcają 
one do wędrówki po miejscach, które uwieczniła 
B. Hyla-Dąbek. Fotografia bowiem jakże skutecznie 
zatrzymuje czas (gdyż przeżyte chwile już się nie 
powtórzą). Warto zatem zaufać słowom W. Szym-
borskiej, że „Nic dwa razy się zdarza”. Autorka 
ekspozycji również zabrała głos i z uśmiechem na 
twarzy wyjaśniła, że pobyt w Iwoniczu Zdroju nie 
był głównym źródłem inspiracji do wykonania tych 
fotografii. – Ja po prostu rzetelnie odrobiłam zada-
nie, które otrzymałam  od prowadzącego zajęcia 
Pawła – stwierdziła. – Oczywiście, że polubiłam 
każdą z tych fotografii, bo one opowiadają o miej-
scach, w których byłam, które przemówiły do mnie 

Małgorzata TURZAŃSKA

Autorka wystawy fotograficznej przy swoich zdjęciach
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swym pięknem, historią, czasami bardzo bolesną. 
A po powrocie do domu uwielbiam opowiadać 
o nich rodzinie, przyjaciołom i kolegom...

Oglądających wystawę urzekły szczególnie 
osobliwości przyrody. Ogołocone z liści drzewa 
w grudniowym słońcu wiele odsłaniają, widać da-
lej, więcej, a nawet głębiej, bo da się zajrzeć na 
dno wąwozu. Urzeka widok ogromnych bukowych 
korzeni i dywan suchych, poskręcanych przez słotę 
liści. Fotografie B. Hyli-Dąbek wręcz namawiają 
do poznania piękna Podkarpacia, do wypadu do 
wiosek opuszczonych przez Łemków, do spaceru 
po lesie, bo w ciszy można usłyszeć więcej i myśleć 

„pełnymi zdaniami”. „Przyjeżdżajcie, oglądajcie, 
pytajcie” – zaprasza autorka wystawy. Zastana-
wia tylko pustka na ulicach i skwerach Iwonicza. 
Gdzie są kuracjusze? Co ich wypędziło? Grud-
niowy chłód? Szybko zapadający zmrok? Czyżby 
tylko autorce zdjęć krótkie grudniowe dni nie prze-
szkadzały w wędrówce z aparatem? Na to pytanie 
odpowiedź może być tylko jedna: B. Hyla-Dąbek 
nawet w środku zimy, oprócz ciekawości świata, 
nosi w sobie niepokonane lato!

 Małgorzata TURZAŃSKA
Fot. Halina Adamiak

Bogumiła Hyla-Dąbek i Paweł Janczaruk w trakcie otwierania ekspozycji w pomieszczeniach ZUTW
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Księga 3. (Covid-19)

Baletnice  
w maseczkach
Znaczącym wydarzeniem kulturalnym w paź-
dzierniku 2020 r. była w Zielonej Górze wy-
stawa fotograficzna Pawła Janczaruka.

Artysta Fotoklubu RP i Związku Polskich Artystów 
Fotografików, juror konkursów fotograficznych, za-
prezentował swe prace w Górze Mediów – mediate-
ce Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Cypriana Norwida. Należy jeszcze dodać, iż 
Paweł Janczaruk prowadzi w Zielonogórskim Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku Pracownię Edukacji 
Fotograficznej, do której uczęszczają pasjonaci 
dobrego fotografowania.

Realizację projektu „Baletnica w mieście” Pa-
weł Janczaruk rozpoczął w roku 2015. Podwali-
ny projektu budował z baletnicą Anną Szafran, 
obecnie solistką zespołu „Mazowsze” i studentką 
Wyższej Szkoły Baletowej. W roku 2018 fotografo-
wał Olę Dudziak, a rok później rozszerzył projekt 
o kolejne tancerki ze Społecznego Ogniska Arty-
stycznego, w którym baletnice uczy Aniela Anna 
Sidło. Ostatnia wystawa była już trzecią odsłoną 
cyklu  o baletnicach w mieście. Pierwszą – „Balet-
nica w oknie. Księga 1” wszyscy mogli podziwiać 
w Muzeum Ziemi Lubuskiej w czerwcu 2017 r. 
Drugą – „Baletnica w oknie. Księga 2” autor pre-
zentował w WiMBP. W każdej z trzech wystaw, 
oprócz piękna tańca klasycznego, oglądający mogli 
podziwiać pejzaż Zielonej Góry, miasta, które autor 
zdjęć kocha, bo tutaj żyje i dobrze je zna.  Księga 
3, która powstawała na przełomie maja i czerwca 
2020 r., pokazuje to, co dzieje się od marca tegoż 
roku wokół nas: szalejącą pandemię, wymuszającą 

na wszystkich m.in. noszenie maseczek. Baletnice 
w maseczkach na fotografiach Pawła Janczaruka 
są dokumentem tej szczególnej sytuacji, jaka za-
panowała na świecie, w Polsce, w Zielonej Górze. 
W projekcie „Covid-19” udział wzięły baletnice:  
Hanna Bartkowiak, Aleksandra Dudziak, Ame-
lia Kozłowska, Zuzanna Monczak, Olivia Sch-
neider, Zofia Wojciszewska.

Wszyscy zainteresowani wystawą czekali na 
zapowiadany 12 października wernisaż. Niestety, 
pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna spo-
wodowała jego odwołanie. Nie wszyscy zdążyli 
wiadomość przeczytać, tak bywa, gdy wydarzenie 
odwołuje się  w ostatniej chwili. Dlatego niektórzy, 
mimo wszystko, wybrali się wystawę obejrzeć. 
Przewidział to P. Janczaruk i 12.10.2020 r. cze-
kał przed WiMBP razem z Adą Isio, która brała 
udział w powstaniu ekspozycji, fotografując przede 
wszystkim to, co działo się na zapleczu  sesji zdję-
ciowych. Adrianna Isio jest uczennicą Technikum 
nr 5 w Zielonej Górze w klasie o profilu technik 
fotografii i multimediów. Fotografią zaczęła się 
interesować w roku 2015 i z czasem ta dziedzina 
stała się jej pasją.

Przybyli mogli zobaczyć w Górze Mediów  
osiem dużych wydruków zdjęć o wymiarach 
100x70 i 22 małe 13x18. Duże fotografie robiły 
wrażenie, małe, ułożone w skrzyneczkach, budziły 
ciekawość. Jedne i drugie bardzo się oglądającym 
podobały. Wystawę przyszły obejrzeć baletnice ze 
swoimi bliskimi. To one, sześć uroczych, młodych 
dziewcząt, są na zdjęciach Janczaruka. Dzięki nim 
zainteresowani wystawą  poznają piękno tańca kla-
sycznego. Baletnice, jak twierdzi  nauczycielka 
Aniela Anna Sidło, kojarzą się z kimś zwiewnym, 
uroczym, lekkim. Są niczym nimfy, królewny; choć 
maseczki trochę je przytłoczyły. Uśmiech, wyraz 
oczu są mniej widoczne, ale to właśnie znak czasu 
i sytuacji, w której obecnie wszyscy żyjemy. 

Wielką wartością zdjęć wszystkich trzech ksiąg 
cyklu o baletnicach są współgrające z nimi obra-
zy Zielonej Góry. Bardziej lub mniej uczęszczane 
miejsca, przedstawione na fotografiach „Baletnic 
w mieście. Covid-19” w Górze Mediów, poka-
zują pustkę w mieście. Pojedyncza osoba, mała 

Bogumiła HYLA-DĄBEK



69

.

 Tu jesteśmy, tam byliśmy (wydarzenia)

liczba samochodów to zatrzymany w kadrze czas. 
Za kilkanaście lat, jak twierdzi autor wystawy, to 
zatrzymanie czasu na fotografiach będzie też doku-
mentem historycznym. Na pewno będzie również 
przestrogą, że nigdy nie można mieć pewności, że 
podobna sytuacja się nie powtórzy.

Autor postanowił tym razem umieścić na zdję-
ciach także siebie. Zwiewne baletnice w masecz-
kach i fotografujący je Paweł Janczaruk – to od-
różnia tę księgę  od dwóch poprzednich. Artysta 
podkreśla, jak ważna jest więź fotografującego 
z fotografowanymi. Jego kontakt z baletnicami 
nie ograniczał się tylko do sesji zdjęciowych. Poza 
nimi rozmawiali o szkole, o balecie, poznawali się, 
nawiązywali więź, która ułatwiała współpracę na 
planie zdjęciowym. Trzeba przyznać, że to działa, 
co można zobaczyć na prezentowanych fotogra-
fiach. 

Dopełnieniem wystawy fotograficznej „Balet-
nice w mieście. Część 3. (Covid-19)” jest piętna-
stominutowy dokument – film pokazujący pracę 
Janczaruka z baletnicami na planie. Na ekranie, 
niczym puzzle, pokazują się poszczególne obrazy, 
w tle słychać odgłosy z planu zdjęciowego i piękną 
muzykę Arama Chaczaturiana – Gajane. 

Na pewno w tych trudnych dniach rosnącej 
znów pandemii i ograniczenia dostępu do dóbr 
kultury możliwość obejrzenia wystawy P. Jan-
czaruka była dla wielu osób miłym przeżyciem. 
Pozwoliła na chwilowe oderwanie się od smutnej 
rzeczywistości, a zatrzymane w kadrach ulotne 
chwile, emocje i piękno dostarczyły estetycznych, 
niepowtarzalnych wrażeń.

 Bogumiła HYLA-DĄBEK
Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek
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Fenomen  
Kaziowa 
W książnicy Norwida odbyła się promocja mo-
nografii Roberta Rudiaka „Fenomen Micha-
ła Kaziowa”. Spotkanie z autorem prowadził 
Alfred Siatecki. Jak wszystkie tego rodzaju 
wydarzenia w czasie zarazy, było ono podwój-
ne, na żywo i online. 

W Sali im. Janusza Koniusza zgromadziła się licz-
nie publiczność, która w większości znała bohatera 
monografii osobiście albo z lektury jego książek, 
artykułów w gazetach czy z telewizji. Widywała go 
na ulicach miasta, w bibliotece wojewódzkiej czy po 
sąsiedzku – na Osiedlu Słonecznym, gdzie mieszkał. 
Początkowo z aktorką Haliną Lubicz, a potem ze swo-
ją żoną Stefanią. Prowadzący Alfred Siatecki zapytał 
autora, na czym polega fenomen Michała Kaziowa. 
Czym się zapisał w Zielonej Górze, w naszej pamięci, 
w polskiej kulturze? Robert Rudiak nie spodziewał 
się takiego pytania, był nim zaskoczony, ale po chwili 
popłynęła opowieść o Kaziowie. To wybitny, jedy-
ny w kraju recenzent słuchowisk radiowych, autor 
opowiadań i książki autobiograficznej „Gdy moim 
oczom”. Niestety, dotąd nie została ona wznowiona 
i nie przetłumaczono jej na inne języki! Kaziów pisał 
swe dzieło  w stanie wojennym, a właściwie nagry-
wał na taśmie magnetofonowej, zaś Halina Lubicz 
przepisywała je z niej . Rzecz została wydana w 1986 
roku. Jest to dramatyczna opowieść o walce bohatera 
z samym sobą i o zwycięstwie nad sobą. Wielki udział 
miała w tym Halina Lubicz. Książka i dalsze życie 
Kaziowa to gotowy scenariusz na film. Notabene 
autor znalazł się na liście kandydatów do Nagrody 
Nobla, zgłosił go Władysław Salik. Pisarz był jednak 
bez szans, bo jego książka została napisana po polsku 
i nie była tłumaczona.

Pan Michał mieszkał w Zielonej Górze od 1974 
roku, wcześniej w Poznaniu, gdzie skończył liceum 
i polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza, tam też obronił pracę doktorską, o czym 
mówi film „Doktorant”. Jego fragmenty były wy-
świetlone po spotkaniu. Tragiczny wypadek we 
Wrocławiu w październiku  1945 roku zmienił 
całkowicie jego życie. Gdyby nie to zdarzenie, 
najprawdopodobniej Kaziów mieszkałby całe ży-
cie w Bogaczowie, zostałby kowalem, ożenił się 
i byłby takim sobie anonimowym człowiekiem, 
jakich wielu. Paradoksalnie wypadek (wybuch) 
sprawił, że uwydatniły się jego umiejętności, świet-
na pamięć, genialny słuch, orientacja w przestrzeni 
(swoich znajomych potrafił poznawać po zapa-
chu). To był bardzo sprawny niesprawny. Często 
był porównywany do Helen Keller, amerykańskiej 
głuchoniewidomej pisarki i pedagożki, znanej na 
całym świecie. Czas i miejsce życia Michała Ka-
ziowa zabrały mu szansę na to, aby był znany poza 
granicami kraju. 

Nie byłoby takiego Kaziowa i jego dzieła, gdyby 
nie kobiety; matka Tekla i Halina Lubicz, a potem 
żona Stefania. W 1991 roku umarła Halina Lubicz 
i Michał Kaziów przez dwa lata żył samotnie, po-
magała mu siostra Maria, która przyjeżdżała z Boga-
czowa, oraz bliska sąsiadka, Stefania Klimkowska, 
z którą się ożenił w roku 1993 i która była z nim 
do jego śmierci w roku 2001. Parę lat wcześniej 
trafiła się szansa na odzyskanie wzroku w jednym 
oku, dzięki operacji rosyjskich lekarzy. Rozpoczęto 
społeczną zbiórkę pieniędzy, ponieważ operacja była 
bardzo kosztowna. Fundusze zebrano i w paździer-
niku 1993 r. pan Michał poleciał do Nowosybirska, 
gdzie dokonano udanej operacji, w wyniku której 
częściowo odzyskał wzrok. Niestety w okresie re-
konwalescencji, w Warszawie, przewrócił się, ude-
rzenie głową spowodowało urwanie się rogówki 
i znowu oślepł. Możliwa była ponowna operacja, 
ale małżonkowie się na nią nie zdecydowali. O krót-
kotrwałym odzyskaniu widzenia przez męża pani 
Stefania poinformowała dopiero po jego śmierci, 
wcześniej było to tajemnicą obojga małżonków.

Podczas spotkania padło pytanie o warsztat pi-
sarski bohatera książki. Otóż słuchacze usłyszeli, 

Ewa KWAŚNIEWICZ
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że niewidomy pisarz swe publikacje wpierw na-
grywał. Dotyczy to audycji radiowych, recenzji, 
tekstów opowiadań, felietonów, słowem każdego 
materiału idącego do druki. Potem wszystko to 
przepisywała pani Halina lub inne osoby, bez któ-
rych by sobie nie poradził. Czytał górną wargą, bo 
wcześniej nauczył się alfabetu Brailla. Korzystał 
też z telefonu i dużo tym sposobem rozmawiał, 
nawet sam dzwonił, pomagajac sobie wtedy no-
gami i kikutem ręki. 

Oprócz wspomnianej książki autobiograficz-
nej „Gdy moim oczom”, Kaziów napisał dwie po-
wieści o innych osobach niewidomych: „A jednak 
w pamięci. Opowieść biograficzna o ociemniałym 
kapitanie wojsk austriackich i polskich – Janie 
Silhanie” i „Dłoń na dźwiękach” o niewidomym 
pianiście Władysławie Dolańskim. Pisał recenzje, 
artykuły naukowe, szkice o sztuce radiowej i ar-
tykuły publicystyczne, jego bibliografia zamiesz-
czona w książce liczy kilkaset pozycji. 

Na koniec cytat z książki Rudiaka: „Michał 
Kaziów – geniusz, fenomen, ewenement na skalę 

światową? Baśniowy bohater, nadczłowiek, super-
man naszych czasów? Pierwszy w kraju, pierwszy 
na świecie, pierwszy w regionie lubuskim czło-
wiek, który dokonał nadzwyczajnych, niebywa-
łych rzeczy, osiągnął nieprawdopodobne granice 
ludzkich zdolności, pokonał bariery społecznych 
niemożliwości, był na szczycie popularności, był 
na ustach wszystkich mediów, kalectwo przekuł 
w życiowy sukces, zrealizował siebie, wykonał 
i uzyskał więcej niż jeden zdrowy człowiek”. Dzię-
ki ogromnej pracy autora monografii przypomnie-
liśmy sobie o tym niezwykłym, dzisiaj już trochę 
zapomnianym człowieku. 

Ostatnio staraniem Związku Literatów Polskich 
w Zielonej Górze na domach Michała Kaziowa 
i Janusza Koniusza zamontowano tablice, które 
ich upamiętniają. Tablica Michała Kaziowa zosta-
ła oficjalnie odsłonięta 14 września, są też plany 
postawienia mu pomnika, o co głównie walczy 
R. Rudiak. 

 Ewa KWAŚNIEWICZ

Michał Kaziów, niewidomy pisarz, publicysta i naukowiec
Fot. Czesław Łuniewicz 

Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, zbiór 1420 „Czesław Łuniewicz – spuścizna”. 
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„Winiarka”  
dla Władysława 
Klępki i ZLP
W środę, 28 października 2020 r., w Sali im. 
Janusza Koniusza biblioteki wojewódzkiej 
odbyła się – ograniczona ze względu na pan-
demię – gala Nagrody Literackiej „Winiarka” 
przyznawanej przez Towarzystwo Miłośników 
Zielonej Góry „Winnica”. 

Zarząd Towarzystwa „Winnica” w 2020 roku pod-
jął decyzję, że – oprócz przyznawanej od pięciu lat 
Zielonogórskiej Nagrody Literackiej „Winiarka” 
w kategorii indywidualnej – po raz pierwszy przy-
zna też Nagrodę w kategorii zbiorowej. 

Laureatem tej pierwszej Nagrody (indywidu-
alnej) został poeta, tłumacz, plastyk Władysław 
Klępka. Laudację na jego cześć wygłosił Robert 
Rudiak. 

– Władysław Klępka – nestor zielonogórskie-
go środowiska pisarskiego, od lat bierze aktyw-
ny w nim udział, coraz mocniej akcentując swo-
ją silną pozycją poetycką na lubuskim Olimpie. 
Przybył z ziemi lubelskiej na ziemię lubuską 
w latach 90. ubiegłego wieku, szybko zyskując 
sympatię zielonogórskiego środowiska plastyków 

i pisarzy, zjednując sobie literackich przyjaciół 
najpierw w Robotniczym Stowarzyszeniu Twór-
ców Kultury, potem w Stowarzyszeniu Jeszcze 
Żywych Poetów, a następnie w Związku Litera-
tów Polskich, którego jest członkiem od 13 lat. 
To w Zielonej Górze zaczął tak naprawdę twórczą 
przygodę z poezją, to tutaj wydał swój pierwszy 
tom wierszy „Węzeł serdeczny”, a było to niemal 
ćwierć wieku temu. Do dziś Władysław Klępka 
wydał szesnaście zbiorów poetyckich, stając się 
jednym z najpłodniejszych twórczo lubuskich liry-
ków. Uprawia bardzo osobistą, refleksyjną i łagod-
ną w wymowie poezję oraz stosuje różnorodne 
i niekonwencjonalne jej formy gatunkowe – od 
miniatur, poprzez aforyzmy, limeryki, tetrastychy 
po jeszcze krótsze, jak tanka czy haiku.  Do tego 
zajmuje się również przekładami poezji z języka 
gruzińskiego i czeskiego. Ale Władysław Klępka 
to nie tylko literat, to także ceniony artysta-plastyk, 
który tworzy swoje wielobarwne obrazy w nieła-
twej technice papieru ręcznie czerpanego, a jego 
wernisaże cieszą się sporym zainteresowaniem. 
Podobnie jak jego książki poetyckie, które czyta 
się w dużym skupieniu, sentymentalnym zauro-
czeniu i w nostalgicznym zachwycie. Władysław 
Klępka jest obecnie czołowym przedstawicielem 
zielonogórskiego środowiska artystycznego, po-
etą wyrazistym i doskonale znanym w regionie 
lubuskim, a dzięki własnej, specyficznej technice 
warsztatowej także rozpoznawalnym w kraju.

Laureat indywidualnej Winiarki – poeta, plastyk, tłumacz, Wła-
dysław Klępka (z prawej). Z lewej Krzysztof Ziemski – zwycięzca 
konkursu na utwór o Zielonej Górze.

Krzysztof Ziemski za niecały rok wyda swój 
pierwszy tomik wierszy
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W kategorii zespołowej  Zielonogórską Nagrodę 
Literacką „Winiarka” za rok 2020 otrzymał oddział 
Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze. Tak 
uzasadniał ów wybór Ryszard Błażyński, prezes 
Towarzystwa „Winnica”, przypominając na wstę-
pie, że Związek Literatów Polskich, będący orga-
nizacją twórczą i zawodową ludzi pióra, obchodzi 
w bieżącym roku 100-lecie istnienia. Natomiast 
zielonogórski oddział  ZLP powstał 13 paździer-
nika 1961 r., będzie więc świętował 60-lecie.

– Przez prawie 60 lat istnienia zielonogórski od-
dział stworzył pozytywną atmosferę wokół twórczo-
ści regionalnej. Dzięki jego założycielom, takim jak 
Bolesław Soliński, Janusz Koniusz, Włodzimierz 
Korsak, Zdzisław Morawski, Irena Dowgielewicz, 
Eugeniusz Wachowiak, Bronisława Wajs-Papusza, 
zaczęły powstawać zręby literatury lubuskiej – stwier-
dził R. Błażyński. – Oddział podejmował różnorodne 
przedsięwzięcia popularyzatorskie, organizując festi-
wale literackie, spotkania autorskie, sesje naukowe, 
sympozja i seminaria warsztatowe oraz konkursy 
poetyckie. Zajmował się również wydawaniem ksią-
żek, leksykonów i antologii. Wszystkie te działania 
spowodowały, że istnienie lubuskiego środowiska 
literackiego zostało mocno zaakcentowane w litera-
turze polskiej.  Przez niemal 60 lat istnienia oddziału 
ugruntowało się środowisko literackie tworzące lu-
buską tożsamość. Możemy dziś z dumą wymieniać 
wielu znanych i cenionych twórców pióra, laureatów 
licznych nagród literackich i kulturalnych, odznaczeń 

państwowych i wojewódzkich. Jego członkami byli 
m.in. pierwsza na świecie poetka romska Papusza, 
Zygmunt Trziszka, Tadeusz Jasiński, Andrzej K. Waś-
kiewicz, Michał Kaziów, Jan Kurowicki, Anna To-
karska, Mieczysław J. Warszawski, Janusz Werstler 
i wielu innych poetów i prozaików. Tę historię dziś 
klamrą zamykają twórcy i dwaj ostatni prezesi od-
działu: Eugeniusz Kurzawa (przez ponad 23 lata) 
i obecny – Robert Rudiak.

W imieniu oddziału ZLP Nagrodę „Winiarki” 
odebrał  R. Rudiak. 

W trakcie gali Alfred Siatecki przedstawił po-
nadto wyniki corocznego konkursu na utwór o te-
matyce zielonogórskiej. Jury w składzie: A. Siatec-
ki, prof. Marta Ruszczyńska, Eugeniusz Kurzawa 
spośród wielu utworów poetyckich i prozatorskich 
(27 opowiadań i 35 zestawów wierszy) nadesłanych 
z całej Polski postanowiło nominować do nagrody 
troje twórców. Byli to: Halina Grochowska z Cze-
pielina, Iwona Świerkula z Warszawy i Krzysztof 
Ziemski z Zielonej Góry. Ostatecznie zapadła de-
cyzja, żeby z tej trójcy uhonorować K. Ziemskiego. 
Nagrodą jest wydanie autorowi tomiku wierszy, 
a sponsorem będzie – jak co roku – TMZG „Win-
nica”. W tym roku zaprezentowano prosto spod 
maszyn drukarskich dzieło ubiegłorocznego laure-
ata, Adama Żuczkowskiego z Wolsztyna, noszące 
tytuł „Głaz. Wiersze wolsztyńskie”. 

 (red.)
Fot. Alicja Błażyńska

Członkowie zielonogórskiego oddziału ZLP z przyznaną im nagrodą, czyli statuetką Winiarki za rok 2020
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Tablica przy  
ul. Sucharskiego
W poniedziałek,14 września, z inicjatywy 
Związku Literatów Polskich odbyła się w Zie-
lonej Górze uroczystość odsłonięcia tablicy pa-
miątkowej poświęconej Michałowi Kaziowowi. 

Tablicę umieszczono na elewacji budynku przy 
ul. Sucharskiego 12, gdzie ociemniały i bezręki 

pisarz mieszkał przez niemal ćwierć wieku (1974-
2001), najpierw z Haliną Lubicz-Kirszke, a następ-
nie z małżonką Stefanią. 

Odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie – wice-
prezydent miasta Dariusz Lesicki, wdowa po pi-
sarzu Stefania Kaziów i Robert Rudiak – prezes 
oddziału ZLP. Obecni byli także pisarze, działacze 
kultury, rodzina, znajomi i sąsiedzi, m.in. poeta 
i krytyk, długoletni sekretarz Kaziowa, Czesław 
Sobkowiak z SPP, prozaik i dziennikarz Alfred 
Siatecki z ZLP i prof. dr hab. Wiesław Hładkie-
wicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Odsłonięcia tablicy na domu M. Kaziowa dokonali: 
pani Stenia Kaziów, wiceprezydent Zielonej Góry – 
Dariusz Lesicki i prezes oddziału ZLP – Robert Rudiak

Przemawia Alfred Siatecki
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Nagroda 
Waśkiewicza, 
Koniusza tablica
Impreza zaczęła się na dworze przy siarczystym 
mrozie, a dokładnie przy al. Niepodległości 35, 
czyli przed domem, gdzie mieszkał Janusz Ko-
niusz. Tamże miasto, z inspiracji oddziału ZLP, 
ufundowało tablicę poświęconą poecie. 

Na tę część uroczystości dorocznej Nagrody Li-
terackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza przyszło 
ok. 15 osób, wśród nich Donata Wolska, córka 
J. Koniusza, która wraz z wiceprezydentem Da-
riuszem Lesickim odsłoniła tablicę na budynku. 
Wcześniej głos zabrał wiceprezydent, a później 
o Koniuszu mówili: Eugeniusz Kurzawa, Alfred 
Siatecki, prof. Wiesław Hładkiewicz oraz córka 
pisarza. Po czym prezes oddziału Robert Rudiak 
zaprosił wszystkich do Muzeum Ziemi Lubuskiej 
na galę Nagrody Literackiej ZLP. 

W tym miejscu trzeba wtrącić, iż Nagroda miała 
być wręczona tradycyjnie w końcu listopada 2020 r. 
(na andrzejki), ale z wiadomych względów do tego 
nie doszło. Tymczasem przybyłych w lutym powi-
tało muzeum w nowej szacie, czyli z nową dużą 
salą konferencyjną (ze scenką) na 200 osób, a także 
z obszernym holem. W holu właśnie prezentowano 

i sprzedawano książki członków ZLP, rozprowa-
dzano ich bibliografie (gratis). R. Rudiak wystawił 
swoje najnowsze dzieło „Parnas lubuski i okolice”, 
zaś E. Kurzawa nie mniej świeży „Spis treści”. 

Z chwilą rozpoczęcia uroczystości w pięknej 
sali muzealnej zasiadło ok. 50 osób, co należy 
poczytać za sukces. Prezes Rudiak powitał gości: 

Donata Wolska – córka Janusza Koniusza i wicepre-
zydent Dariusz Lesicki dokonali odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej na domu, w którym całe zielonogórskie 
życie mieszkał Janusz Koniusz
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wicewojewodę lubuskiego Wojciecha Perczaka, 
prezesa honorowego oddziału E. Kurzawę, preze-
ską ZUTW Zofię Banaszak, a także syna zmarłego 
poety Mieczysława J. Warszawskiego – Andrzeja. 

Otwarcia spotkania dokonał – w zastępstwie 
nieobecnej żony A. K. Waśkiewicza – prezes ho-
norowy oddziału ZLP, potem głos zabrał wice-
wojewoda dr W. Perczak. Następnie R. Rudiak 
zaprosił na scenę członków oddziału ZLP, którzy 
z rąk wicewojewody otrzymali rozmaite odzna-
czenia. Władysław Klępka – medal Zasłużony 
Kulturze – Gloria Artis, Alfred Siatecki, Kata-
rzyna Jarosz-Rabiej, a także, spoza ZLP, Alicja 
Błażyńska  – odznacznie Zasłużony dla Kultury 
Polskiej. Potem E. Kurzawa otrzymał Odznakę 
Honorową ZLP „za wybitne zasługi dla naszej or-
ganizacji” z okazji 100-lecia ZLP (które wypadało 
w roku 2020, ale wiadomo...). Odznaczony niemal 
23 lata pełnił funkcję prezesa oddziału zielonogór-
skiego ZLP. 

Kolejnym punktem programu był ok. 35-minu-
towy film o poecie M. J. Warszawskim pt. „Gość 
samego siebie” zrealizowanego przez R. Rudiaka 
i Justynę Poniatowską ze Studia Filmowego „Pa-
radoks”. Film udany do połowy lub trochę dalej, 
potem niezły, gdyż ciągnął się chyba zbyt długo. Po 
filmie nastąpiła najważniejsza część uroczystości. 

A. Siatecki jako sekretarz kapituły Nagrody 
im. AKW odczytał werdykt, a prof. Małgorzata 
Mikołajczak  jako przewodnicząca tejże kapitu-
ły wygłosiła laudację nt. laureatki, którą została 

poetka Agnieszka Ginko-Humpries. Wówczas 
laureatów poproszono na scenę. 

W imieniu Anny Sobeckiej, żony Waśkiewicza, 
nagrody wręczał jego przyjaciel, E. Kurzawa. I tak: 
Nagrodę Literacką ZLP im. Andrzeja K. Waśkie-
wicza za rok 2020 otrzymała Agnieszka Ginko-
-Humpries za tomik wierszy „Modlitwa spod znaku 
ryb”. Wyróżnienia otrzymali: dr Kamila Gieba za 
monografię „Lubuska literatura osadnicza jako nar-
racja założycielska regionu” i Marcin Radwański 
za powieść kryminalną „Kolekcjoner”.

Lecz na tym nie koniec nagród, ponieważ prezes 
R. Rudiak ustanowił Laur Janusza Koniusza. Dla-
tego zaprosił na scenę Donatę Wolską, która oso-
biście wręczała ten laur przypominający jej ojca. 
Otrzymali go: Jolanta Pytel z motywacją „za 50 
lat twórczości poetyckiej” i prezes Towarzystwa 
Miłośników ZG „Winnica” Ryszard Błażyński 
za wydawanie książek i tomików poezji oraz cza-
sopisma „Na Winnicy”. Odbyła się jeszcze krótka 
promocja najnowszego numeru kwartalnika „Pa-
sje Literackie” wydawanego przez oddział ZLP 
i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. 
C. Norwida, którego redaktorem naczelnym jest 
Marcin Radwański.

Ogólnie rzec można, iż uroczyste wręczenie 
Nagrody Literackiej wypadło sprawnie i było uda-
ne, mimo że – również z wiadomych względów 
– zabrakło kawy i słodkiego poczęstunku. 

 Franciszek STROIŃSKI

Publiczność zgromadzona w nowej sali Muzeum Zie-
mi Lubuskiej podczas wręczania dorocznej Nagrody 
Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza

W środku laureatka Nagrody – Agnieszka Ginko-
-Hympries, z boku nominowani: dr Kamila Gieba 
i Marcin Radwański



77

.

Tu jesteśmy, tam byliśmy (wydarzenia)

Lubuskie  
Wawrzyny
Po raz kolejny przyznano i wręczono Lubu-
skie Wawrzyny: Literacki (poezja i proza), 
Naukowy i Dziennikarski. Wydarzenie przez 
lata obrosło w pióra. Najstarszy, Wawrzyn 
Literacki, ma już 27 lat.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się trady-
cyjnie w czwartek, tym razem było to 25 lutego 
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Zielonej Górze. I tak oto po raz 27. przyznano 
Lubuski Wawrzyn Literacki. W kategorii proza 
otrzymał go Krzysztof Fedorowicz za powieść 
„Zaświaty. Opowieści o nieprzemijaniu”, Kraków 
2020 (Wydawnictwo Wysoki Zamek). Nominacje 
w tej kategorii: Andrzej Flügel, „Schowani do 
wora. Wspomnienia byłego wychowawcy wię-

ziennego”, Gdynia 2020 (Wydawnictwo Novae 
Res) i Alfred Siatecki, „Zaproszenie na śmierć”, 
Gdańsk 2020 (Wydawnictwo Oficynka). Lubuski 
Wawrzyn Literacki w kategorii poezja otrzymał 
Czesław Markiewicz za tomik „Tropy”, Toruń 
2020 (Wydawnictwo Adam Marszałek). Nomina-
cje zaś: Agnieszka Ginko, „Modlitwa spod znaku 
Ryb”, Zielona Góra 2020 (Wydawnictwo: Pro Li-
bris) i Jerzy Hajduga, „Uważaj na siebie”, Sopot 
2020 (Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu).

Dyplom oraz nagrodę Rektora Akademii im. 
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 
za debiut literacki (Srebrne Sokole Pióro) przy-
jął Karol Wojdyło za publikację „Figa z pętelką. 
Wiersze i inne takie...”, Gorzów Wielkopolski 2020 
(Wydawca: Związek Literatów Polskich Oddział 
w Gorzowie Wielkopolskim). Dyplom za walor 
edytorski książki powędrował do Stanisławy Ja-
nickiej za „Bajdurki gorzowskie”, Gorzów Wiel-
kopolski 2020 (Wydawca: WiMBP im. Zbigniewa 
Herberta w Gorzowie Wielkopolskim). Dyplomy 
honorowe za całokształt twórczości otrzymali: 
Krystyna Caban i Eugeniusz Kurzawa.

Po raz 16. przyznawano Lubuski Wawrzyn 
Naukowy. Otrzymał go Dariusz Aleksander Ry-
mar za pracę „Przegrałem jak żołnierz”. Zdzisław 
Morawski (6 IX 1926 – 28 X 1992) – biografia 
polityczna”, Gorzów Wielkopolski 2020 (Wydaw-
ca: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzo-
wie Wielkopolskim). Nominacje do Wawrzynu 
Naukowego trafiły do rąk Bohdana Halczaka 

Krzysztof Fedorowicz wysłuchuje werdyktu jurorki o przyznaniu mu Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Tym 
sposobem K. Fedorowicz stał się liderem wśród posiadaczy Wawrzynów, gdyż jest to jego czwarty już laur.
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za opracowanie „Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Zielonej Górze w latach 1950-1956 
jako przykład funkcjonowania organu administracji 
terenowej w czasach stalinizmu”, Zielona Góra 
2020 (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego) i Doroty Szaban i Beaty Trzop 
za „Zapiski Lubuszan „z czasów zarazy” 2020. 
Pandemia koronawirusa w społeczeństwie global-
nego ryzyka”, Warszawa 2020 (Dom Wydawniczy 
Elipsa).

Nagrodę Rektora UAM w Poznaniu za najlepszą 
książkę popularnonaukową w 2020 r. otrzymali 
ponadto: Krzysztof Gajda, Paweł Czechowski, 
Ryszard Orzechowski, Robert Rektor za „Atlas 
rozmieszczenia motyli dziennych parków krajo-
brazowych województwa lubuskiego”, Gorzów 
Wielkopolski – Zielona Góra 2020 (Wydawca: 
Drukarnia Laser-Graf). Nominacje: Krystyna Ka-
mińska za opracowanie „Witold Andrzejewski. 
Aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie 
Wielkopolskim (1960-1966)”, Gorzów Wielkopol-
ski 2020 (Wydawcy: Związek Literatów Polskich 
Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Teatr im. 
Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim), 
Igor Myszkiewicz za „Krew Bachusa. Opowieści 
zielonogórskie”, Zielona Góra 2020 (Wydawca: 
Stowarzyszenie Forum Art)

8. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Tutaj na-
grodę główną otrzymała Maja Sałwacka za re-
portaże: Śmierć w domu spokoju, „Duży Format 
Gazeta Wyborcza” z dnia 7.09.2020; Cześć dziew-
czyny!, „Duży Format Gazeta Wyborcza” z dnia 
21.12.2020; Chcesz leczyć, buduj rondo skuteczny 
reportaż interwencyjny opatrzony komentarzem 
Gest Lichockiej i rondo Kaliszuka (jako całość), 
„Zielonogórsko-Gorzowskie wydanie Gazety 
Wyborczej” z dnia 21.02.2020; Życie w zakaź-

nej karetce, „Zielonogórsko-Gorzowskie wydanie 
Gazety Wyborczej” z dnia 27.03.2020. Nominacje 
otrzymali natomiast: Michał Szczęch za artykuły: 
W tym roku pierogów nie będzie, „Pismo. Magazyn 
Opinii” #29 z V 2020; Chcę do domu, „Pismo. 
Magazyn Opinii” #36 z XII 2020; Za murem, „Pi-
smo. Magazyn Opinii” #27 z III 2020; Połóż się 
synku, „Tygodnik Regionalny” z dnia 13.06.2020 
oraz Elżbieta Wozowczyk-Leszko za reporta-
że: Ola strażniczka lasu, „Radio Zachód” z dnia 
15.07.2020; Maria lubi Maki, „Radio Zachód” 
z dnia 30.09.2020; Marzenia o domu pełnym szczę-
ścia, „Radio Zachód” z dnia 14.10.2020; Połączyła 
ich muzyka, „Radio Zachód” z dnia 21.10.2020. 

Dyplom dla wyróżniającego się młodego dzien-
nikarza (do 35 roku życia) – nagroda „Gazety Lu-
buskiej” trafiła do rąk Piotra Kuśnierza za audy-
cje: Radio Zachód Interwencje, „Radio Zachód” 
z dnia 13.01.2020; Radio Zachód Interwencje, 
„Radio Zachód” z dnia 24.02.2020; Radio Zachód 
Interwencje, „Radio Zachód” z dnia 21.09.2020; 
Radio Zachód Interwencje, „Radio Zachód” z dnia 
5.10.2020. Dyplomy honorowe za całokształt twór-
czości dziennikarskiej otrzymali: Andrzej Flü-
gel, Konrad Stanglewicz, Grażyna Walkowiak. 
Pozaregulaminowe wyróżnienie honorowe trafiło 
do dziennikarza redakcji sportowej Radia Zachód 
– Marka Staniszewskiego za książkę „ Dawid 
Kujawa. Żużlowy mistrz świata, jakiego nie zna-
my”, Zielona Góra 2020 (Wydawca: Pro Libris). 

Organizatorami Wawrzynów były:  Wojewódz-
ka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana 
Norwida w Zielonej Górze,  Wojewódzka i Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta 
w Gorzowie Wlkp.

 (red.)
Fot. Aneta Michałowska
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Dziewczyna  
o czystym sercu
„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczu”. Wszyscy pamiętamy 
ten cytat z „Małego Księcia” i rozumiemy jego 
metaforyczny sens. Bywa jednak, że oczy są ślepe 
w sposób dosłowny, a do „patrzenia” ma się wy-
łącznie serce, choć i ono, acz nie z własnej winy, 
potrafi oślepnąć.

Tak się dzieje w przypadku ociemniałej Seliny, 
bohaterki powieści „Skrawek błękitu”. Jej autorka, 
Elizabeth Kata, wydała tę książkę w roku 1961, 
minęło prawie sześćdziesiąt lat, współczesnemu 
czytelnikowi miłosne dialogi bohaterów może wy-
dadzą się trochę staroświeckie czy infantylne. Lecz 
idę o zakład, że każdego poruszy ogrom zawartych 
w powieści emocji i wciąż aktualne jej przesłanie.

Kiedy red. naczelny zawiadomił mnie, że w ko-
lejnym numerze „Inspiracji” tematem wiodącym 
ma być niewidomość, przypomniałam sobie tę wła-
śnie książkę. Na język polski została przełożona 
w roku 1973. Wtedy czytałam ją po raz pierwszy. 
Miałam dwadzieścia lat, trwały moje pierwsze 
studenckie wakacje, odwiedziłam koleżankę z są-
siedniej ulicy, a ona podsunęła mi „Skrawek błę-
kitu”, zachwalając, że właśnie skończyła czytać, 
i że na pewno mi się spodoba. Po takiej zachęcie 
wsadziłam nos między kartki jeszcze w domu tej 
znajomej i potem szybko się pożegnałam, czując, 
że zbiera mi się na płacz, a nie chciałam się rozry-
czeć u niej. Szłam ulicą, nadal nie odrywając się od 
książki. Płakać zaczęłam od strony 27, gdy Selina, 
osiemnastolatka, którą po raz pierwszy w życiu 
zaprowadzono do parku, delikatnie gładzi świeżo 
spadły liść, „przypatruje” mu się delikatnymi do-
tknięciami palców, wyobraża sobie jego wygląd, 
mówi do niego z czułością... I tak sobie płakałam 

przez wszystkie strony, a na koniec – to nieduża 
książeczka, minipowieść – rozbeczałam się w głos, 
na szczęście to już było w moim pokoju i nie mu-
siałam się wstydzić łez.

Historię Seliny i Gordona pamiętałam przez te 
wszystkie lata, choć książkę ponownie przeczyta-
łam dopiero teraz. To samo wydanie, z tego samego 
roku, „Czytelnik”, seria z czarnym kotem. Nieła-
two było ją zdobyć, ale od czego jest internet. Po 
dość długich poszukiwaniach znalazłam „Skrawek 
błękitu” w jednym z warszawskich antykwaria-
tów, mającym stronę internetową. Wiedziałam już, 
jak potoczą się losy bohaterów, lecz i tym razem 
w wielu momentach ściskało mi się gardło, choć 
oczywiście nie wylewałam już strumieni łez.

„Skrawek błękitu” w 1965 r. doczekał się ekra-
nizacji. Film pt. „W cieniu dobrego drzewa” miał 
świetnych aktorów, kilka nominacji do Oskara, 
jedną statuetkę, bardzo dobre recenzje. Widziałam 
go w telewizji sporo lat po przeczytaniu książki. 
I... niespecjalnie przypadł mi do gustu. Inaczej bo-
wiem rozłożone są w nim akcenty i nie całkiem 
jest wierny literackiemu pierwowzorowi. A przede 
wszystkim widz od początku wie to, o czym czy-
telnik dowiaduje się dopiero z ostatnich stron i co 
bez wątpienia stanowi atut konstrukcyjny powieści.

Selina jest niewidomą dziewczyną z plebsu. Go-
rzej – z hołoty. Codziennie doświadcza przemocy, 
skazana na „bliskich”, z którymi mieszka w cia-
snej, dusznej klitce – matkę prostytutkę i dziadka 
alkoholika. Wzrok straciła, mając pięć lat, wskutek 
nieszczęśliwego wypadku. Jako dwunastolatka zo-
stała zgwałcona przez jednego z klientów matki. 
Nigdy nie chodziła do szkoły, a wszystko co umie, 
wie z audycji radiowych. Z dzieciństwa pamięta 
jedynie kolor skrawka nieba widzianego w oknie, 
przy którym potem przez długie lata pracuje, naw-
lekając koraliki. Prócz błękitu zna jeszcze tylko 
czerwień, choć ta zapamiętana została przez nią 
w tragicznych okolicznościach, jako kolor krwi. 
Zieleni nawet nie umie sobie wyobrazić, może ją 
jedynie poczuć, gdy boso stąpa po trawie. I niena-
widzi koloru czarnego. Bo żyje w ciemnościach, 
a poza tym wychowała się wśród ludzi pełnych 
uprzedzeń rasowych.

Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN
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A jednak to dziewczyna o czystym sercu, nie-
zwykle prostolinijna i prawa.

Gordon to „wykształciuch” z dużo wyższego 
stopnia drabiny społecznej. Pracuje w drukarni, 
jego brat jest lekarzem. W mieszkaniu mają kli-
matyzację, dywany i masę książek. Dla Seliny to 
niewyobrażalny luksus. Lecz różnice klasowe to 
nie jest jedyna bariera, jaka dzieli bohaterów. Ist-
nieje przeszkoda znacznie większa. Nietolerancja. 
Szczegółów nie zdradzę, a potencjalny czytelnik, 
tak jak ja kiedyś, pozna je dopiero pod koniec lek-
tury. I może też uroni łzę, bo książka, choć jej bo-
haterowie tak bardzo się kochają, nie ma dobrego 
zakończenia, a Selinie pozostaje płacz z powodu 
ślepoty jej serca i umysłu… Gdy miałam dwadzie-
ścia lat, ten brak prostego happy endu był dla mnie 
rozczarowaniem. Dziś widzę, że końcowe akapity 
pozostawiają nadzieję.

Czemu wracam do historii rozgrywającej się 
w realiach społeczno-politycznych połowy ubiegłe-
go wieku, poza faktem, że na stare lata coraz częściej 
wraca się do wspomnień, do dawnych wzruszeń? 
Dla ociemniałej Seliny najpiękniejszym słowem 
była kiedyś „jasność”, ale po poznaniu Gordona 

uważa, że jest nim „przyjaciel”. On jednak za naj-
piękniejsze uważa „tolerancję”. „Jeżeli uznajesz to 
słowo, to znaczy, że masz otwarty umysł. To znaczy, 
że nie uderzysz swego brata – swego sąsiada – nie 
uderzysz nikogo tylko za to, że jest inny, że inaczej 
wygląda, myśli, je, kocha, wielbi czy nienawidzi” – 
mówi. Brzmi znajomo? W końcu świat aż tak bardzo 
się nie zmienił, nadal jest nietolerancyjny i pełen 
uprzedzeń wobec wszelkiej inności. Ba, w naszym 
kraju można to było ostatnio szczególnie odczuć.

Powieść w oryginale nosi tytuł „Be ready with 
bells and drums” i jest nawiązaniem do cytowanego 
w niej wiersza ze zbioru „Lotus and Chrysanthe-
mum” W. Bynnera, którego ostatnie wersy brzmią:

„Z dzwoneczkami, bębenkami czekaj
Dziewczęcia o czystym sercu.”
Czekajmy zatem. Z bębenkami i z dzwoneczka-

mi bądźmy gotowi. Czy jednak świat kiedykolwiek 
stanie się dla wszystkich ludzi bytem czystym, do-
brym i przyjaznym? 

 Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN

Elizabeth Kata „Skrawek błękitu” Czytelnik 1973.

Podniebny taniec
Wszystkich, których znużyło stąpanie po 
ziemi, serdecznie zapraszamy do obejrzenia 
kolejnej wystawy fotograficznej Ewy Kwa-
śniewicz, tym razem pod fantazyjnym tytułem 
„Podniebny taniec”.

Dwanaście wyjątkowych fotografii znalazło dla sie-
bie miejsce w filii nr 1 Biblioteki im. Norwida przy 
ul. Ptasiej 32. Autorka ekspozycji, która ze wzglę-
du na ograniczenia pandemiczne nie doczekała 

się wernisażu, w sierpniu tego roku uczestniczyła 
wraz z rodziną w pokazie lotniczym w Lesznie 
i fotografie są pokłosiem właśnie tego wydarzenia. 
Organizator pokazów lotniczych, Michał Graczyk, 
nieprzypadkowo zatytułował je „Antidotum Air-
show 2020”. To miała być swoista recepta lotników 
na trudny czas zarazy.

Na fotografiach słuchaczki ZUTW widać, iż 
zespół akrobatyczny „niebieskich myśliwych” 
sport lotniczy traktuje jako pasję, w ich poczyna-
niach odczuwa się siłę, zaangażowanie i niespoży-
tą energię. Ptakom podobni wykonują podniebny 
taniec, swymi maszynami opanowują powietrzną 
przestrzeń. Wpadają w korkociągi, smugami dymu 
rysują pętle, by na kolejnej fotografii przejść do 
beczki, a na innej znowu zawisnąć w miejscu, 
jakby w kokieteryjnym oczekiwaniu na błysk 
flesza fotografującej podniebne popisy. Podczas 

Małgorzata TURZAŃSKA
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obserwacji takiej wiązanki manewrów świat 
ziemski przestaje istnieć, jest tylko błękit nieba 
i tańczące w przestworzach szybowce, samoloty  
i motolotnie.

Okazuje się, że akrobacje zespołowe to nie 
jakieś zwykłe fikołki, lecz wielka sztuka oparta 
na zaufaniu, to budowanie więzi i nawiązywanie 
relacji z widzami. Fotografie Ewy Kwaśniewicz 
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Kamień filozoficzny 
kręgu Strumiłły

Mam smutną sztukę
Śpiewam hymny czarne
Grymas kwadratu rąb lecący
Moim sztandarem

Strumiłło, „Mówią”, 2 II 2015

Profesor Andrzej Strumiłło zmarł 9 kwiet-
nia 2020 roku w wieku 92 lat. Pozostawił po 
sobie niezwykle bogaty dorobek. Był artystą 
i mistrzem wielu dziedzin. Uprawiał grafikę, 
malarstwo, rysunek, rzeźbę. Był fotografem, 
ilustratorem, diarystą, edytorem i poetą. 

Zajmował się również scenografią i wystawien-
nictwem. Kolekcjonował dzieła sztuki, w tym 
orientalne (Gabinet Azjatycki), hodował konie 
arabskie. Każde z tych działań to osobny kamień 
dopełniający krąg zamanifestowanych zaintere-
sowań Strumiłły. Dodać trzeba, że był jeszcze 
podróżnikiem. Poznał Tajlandię, Chiny, Japonię, 
Mongolię, Indie i Nepal. Widział wojnę w Wiet-

potwierdzają fakt, że w zespołowej akrobacji jest 
niebywała moc, którą można niebo szturmować, 
być bliżej słońca lub, nocą, bliżej gwiazd, zachwy-
cić się chmurami, które potargał wiatr i pomalował 
ostatnie promienie słoneczne. Dziękujemy autor-
ce fotografii za ten magiczny spektakl, opowieść 
o radości, jaką daje pielęgnowanie pasji, o tym, że 
warto mieć marzenia i je realizować.

To prawda, dziś przychodzi  nam zmagać się 
z nieznanym dotąd wrogiem, ale podniebny taniec 

wykonany zespołowo jest w stanie przepędzić na-
wet złe chmury. Zatem głowa do góry, mamy prze-
cież od kogo uczyć się pokonywać ograniczenia i:

„Zapatrzeni w bezmiar błękitu,
zszywajmy strzępy życia,
próbujmy podnieść się z trudem
i ulecieć ponad życie.”

B. Sarnowska

 Małgorzata TURZAŃSKA
Fot. Ewa Kwaśniewicz

Elżbieta MUSIAŁ



83

.

Recenzje

namie. Przemierzył Himalaje, Ałtaj, Kaukaz, pu-
stynię Gobi i tysiąc kilometrów syberyjskiej taj-
gi z plecakiem i bronią. Zakosztował luksusu na 
Manhattanie, gdy prowadził pracownię graficzną 
przy ONZ, to pozwoliło mu skonfrontować świat 
nieograniczonego konsumpcjonizmu z biedą, którą 
widział w Azji i ZSRR. Pomimo kulturowo od-
miennych doświadczeń, w które wpisuje się, głodu 
religijno-filozoficznych dociekań mentalnie pozo-
stał Europejczykiem, co sam podkreślał. 

Tomikiem „Powidoki”, który ukazał się z po-
czątkiem 2020 roku nakładem Wydawnictwa Znak, 
domknął jeszcze jeden rozdział życia, w którym 
słowo stało się istotnym medium twórczym. Wier-
sze i zapiski obejmują lata 1947-2019, są wyborem 
z pięciu wcześniejszych jego poetyckich książek. 
Znalazły się tam też wiersze nowe, które pod ko-
niec życia pisał coraz częściej. Książkę odbiera się 
jak  symboliczną summę podróży, mgnień i prze-
myśleń. 

Imię ma ciężar ból smak i lot
Kamień
Rana
Sól
Skrzydło

16 IV 2019
Wiersze pochodzą z tomików: „Moje”, „Jak”, 

„Ja”, „Sto”,”69”. Zastanawiająco krótkie tytuły, 
a przy tym pojemne, doskonale zgrane z wymową 
i architekturą pojedynczych wierszy. Każde słowo 
ma tu nie tylko swój kształt, ciężar, ale i przestrzeń. 
I jeszcze cień. Wychodzi daleko poza zakres zna-
czenia semantycznego. Jest zadumą nad życiem 
o wymiarze transcendentnym. 

Sekwencja następujących po sobie wierszy po-
zwoliła stworzyć swego rodzaju mapę podróży 
Autora, lecz czy tylko podróży po świecie? Gdy 
się czyta Strumiłłę, jasne staje się, że nie wystarczy 
zobaczyć, trzeba jeszcze zrozumieć i pojąć. Może 
nawet zabliźnić się z miejscem, oddychać nim, 
sytuacją i tym, co w nas uruchamia i co można 
nazwać odczuwaniem. Owo otwarcie się na cało-
ściowe poznanie wpływało i definiowało wszelką 
wypowiedź artystyczną Mistrza oraz pozwalało 
mu codzienność życia zamienić w sztukę życia.  

Tak charakterystyczne dla tego Artysty komple-
mentarne budowanie „domkniętego, pełnego świata” 
zauważył w przedmowie książki Andrzej Frana-
szek, gdy nawiązał do siedliska Strumiłły w Maćko-
wej Rudzie na Suwalszczyźnie. Artysta wrastał w nie 
i przysposabiał przez ponad 30 lat. A znalazła się 
tam przestrzeń również na kamienie, kształty, kolory, 
które zwabiły jego uwagę podczas pielgrzymowania 
po kuli ziemskiej. Jedne pozostawione były w swej 
naturalnej postaci, inne naznaczone dłutem, pędzlem 
i wolą człowieka. Wszystko niosło jakąś pamięć, 
czy to czasu, geograficzną, czy czyjegoś istnienia. 
Można przypuszczać, że dla zbieracza nie były to 
zwyczajne pamiątki, a auryczne puzzle na mapie ży-
cia. W stworzonym przez siebie świecie nad Czarną 
Hańczą (a tuż obok granica Polski z Litwą i Wilno 
niedaleko) zadbał też o czworonogi, o psy i konie. 
Zadbał o tysiące drzew (30 tys.) zasadzonych „cier-
pliwą ręką”, o głazy ułożone w medytacyjne kręgi, 
a dwa przydrożne krzyże (nowy podtrzymywał sta-
ry) miały pilnować drogi do modrzewiowego dwor-
ku. Naturalna różnorodność pozostająca w harmonii 
ze sobą między ziemią i niebem dzieciństwa. Doli-
czyć się jeszcze można i pięciu żywiołów. Jednym 
słowem, kosmos, a w nim człowiek i jego urealniony 

Andrzej Strumiłło, artysta wszechstronny
Fot. Lidia Kurzawowa
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zamiar, który nadaje sens egzystencji. Tak rozumiem 
Strumiłłowe siedlisko w Maćkowej Rudzie. Nie 
dane było mi dotknąć miejsca, korzystałam jedynie 
z relacji i dostępnych w internecie zdjęć. Ale sztuka, 
którą przemawiał, ta jej wieloaspektowość, mnogość 
tworzyw i technik oraz sięganie po metaforyczny 
język obrazowania – podpowiedziały sporo. Wiele 
kryją też, a może odsłaniają wiersze. I z nich wy-
czytać można tonowanie światów, wewnętrznego 
i zewnętrznego, według spójnego systemu warto-
ści, który przyświecał profesorowi przy stwarzaniu 
Maćkowej Rudy.

Co łączy w jedność
Mgły o świcie
Pisma greckie
I mój ból

„Pytanie”, sierpień 2018
Z perspektywy, z której dziś spoglądamy na 

całość dokonań profesora Strumiłły, widać jedno 
wielkie dzieło życia. W postawie, w konsekwent-
nych działaniach i pojedynczych pracach Artysty 
istnieje wspólna oś – pewien filozoficzny, metafi-
zyczny, a nawet mistyczny wgląd. Nie bez znacze-
nia są w nim między innymi taoistyczne i buddyj-
skie ślady inspirowane kulturami Wschodu: 

Słońce zachodzi
Oddycham powietrzem pełnym trajektorii lotów
Świat owadzi tworzy sploty przedziwne
Myśl moja w tej przestrzeni
Staje się wolna od sensu i racji

2 VIII 2018
Podteksty filozoficzne stanowią niezbywalną 

tkankę Strumiłłowych utworów. Niektóre mają wy-
raźny medytacyjny charakter. Na przykład w tym 
„Czterowierszu III” podmiot liryczny wsłuchuje się 
w deszcz. Stroi uderzenia serca z melodią kropel. 
Czuje jedność z przyrodą. Jest elementem kosmosu:

Wśród wielu kropel uderzających o dach
Mam jedną własną
Która powtarza bicie mego serca
Bezinteresownie

„Czterowiersz III”
Wiersze ostatnich rozdziałów liczebnie przewa-

żają nad podróżną kroniką z lat wcześniejszych. 

W wymowie są ostateczne. Właściwie już bezgło-
śne, niosą za to dziwny ciężar. Pomyślałam, że to 
wiersze głazy, jak te , z których budował medy-
tacyjne kręgi. Żegna się w nich i czeka. I godzi 
z nadejściem kresu ziemskiej wędrówki. Rzeczy-
wistość w tych obrazach jest w bliskiej zażyłości 
z nieuchronnym. Pisał je jako siedemdziesięcio– 
i osiemdziesięciolatek. Wydobywał z głębokiego 
zamyślenia. Słowo bez patosu wybrzmiewa szcze-
rze i wciąż rzeczowo; „Kiedy odejdę / Pozostanie 
widok z okna / Para łabędzi w zatoce / Drzewo 
pochylone / Omszałe kamienie / Księgi proroków 
i poetów / Ślad muchy na szybie” (15 II 2018).   

Mistrz który 70 lat temu
Otworzył oczy moje
Na bogactwo świata
Pewnego razu kazał je zamknąć
Aby pod powieką
Przebitą promieniem słońca
Zobaczyć obraz wewnętrzny
Ćwierć barwy i półtony
Formy płynne jak lawa
Z żarzącym się konturem
Wokół błękitów nieziemskich 

„Powidoki”, 18 I 2015
Tytułowym wierszem „Powidoki” Autor nawią-

zał do samego zjawiska, które niegdyś do teorii 
sztuki wprowadził Władysław Strzemiński. I tu 
dodać należy, że Strzemiński był nauczycielem 
młodego Andrzeja Strumiłły oraz Andrzeja Wajdy, 
którzy się ze sobą przyjaźnili w czasie malarskich 
studiów w powojennej Łodzi. I jeden, i drugi tytu-
łami „Powidoki” złożyli hołd swojemu mistrzowi. 
Film Wajdy i książka Strumiłły to nic innego, jak 
metaforyczne odniesienie się do gasnących pod 
zamkniętymi powiekami konturów życia, które 
kiedyś w całej pełni stało na wprost słońca.  

 Elżbieta MUSIAŁ

Andrzej Strumiłło, „Powidoki wiersze i zapiski 
z lat 1947–2019”, Społeczny Instytut Wydawni-
czy „ Znak” 2020 r., s. 171. Ilustracja na okładce 
Andrzej Strumiłło.
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Dziennik czasu 
zarazy (cz. 2)

Obiecywaliśmy w poprzednim numerze „In-
spiracji” wydrukować dokończenie pandemicz-
nych zapisków Ewy Kwaśniewicz, która podjęła 
się niemal codziennej rejestracji życia w czasie 
zarazy. Z powodu oddawania ostatniego numeru 
do druku nie byliśmy w stanie zaprezentować pań-
stwu pełnych notatek. Czynimy to dziś. Praca ta, 
podobnie jak wcześniejsze refleksje kilkunastu au-
torów, ma już w tej chwili walor dokumentacyjny.

14 maja, czwartek
Czwartek Lubuski z Ewą Lipską online, nie zna-
łam bliżej tej poetki, zaintrygowała mnie. Prowa-
dzący Andrzej Draguła: – Co to znaczy być poetą 
w awarii świata? – Awaria świata dzieje się nie-
ustannie. Oto parę innych jej wypowiedzi: – Poeta 
zbiera urojenia. – Nie każdy człowiek ma odwagę, 
aby nie wierzyć. – Miłość jest jasnowidzem, prze-
widuje ciebie i mnie.

19 maja, wtorek, 19 268 (zachorowań od po-
czątku), 948 (zmarłych); 7903 wyzdrowiało
Następna niespodzianka, chociaż nie tak do końca. 
Już od jakiegoś czasu pojawiały się w mediach 
doniesienia o ewentualnej zmianie kandydata na 
prezydenta z KO. M. Kidawa-Błońska na począt-
ku kampanii (w lutym) miała 30 procent poparcia, 
na początku maja spadło ono do 2-3 %. Szkoda, 
była moją kandydatką, ale teraz nie ma szans, nie 
dość, że kobieta, to jeszcze z PO. Nowym kandy-
datem został Rafał Trzaskowski z PO, prezydent 
Warszawy. Jakie ma szanse? Może uzyska w wybo-
rach drugi wynik, ale nie wygra. Wygra oczywiście 
Duda – pacynka, a tak naprawdę wygra Kaczyń-
ski. A kiedy będą wybory, ciągle nie wiadomo.

Szczerze mówiąc, już jestem tym wszystkim 
zmęczona i wkurzona. Cieszy mnie odmrażanie 
gospodarki. Wczoraj byłam u fryzjera, a w piątek 
jedziemy do Pustkowa, z czego się bardzo cieszę. 
Jeszcze dwa tygodnie temu byłam przekonana, 
że z tego nic nie będzie. Dzisiaj byłam z moim 
„Fotookiem” w Ogrodzie Botanicznym. Jak miło 
znowu się zobaczyć i to w takim pięknym miejscu, 
w zenicie wiosny!

20 maja, czwartek, 19 983/965; 845 
Poziom stresu, nie tylko u mnie, ale w całym kraju, 
spada. Najgorsza sytuacja jest w województwie ślą-
skim, tam najwięcej zakażonych i ta liczba ciągle 
wzrasta. Aż 3093 przypadków zanotowano w ślą-
skich kopalniach. W naszym województwie jest 
93 zakażonych, najmniej w cały kraju. Podobno 
niedługo zdejmiemy maseczki. U nas pandemia 
trochę się uspokoiła, ale na świecie wirus szaleje. 
COVID–19 nie zwalnia tempa, 19 maja zanotowa-
no na świecie 106 602 nowe przypadki zakażeń.

23 maja, sobota, Pustkowo
Przyjechaliśmy tu wczoraj. Mamy ten sam pokój co 
zawsze. Pogoda na trójkę, dzisiaj na plaży okrutnie 
zmoczyła mnie ulewa. W polityce i w pandemii bez 
większych niespodzianek. Rafał Trzaskowski idzie 
jak burza, już jest na drugim miejscu, a kandyda-
tem opozycji jest dopiero od paru dni. To mądry 
człowiek, w polityce od dawna, a jeszcze młody, 
ma 48 lat. Poliglota, zna 5 języków, europoseł, były 
minister i wiceminister, no i przystojny mężczyzna!

25 maja, poniedziałek, 21 440/0; 9276 
Tak tu spokojnie i pusto, że nawet wirus jakby się 
oddalił, czasami tylko widok człowieka w maseczce 
mi o nim przypomina. Minister zdrowia zapowiada 
koniec noszenia maseczek na ulicach, ale nie wia-
domo od kiedy. Trzaskowski jeszcze oficjalnie nie 
rozpoczął kampanii prezydenckiej, ale idzie ostro 
w swoich wywiadach i wystąpieniach. Sondaże 
wskazują, że przejdzie do drugiej tury, a w drugiej 
turze dają mu szansę na wygraną, ale to tylko sonda-
że, jak wiem z doświadczenia, nie zawsze pokrywają 
się z ostatecznym wynikiem wyborów.

Ewa KWAŚNIEWICZ
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W sobotę byliśmy w Rewalu, a dzisiaj w Pobie-
rowie. Pusto i smutno, jak nigdy do tej pory. Złożyły 
się na to trzy powody: czas przed sezonem, pandemia 
i zła pogoda. W niedzielę lało, wczoraj też padało, 
dzisiaj czasami wychodzi słońce, ale jest zimno. Z Po-
bierowa wracałam sama, plażą, z wiatrem, było trochę 
słońca, a plaża ubita falami. Byłam bardzo szczęśliwa, 
spotkałam tylko jedną osobę z psem, chwilę towa-
rzyszył mi lotniarz, pod chmurami.

29 maja, piątek, 22 964/1043; 10 692 
Kończy się tydzień i kończy się nasz pobyt tutaj, 
w Pustkowie. Tym razem nie mieliśmy szczęścia 
do dobrej, ciepłej pogody. Dzisiaj mamy drugi dość 
ciepły dzień. Bywało słonecznie, ale przeważnie 
wiał zimny, przenikliwy wiatr. We wtorek pojecha-
liśmy w paręnaście osób do Trzebiatowa. Inicjator-
ką wyjazdu była Jadzia Sobczak, przewodniczka 
turystyczna. Bardzo ciekawie opowiadała o mie-
ście, o Szlaku Słonia, Szlaku Jakubowym. Byłam 
bez Włodka, on jak zwykle wolał zostać w domu!

W środę, 27 maja, byliśmy w Międzyzdrojach. 
Bardzo lubię to miasto, ma specyficzny klimat i na-
strój, chociaż zmienia się na gorsze, tak jak i inne 
nadmorskie miasta, miasteczka i wsie, w tym i na-
sze Pustkowo. To za sprawą coraz liczniejszych in-
westycji budowlanych. W Międzyzdrojach i w Po-
bierowie buduje się coraz więcej wielkich hoteli 
i apartamentowców, a w innych miejscowościach 
mnóstwo większych i mniejszych pensjonatów. 
Pas wybrzeża jest coraz bardziej zabetonowywany. 

O pandemii coraz ciszej, chociaż ciągle trwa i koń-
ca nie widać. Tu, nad morzem, jest spokojniej, tylko 
pozamykane sklepy, restauracje i punkty gastrono-
miczne o niej przypominają, ale za dwa, trzy tygodnie 
i tu będzie gwarno i tłoczno. Podobno otwierają się 
kina, siłownie, restauracje i kościoły, oczywiście z za-
chowaniem pewnego reżimu sanitarnego. Wznawia 
się niektóre loty, różne kraje Europy otwierają swoje 
granice, ale nie wszystkie i nie dla wszystkich. Od 
jutra nie nosimy maseczek w otwartej przestrzeni!

7 czerwca, niedziela, 29 986/1153, 12 855 
Bardzo dużo nowych zakażeń w Polsce, najwięcej 
od początku pandemii. Centrum ciągle na Górnym 

Śląsku, tam zaraza nie słabnie. Oczywiście przewi-
dywania są różne i przeciwne. Podobno otwierają 
się znowu sanatoria, dentyści znowu przyjmują 
pacjentów, ale lekarze rodzinni ciągle leczą zdal-
nie. W naszej rodzinie pandemia nie zrobiła szkód. 
Nikt się nie zaraził, nikt nie stracił pracy, tylko nasi 
uczniowie i nasza studentka mają serdecznie dosyć 
zdalnego nauczania!

Dzisiaj ogłoszono na Onecie wyniki najnowsze-
go sondażu. Duda zwycięży w II turze, nawet wiem 
dlaczego. Propaganda pisowska straszy naród, że 
po zwycięstwie Trzaskowskiego przy pierwszej 
możliwości zabiorą 500+. Po pierwsze, dla PO 
i opozycji byłoby to polityczne samobójstwo, a po 
drugie, do końca kadencji PiS ma większość w Sej-
mie i można mu skoczyć! Niestety, ten głupi naród 
w to wierzy, znam nawet parę mądrych osób, które 
w to uwierzyły.

11 czerwca, czwartek, 28 201/1215; 13 696 
No i ciągle żyjemy z koronawirusem. W torebce, 
obok dokumentów, pieniędzy i niezbędnych ko-
smetyków, mam też niezbędną maseczkę. Czasami 
wchodząc do sklepu, zapominam ją założyć, ale 
na widok zamaskowanych ludzi natychmiast za-
kładam. Parę dni temu zapomniałam ją zabrać do 
„Biedronki” i byłam tam jedyną niezamaskowaną 
osobą, czułam się bardzo niekomfortowo!

Wybory coraz bliżej. Trzaskowski i jego zwo-
lennicy prowadzą dynamiczną kampanię. Najbar-
dziej podobają mi się dwa filmiki z FB, umieszczo-
ne obok siebie, przedstawiające obu kandydatów 
mówiących po angielsku. Wiadomo, który jest bie-
glejszy! Prezes szaleje, grozi i straszy. Aleksander 
Kwaśniewski powiedział w TVN24: – Andrzej 
Duda pozostaje faworytem prezydentury, ale jego 
zwycięstwo jest mniej pewne niż miesiąc temu 
i stąd ten dramatyczny list Jarosława Kaczyńskie-
go, który przytacza mnóstwo bałamutnych faktów, 
wręcz kłamiąc. To ma mobilizować jego elektorat.

W tym smutnym czasie spotkała mnie radość, 
zaproszenie na Czwartek Lubuski z Zofią Mąko-
są. Byłam przekonana, że to spotkanie online, ale 
wczoraj się okazało, że będzie też spotkanie w re-
alu, w Sali im. Koniusza Biblioteki Wojewódzkiej. 
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Tylko dla 50 osób i wśród tych 50 osób będziemy ja 
i Włodek. Jestem taka szczęśliwa, bo jestem fanką 
autorki – pisze świetne książki, jest podwójną lau-
reatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, miłą, 
mądrą, taktowną kobietą i należy do „gorszego” 
sortu, tak jak ja.

17 czerwca, środa, 30 701/1286; 14 921 
Dzisiaj debata prezydencka, weźmie w niej udział 
11 kandydatów. Znam, oczywiście ze słyszenia 
i z widzenia sześciu: Rafała Trzaskowskiego, An-
drzeja Dudę, Władysława Kosiniaka-Kamysza, 
Szymona Hołownię, Roberta Biedronia i Krzysz-
tofa Bosaka, o reszcie nie mam zielonego pojęcia. 
W każdych wyborach znajduję się paru egzotycz-
nych kandydatów. Mam zamiar debatę oglądać, 
ale czy wytrzymam do końca?

24 czerwca, środa, 32 527/1375; 17 573 
Znowu tydzień przerwy w pisaniu. Debata pre-
zydencka była spokojna, nikt nie wrzeszczał i nie 
obrażał konkurentów, wprawdzie pytania uło-
żone były tendencyjnie i niektóre wymierzone 
były w Trzaskowskiego, ale czego tu wymagać 
od TVPiS? Najbardziej podobali mi się Hołow-
nia i Trzaskowski, zaskoczył mnie też pozytywnie 
kandydat z Poznania, W. Witkowski.

We czwartek spotkanie promocyjne „Doliny 
nadziei” Zofii Mąkosy, rewelacyjne! Na sali było 
tylko 50 osób (wiadomo, zaraza!), spotkanie pro-
wadził Eugeniusz Kurzawa. Pani Zofia, jak zwy-
kle, spokojna, uśmiechnięta, z klasą! Książkę już 
przeczytałam, tak dobra jak poprzednie, chociaż na 
mnie wielkie wrażenie zrobił pierwszy tom i nie 
mniejsze drugi!

Wczoraj zakończenie roku akademickiego na-
szego UTW, też online i dla 50 zaproszonych osób 
w Sali im. Koniusza WiMBP. Też tam byłam. „Jesz-
cze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż 
wygodne buty, masz do przejścia całe życie” – Jan 
Paweł II – to motto tej imprezy!

4 lipca, sobota, 35 719/1512; 23 127 
Dlaczego PiS „odwołał” pandemię? Chodzi o wy-
ciągnięcie z domów starszych wyborców. Oni mogą 

dać zwycięstwo Andrzejowi Dudzie, a ostatnie son-
daże mówią o niewielkiej przewadze Trzaskow-
skiego. Znowu zaniedbałam pisanie. I turę wygrał, 
oczywiście, Duda, drugi był Trzaskowski, a trzeci 
Hołownia. Teraz trwa gorączkowa mobilizacja 
po obu stronach, przyciąganie i mamienie ludzi 
różnymi obietnicami. Duda miota się i krzyczy. 
Trwa negatywna kampania w pisowskich mediach, 
kampania pełna pomówień i nienawiści. W du-
żych miastach zwyciężył Trzaskowski, na wsiach 
i w małych miastach Duda. Jego elektorat to mało 
wykształceni, przeważnie starsi ludzie. Ale nie tyl-
ko, wyjątki zdarzają się po obu stronach. Walka jest 
ostra, za tydzień ostatnie starcie. Boję się, że mimo 
wszystko wygra Duda i przez następne pięć lat bę-
dziemy mieli dalszy ciąg spektaklu kukiełkowego.

Tydzień temu, po raz pierwszy od paru miesięcy, 
byłam na koncercie kameralnym w odrestauro-
wanych ruinach pałacu w Zatoniu. Było pięknie, 
klimatycznie. We wtorek, 30 czerwca, mieliśmy 
my, „Fotooko”, zakończenie roku akademickiego 
w parku w Kiełpinie. Było super, wesoło, przy-
jaźnie i pysznie. Towarzyszyło nam słońce, tylko 
wiatr za bardzo szalał.

9 lipca, czwartek, 36 951/1551; 24 477 
Dwa dni do wyborów, od jutra trwa cisza wyborcza. 
Obaj kandydaci idą łeb w łeb. Trwała ostra walka 
wyborcza, parę dni temu była dziwna debata obu 
kandydatów. Duda w TVPiS odpowiadał na pytania 
niby zwykłych wyborców zebranych w Końskich, 
gdzie był sam. Trzaskowski nie zgodził się na udział. 
W tym samym czasie miał spotkanie w Lesznie, na 
tzw. Arenie Prezydenckiej! Operetka, nie oglądałam 
tego, ale podobno obaj przegrali sami ze sobą!

Szanse są wyrównane, jeszcze żadna kampania 
wyborcza tak mnie nie wciągnęła jak ta. W niedzielę 
oczywiście głosujemy na Rafała Trzaskowskiego.

17 lipca, piątek
Stało się to, co przewidział pesymista Włodek, a nie 
to, co dyktowało mi moje optymistyczne serce. 
Wygrał Duda, wyprzedził Trzaskowskiego o krok. 
Zdobył 51,03 % głosów, a Rafał Trzaskowski 48,97 
%. Frekwencja wyniosła 68,18 %. W liczbach 
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bezwzględnych 10 440 648 i 10 018 263, różnica 
422 385. Duda oczywiście zwyciężył w południo-
wo–wschodnich województwach. Zaczynają się 
protesty wyborcze i podejrzenia o oszustwo. Np. 
w większości DPS-ów pensjonariusze głosowali 
w 100 % na Dudę. Ale już dosyć, niech psy szcze-
kają, a karawana idzie dalej!

A potem było lato, 
nie tak bardzo upalne jak poprzednie, ale piękne, 
z dniami pełnymi słońca i niebieskiego nieba. Nie 
było wielkiej suszy, padało co parę dni przez parę 
dni i to dość obficie. Naród szalał, nadmorskie 
plaże wypełniły się po brzegi, tłumy nad rzeka-
mi i jeziorami. Grille i pikniki wszędzie, rzesze 
na promenadach morskich i górskich kurortów, 
otwarte znowu sanatoria, baseny, kluby fitness i re-
stauracje. Oczywiście nikt nie nosi maseczek, tylko 
w sklepach zakładają je bardziej zdyscyplinowani. 
Przecież premier przed wyborami powiedział, że 
pandemia się cofnęła, nie ma jej! Więc hulaj dusza, 
piekła nie ma!

Ale pandemia nie zginęła, tylko się przyczaiła, 
a zarażonych ciągle przybywa. 

W sierpniu 
z trójką naszych wnucząt pojechaliśmy do Lubia-
towa, nad Jezioro Sławskie. Pogoda była piękna, 
ciepło i słonecznie. Wnuki już duże, więc niekło-
potliwe i na chwilę zapomnieliśmy o zarazie. A ona 
była i miała się dobrze, ciągle wzrastała liczba za-
chorowań. Minister i wiceminister zdrowia poddali 
się do dymisji, co odebrałam jako przyznanie się 
do porażki w walce z pandemią. 1 września dzieci 
wróciły do szkół!

11 października, niedziela, 121 638/2972; 78 982 
No i mamy drugą falę pandemii, cała Polska w żół-
tej strefie. Maseczki nosimy w całej przestrzeni 
publicznej. Sale kinowe i estradowe wypełnione 
w 25 %. Znowu są wyznaczone w sklepach godziny 
od 10.00 do 12.00 tylko dla seniorów 60+ . Nie 
zamyka się przedszkoli, szkół, bibliotek i muzeów, 
ale to na pewno potrwa dłużej. Nasz Uniwersytet 
znowu zamknięty do 15 listopada, ale myślę, że na 

dłużej. Jutro wernisaż mojej najnowszej wystawy 
„Podniebny taniec”, ale czy się odbędzie?

14 października, środa
Wczoraj była wyjątkowa inauguracja roku akade-
mickiego 2020/2021 ZUTW. Wyjątkowa, bo na sali 
było może 25 osób, a cała impreza online. Włodek 
miał wykład inauguracyjny pt. „Bitwa Warszaw-
ska 1920 roku”. Wernisażu wystawy oczywiście 
nie było.

15 października, czwartek, 149 903/3308;  
85 588 wyzdrowiało
Sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna. Liczba 
zarażonych rośnie lawinowo. My jesteśmy w stre-
fie żółtej, restrykcje nie są jeszcze takie dotkliwe. 
Jutro mieliśmy iść na koncert do Filharmonii, nie 
zmieściliśmy się jednak w 25% dostępnych miejsc. 
Nie wiem, czy pojedziemy do Głogowa na groby 
rodziców i babć, bo cały powiat głogowski jest 
w czerwonej strefie. U nas dzieci jeszcze chodzą 
do szkół. Dobrze, że jeszcze nie zamknięto nas 
w domach.

Czy moje spotkanie literackie w Sulechowie, 
przeniesione z marca na 21 października, się od-
będzie?

16 października, sobota, 167 230/3524; 90 162 
Pandemia nie zwalnia, a raczej się rozpędza w całej 
Europie. Mimo obowiązku noszenia maseczek mło-
dzież ma to w nosie. Jechałam wczoraj autobusem 
pełnym młodych ludzi, udawali, że noszą maseczki, 
mieli je na szyi, na brodzie, w wyjątkowych przy-
padkach mieli zasłonięte usta, ale odsłonięty nos. 
Oni nie chorują, tylko roznoszą zarazę.

18 października, niedziela, 175 766/3573; 92 651
Nasz Maciek, wnuk Grażyny, ma covida, leży na 
Oddziale Zakaźnym szpitala. Ma zapalenie płuc, 
oddycha tlenem, ale nie jest podłączony do respi-
ratora. Parę dni temu Agnieszka i Marek zrobili 
sobie testy covidowe, bo mieli niepokojące obawy, 
na szczęście wyniki negatywne. Ewunia od jutra 
zaczyna nauczanie hybrydowe; tydzień nauka zdal-
na, tydzień w szkole.
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19 października, poniedziałek, 183 428/3614;  
94 014 

22 października, czwartek, 214 686/4019; 
102 204 

Wirus szaleje, prognozy mówiły o drugiej fali epi-
demii jesienią, ale ta jest o wiele większa niż na 
wiosnę. Znowu wraca nauczanie zdalne lub hy-
brydowe, ale lockdownu nie ogłaszają. Są ograni-
czenia w sklepach, prawie nie ma koncertów, a jak 
są, to dostępnych jest tylko 25 % miejsc. Jeszcze 
we wtorek byliśmy na plenerze w Świdnicy, tej 
naszej, było tylko 8 osób, a szkoda, bo było cie-
kawie. Wczoraj byliśmy w Sulechowie na moim, 
odwołanym w marcu, spotkaniu literackim. Nie 
była to promocja tomiku, tylko spotkanie w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki. Mówiłam o sobie, 
o swoich wierszach, odpowiadałam na pytania. 
Było tylko 10 osób, bo takie są teraz ograniczenia, 
ale było bardzo przyjaźnie i ciekawie.

23 października, piątek
Od jutra cała Polska w czerwonej strefie. Zamknię-
te będą lokale gastronomiczne, potrawy tylko na 
wynos. W sklepach ograniczenia powierzchniowe 
albo kasowe, dzieci do IV klasy włącznie uczą się 
zdalnie. Apelują do nas, czyli 70+, żebyśmy nie 
wychodzili z domów. A jak ja mam nie wychodzić 
z domu, skoro Marta bardzo żle się czuje i w ponie-
działek ma sobie zrobić testy, a Agnieszka mieszka 
w Kiełpinie i zdalnie pracuje w domu? Jak długo to 
jeszcze potrwa? Dobrze, że możemy wychodzić do 
parków i lasów. Idziemy dzisiaj na koncert, w ra-
mach tych 25 % dostępnych miejsc, pewnie to już 
ostatni przed długą przerwą.

27 października, wtorek, 280 229/16 300; 
119 237 
Codziennie pada nowy rekord zakażeń. Dzisiaj 
test na covid robiła sobie Martusia, do wczoraj 
miała wysoką gorączkę i kaszel, dzisiaj czuje się 
znacznie lepiej. Czekamy na wynik! W czwartek 
jedziemy do Głogowa na groby rodziców i babć, 
a cmentarz zielonogórski odwiedzimy w przyszły 
tygodniu. Sytuacja jest coraz bardziej dramatycz-

na! To, co było na wiosnę, to mały pikuś. Punkty 
robienia testów nie dają sobie rady z dużą ilością 
chętnych. Marta pojechała na badanie o siódmej 
i była ósma, czekała do dziesiątej, na szczęście 
w samochodzie na parkingu CRS-u. W całym kraju 
są przygotowywane dodatkowe szpitale zakaźne. 
A jeszcze na dodatek ten skandal z aborcją. Trybu-
nał Konstytucyjny orzekł, że aborcja ze względu 
na ciężką i nieuleczalną wadę płodu jest niezgodna 
z Konstytucją. Przez cały kraj przewala się fala 
protestów kobiet i nie tylko kobiet, masowo dołą-
cza do nich młodzież. W Sejmie awantury, a rząd 
zupełnie nie panuje nad obecną sytuacją.

Maciek wyzdrowiał, jest w domu!

28 października, środa, 299 049/18 820; 
123 504 
Znowu nowy rekord zakażeń, a Polska wrze i krzy-
czy. Kaczyński dolewa oliwy do ognia, oskarżając 
demonstrujące tłumy o wyszkolenie i kierowanie 
przez jakieś tajemnicze siły! Rząd wycofał się 
z całkowitego lockdownu, ale te obecne ograni-
czenia i tak kruszą gospodarkę. Martusia czuję się 
lepiej, ale ciągle czekamy na wynik testu!

31 października, sobota, 362 731/5631; 140 280
Wczoraj po południu premier zdecydował o za-
mknięciu cmentarzy przez trzy dni, od 31 paź-
dziernika do 2 listopada. Ludzie wpadli w popłoch, 
rzucili się na znicze, kwiaty i ruszyli na cmentarze. 
My spokojnie załatwiliśmy to we czwartek, 29. Po-
jechaliśmy do Głogowa na grób rodziców i groby 
babć, odwiedziłam też groby znajomych. Duże 
straty ponieśli handlarze kwiatów i zniczy, którzy 
zgromadzili zapasy na ten jeden, specjalny dzień 
w roku. Nie można tego było ogłosić wcześniej?! 
Podobno nie, bo premier miał nadzieję, że pande-
mia choć trochę wyhamuje, a tu nic. I kolejny raz 
się okazało, że nadzieja jest matką głupich!

Protesty antyaborcyjne nie słabną, rozlały się 
po całym kraju, protestują nie tylko wielkie aglo-
meracje, jak Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków 
czy Wrocław, ale też mniejsze miejscowości, jak 
Łomża, Nowy Targ, Końskie, Witnica, Nowa Sól, 
Gorzów czy Zielona Góra. Kobiety nie są same, 
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wspiera je bardzo licznie młodzież i mężczyźni. 
Hasłem głównym jest: „Nigdy nie będziesz sama”, 
które niósł młody ojciec, niosąc jednocześnie có-
reczkę, a policja broni demonstrantów przed ata-
kami kiboli i innych chuliganów.

Przed domem Kaczyńskiego urządzono perfor-
mance „Dziady na Mickiewicza”, aktorzy m.in. 
krzyczeli – „A kysz, a kysz”. Protesty popierające 
polskie kobiety odbywały się w różnych krajach 
Europy, m.in. we Francji i w Szwajcarii. Kaczyński 
wsadził kij w mrowisko. W swoim orędziu nazwał 
protestujących przestępcami, zachęcał do obrony 
kościołów (w tej chwili nikt ich nie atakuje), a to, 
co się dzieje, nazwał zagrożeniem dla Polski. Dał 
tym sygnał, że obóz władzy nie ustąpi ani na krok. 
Wywołało to szok wśród niektórych partyjnych 
towarzyszy prezesa. Niestety, w starciu z korona-
wirusem polskie państwo skapitulowało!

1 listopada, niedziela, 362 731/5621; 140 280 
Wiceminister sprawiedliwości powiedział: „Wszy-
scy prokuratorzy w Polsce mają traktować organi-
zatorów nielegalnych zgromadzeń jako przestęp-
ców. Będą stawiane zarzuty. Będzie grozić im 
nawet 8 lat więzienia”. PiS wyprowadził Polskę 
na ulicę, a teraz chce ją za to karać więzieniem.

Źle się czuję, od przeszło dwóch miesięcy boli 
mnie gardło. Nie pomagają żadne środki i sposoby: 
ani tabletki do ssania, ani płukanie wodą z solą, ani 
strepsils w sprayu. Oczywiście dzisiaj jest niemoż-
liwe, aby obejrzał mnie lekarz! To przecież nic po-
ważnego, tylko ból gardła! W czwartek wieczorem 
miałam 37,8 stopni, wzięłam polopirynę na noc 
i rano wstałam bez gorączki, ale czułam się źle. 
Jeszcze bolą mnie plecy, a właściwie kręgosłup, 
i ten ból wyraźnie mi uświadamia mój wiek. Biorę 
lek antywirusowy Nimesil, piję syrop z porostu 
islandzkiego i mam nadzieję na poprawę.

2 listopada, poniedziałek, 395 480/5875;  
154 413 
Oglądałam dzisiaj interaktywną mapę Strajku 
Kobiet, protestuje dosłownie cała Polska, ale nie 
tylko, bo protesty solidarnościowe były lub będą 
m.in. w Bukareszcie, Lyonie, Malmő, Maastricht, 

Helsinkach i innych miastach. Dzisiaj w sieci zna-
lazłam taki wiersz:

Kto ty jesteś? Jestem Polką.
Z mieczem idziesz? Z parasolką.
Jaki znak twój? Błyskawica.
Kto twym wrogiem? To prawica.
Czym jest godność? Jest mą zbroją.
Miejsce wojny? Polska cała.
O co walczysz? Moje prawa.

Aleksandra Frasunkiewicz
Blokady dużych skrzyżowań i rond w całym 

kraju. W wielkich, dużych, mniejszych i całkiem 
małych miastach.

3 listopada, wtorek, 416 844/6102; 159 986 
Minister zdrowia oznajmił, że pandemia wyhamo-
wała – ciągle są przyrosty, ale już nie takie wielkie. 
Martusia ciągle bez wyniku.

4 listopada, środa, 439 536/6475; 168 960 
To co napisałam wczoraj, już jest nieaktualne, 
pandemia przyspiesza. Nowe obostrzenia: sklepy 
w galeriach handlowych będą zamknięte, oprócz 
aptek, sklepów spożywczych i punktów usługo-
wych; placówki kulturalne typu: kina, teatry, mu-
zea, galerie sztuki i biblioteki zamknięte; nauka 
zdalna już od I klasy. Wejdą one w życie od soboty, 
7 listopada i potrwają do 29 listopada, o ile nie 
dłużej. Jeżeli to nie pomoże, następnym etapem 
będzie „narodowa” kwarantanna, która zakłada 
m.in. zakaz przemieszczania się. Seniorzy 70+ 
mają siedzieć w domu, mogą wychodzić tylko po 
zakupy i oczywiście do kościoła!

Oboje z Włodkiem źle się czujemy. On wczoraj 
miał lekkie zaburzenia neurologiczne, trudności 
z wymową, ale to – na szczęście – szybko minęło. 
Po teleporadzie nasza doktor rodzinna dała mu skie-
rowanie na wszystkie podstawowe badania. A ja cią-
gle walczę z chorym gardłem, dzisiaj doszła jeszcze 
chrypka. W związku kwarantanną Martusi mam do-
datkowe obowiązki. Wczoraj byłam z Maćkiem na 
odczulaniu, dzisiaj na badaniu urologicznym, a jesz-
cze trzeba go zawieźć na robotykę i z niej przywieźć. 
A wyniki Marty zaginęły! Wszystkie główne ulice 
w mieście są obsadzone chryzantemami, rosną też 
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na skwerach, przed UTW posadzono ich mnóstwo. 
To w ramach pomocy miasta dla ich sprzedawców. 
Wygląda to ślicznie, kolorowo i wesoło.

5 listopada, czwartek, 466 679/6842; 177 681 
W październiku było od lat najwięcej zgonów 
w Polsce. W ciągu miesiąca zmarło ponad 12 ty-
sięcy osób. Średnio w Polsce umiera 7,7 tys. osób 
miesięcznie. Nietrudno zauważyć różnicę. Są to 
ukryte ofiary COVID 19. Kolejki karetek do szpi-
tali, trudności w dostępie do specjalistów i leka-
rzy pierwszego kontaktu, braki łóżek i personelu 
medycznego. Nastąpił kompletny chaos i załama-
nie. Tym bardziej że telemedycyna nie pozwala 
na precyzyjne diagnozy. Wiem o tym z własnego 
doświadczenia. Włodek w dalszym ciągu bardzo 
źle się czuje, ciągle leży. Jutro jedziemy zrobić mu 
badanie krwi.

7 listopada, sobota, 521 640/7636; 200 510 
Mamy już pół miliona zakażeń, a szczyt jeszcze 
przed nami. Włodek nie zdrowieje, raz jest lepiej, 
raz gorzej. Często boli go głowa, dużo śpi, a potem 
w nocy nie może. Po wymianie smsów nasza dr Kasia 
zdecydowała dać mu w poniedziałek skierowanie na 
covidowy test. Martusia już dziesięć dni czeka na 
wynik swojego testu. Kolejki w punktach robienia 
testów są ogromne, trzeba długo czekać i nie wiem, 
czy Włodek dałby sobie radę. Dzisiaj czuje się fatal-
nie, rano miał 38,1 i był ledwie żywy, cały dzień leży 
w pościeli i śpi. Może jutro będzie lepiej?

Znowu rzadko wychodzę z domu, i to tylko do 
sklepu lub do apteki. Wczoraj nie poszliśmy do Mu-
zeum na Zaduszki. Włodek był w złej formie, a ja po 
prostu się bałam. Jestem w fatalnym nastroju, do tej 
pory się trzymałam, teraz chory Włodek, tak napraw-
dę nie wiadomo na co, i ta cała sytuacja w kraju! 
Nawet demonstracje kobiet przycichły, a przynaj-
mniej nic o tym nie piszą na Onecie. Kwarantanna 
od 12 listopada? Kluczowy będzie ten weekend!

9 listopada, poniedziałek, 568 138/8045;  
219 371 
Firma Pfeizer opracowała szczepionkę na CO-
VID19, skuteczną w 90%. Firma do końca tego 

roku będzie w stanie dostarczyć 50 milionów da-
wek, a do końca 2021 około 1,3 miliarda. A kiedy 
ona dotrze do Polski?

Włodek bez zmian, dostał skierowanie na te-
sty. Tak naprawdę dr Kasia nie wie, co mu jest. 
Ma wysokie CRP, co wskazuje na stan zapalny 
w organizmie, ale jaki i czego. Nie wiadomo, tak 
trochę po omacku przepisała mu antybiotyk. A on 
chorobę znosi fatalnie, jest rozdygotany i pełen 
pesymizmu. Od zawsze źle znosił wszelkie cho-
roby, a katar u niego gorszy od szarańczy. Ju-
tro skoro świt jedziemy w kolejkę do testów na 
parking CRS-u, tam – na szczęście – czeka się 
w samochodzie. Punkt pobrań otwierają o 10.00. 
Martusia pojechała o siódmej i była ósma, a wy-
ników nie ma do dzisiaj. Podobno zaginęły wyniki 
z dwóch dni, z poniedziałku i wtorku sprzed dwóch 
tygodni. Uważam, że Włodek nie ma COVID-a, 
a doktor szuka tak trochę po omacku i dmucha  
na zimne!

Podobno możemy uniknąć „narodowej” kwa-
rantanny, ale jest to stan na dziś, a co będzie jutro? 
Wybory w USA wygrał John Binden, może i my 
za trzy lata pogonimy kota PiSowi?

10 listopada, wtorek, 593 592/8375; 230 661 
Byliśmy dzisiaj z Włodkiem zrobić mu test, fatalne 
samopoczucie nie mija i na razie nie ma na to rady. 
Zobaczymy, co doktor powie, jeśli test wykluczy 
COVID. Oby tak się stało! Na razie bierze anty-
biotyk, ibuprom i paracetamol. Te jego bolesne 
mdłości leczę domowymi sposobami, tzn. colą, 
wczoraj ugotowałam owsiankę, dzisiaj kupiłam mu 
alkaprim, ale to wszystko nie pomaga. W dalszym 
ciągu męczą go silne mdłości, które przychodzą 
i odchodzą.

Na parkingu CRS-u byliśmy przed siódmą jako 
siódmi w kolejce. Mieliśmy koce, kanapki i ciepłe 
napoje w kubkach termicznych, a ja książkę. Jakoś 
przetrwaliśmy do 10.00, chociaż Włodek bardzo 
się męczył. Po dziesiątej szczelnie zabezpieczona 
kobieta podała ankietę do wypełnienia, a za pół go-
dziny inna zakapturzona osoba pobrała mu z nosa 
materiał do badania, było to bolesne. Cały dzień 
nic nie jadł, idę mu ugotować lekki rosołek.
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11 listopada, środa, Święto Niepodległości, 
618 813/8805; 242 875 
Włodek ciągle cierpi jak potępiona dusza, wczoraj 
po południu było trochę lepiej, ale dzisiaj znowu 
jest tak samo, Środki przeciwbólowe zupełnie nie 
działają, Agnieszka kazała mi wezwać pogotowie, 
ale co ja im powiem? Że ma silne mdłości i pod-
wyższone CRP? Przecież nie przyjadą!

12 czwartek
Jest coraz gorzej, nie spał całą noc, ma gorączkę 
38,8. Zadzwoniłam po pogotowie, ale oczywiście 
odmówili przyjazdu, nawet się nie zdziwiłam. 
Odesłali nas do rodzinnego. 15.55 – niestety to 
COVID! Sprawdziłam online i dzwoniła doktor 
Kasia, natychmiast została o tym powiadomiona. 
Zdecydowaliśmy się na szpital, niestety w Zielonej 
Górze przyjmują tylko pacjentów z problemami od-
dechowymi. Okazało się, że jest miejsce w Skwie-
rzynie i tam go zawiozą. Czekamy na karetkę już 
dwie godziny!

13 listopada, piątek, dużo zakażeń, ale bez 
rekordu, 641 496/9080; 254 349
Nie będzie kwarantanny, po raz pierwszy od dwóch 
miesięcy średnia liczba zakażeń zaczęła spadać. 
A mój bidulek ciągle cierpi, dzwonił rano, jesz-
cze nie widział się z lekarzem, może za czas jakiś 
będzie lepiej. Siedzę na domowej kwarantannie, 
którą na siebie sama nałożyłam. Bo nikt do mnie 
w tej sprawie nie zadzwonił. Jestem sama, ale nie 
samotna. Wspierają mnie córki, Grażynka i Iza. 
Dzwonią przyjaciele i znajomi. Słucham muzyki, 
dużo czytam i – mimo wrodzonego optymizmu – 
bardzo się martwię. Wierzę, że będzie coraz lepiej, 
a za czas jakiś dobrze!

14 listopada, sobota, 691 118/10045; 282 215 
U Włodka poprawy nie widać, zaczął trochę jeść, 
ale mdłości nie odpuściły. Podobno przy takich 
objawach zdrowienie jest długie i tego procesu 
nie można przyspieszyć. Próbowałam dodzwo-
nić się do lekarza dyżurnego, przez dwie godziny 
trzydzieści razy, ale bez skutku! To dopiero drugi 
dzień mojej izolacji, na razie znoszę ją dobrze, 

oczywiście namiętnie czytam, słucham muzyki, 
nadrabiam zaległości w sprzątaniu, buszuję po in-
ternecie, wrzucam zdjęcia na moje trzy fesjbukowe 
grupy. Dzisiaj jest taki piękny dzień i aż się prosi, 
żeby wziąć aparat i pójść np. na Wagmostaw, albo 
do Parku Poetów.

18.25. Słucham na You Tube gali z okazji dawno 
minionych 250. urodzin Mozarta; patrzę na wy-
pełnioną szczelnie salę, na elegancką publiczność 
i myślę, kiedy znowu w naszej Filharmonii tak 
będzie. Tęsknię za tymi koncertami!

15 listopada, niedziela, 712 218/10348; 294 783 
Wbrew słowom ministra zdrowia pandemia nie 
hamuje, co drugi test jest pozytywny. U Włodka 
nareszcie idzie ku lepszemu, małymi kroczkami, 
ale lepiej. Wczoraj wieczorem mi powiedział, że 
jest źle, ale nie tragicznie. Dzisiaj jest lepiej, spał 
nieźle, dostał kroplówkę z antybiotykiem, mdłości 
nareszcie ustąpiły. Mówi z wielkim trudem i nie 
chce, żeby ktokolwiek, oprócz mnie, do niego 
dzwonił.

16 listopada, poniedziałek, 733 788+20 816 
(dzienny przyrost chorych)/10491; 306 022 
Jestem wściekła i zrozpaczona, nawet nie bardzo 
mnie interesuje rozwój zarazy w kraju. Mam to 
w nosie. Interesuje mnie tylko mój mąż, a u niego 
bez zmian, znowu cierpi, ledwo mówi, prawie nic 
nie je. Dzisiaj mi powiedział, że mam się przygoto-
wać na to, że on do mnie już nie wróci. Opieprzy-
łam go z góry na dół, ale czy to pomoże? Stracił 
wolę walki. Nawet napisałam na Messengerze do 
Kubickiego z prośbą o pomoc w przeniesieniu go 
np. do Sulechowa, ale on nawet nie przeczytał mo-
jej wiadomości. Lekarka z Zakaźnego, do której 
się wreszcie dodzwoniłam, obiecała oddzwonić po 
obchodzie, ale tego nie zrobiła. Bardzo wspierają 
mnie moje dziewczyny, no i Grażynka i Zosia.

18 listopada, środa, 772 823+19 883/11 451; 
342 883 
Wczoraj dodzwoniłam się do lekarki Włodka. Jest 
dobrej myśli, on z tego na pewno wyjdzie. Dostaje 
leki, ale nie wiem jakie. Narzeka, że jest tak słaby, 
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że nie może przewrócić się z boku na bok, ale prze-
cież chodzi po korytarzu (wiem to od niej), więc 
nie może być aż tak źle. On nigdy nie był poważnie 
chory, dwa razy w życiu miał anginę. Ta choroba go 
powaliła, bardziej chyba psychicznie niż fizycznie, 
tak powiedziała pani doktor. Nie próbujemy go 
nigdzie przenosić, sytuacja jest wszędzie fatalna. 
Ludzie umierają, czekając po parę dni na karetkę, 
i to nie tylko na COVID. Rozmawiałam z nim, jest 
znacznie lepiej! Coraz więcej zarażeń wśród znajo-
mych. Dziś z powodu COVID-a zmarły 603 osoby. 
Jest to najwięcej zgonów od początku pandemii.

20 listopada, piątek, 819 262+22 464/12 714; 
381 800 
Pandemia nie cichnie, protesty antyaborcyjno – an-
tyrządowe też. Policja coraz ostrzej walczy z pro-
testującymi, nie oszczędza nikogo. Używa pałek 
teleskopowych, przewraca na ziemię, aresztuje. 
Policjanci często – jako cywile – wchodzą w tłum 
i ostro działają. Do 29 listopada utrzymany będzie 
obecny stan zakazów i nakazów pandemicznych.

Włodek zdrowieje, fizycznie i psychicznie jest 
bardzo słaby i na wszystko narzeka. Dzisiaj rozma-
wiałam z jego lekarką, jest szansa, że w poniedzia-
łek będzie już w domu! Dzisiaj odmówił podpięcia 
kroplówki, powiedział, że to dla niego za ciężkie 
psychicznie, i w zamian dostał zastrzyk. Podobno 
tak też można! Myślę, że nie tylko on ma dosyć 
szpitala, ale personel szpitalny ma też dosyć jego! 
A ja odpoczywam w ciszy i w spokoju!

21 listopada, sobota, 843 475+24 213/13 288; 
407 075 
Dzisiaj premier ogłosił rządowy plan na 100 dni. 
Otwierają się sklepy w galeriach, szkoły zamknięte 
do świąt, ferie dla całej Polski między 3 a 17-18 
stycznia. W dalszym ciągu zamknięte będą placów-
ki gastronomiczne. Kina, teatry, siłownie i placów-
ki kulturalne do 27 grudnia. Może nastąpi powrót 
do strefy czerwonej i jest szansa, że pojawi się 
szczepionka. Dużo mówił o odmrażaniu gospodar-
ki. No i apel do nas, obywateli, nie wyjeżdżajcie na 
święta, spędźcie je w domu ze swoimi najbliższy-
mi. My tak robimy od lat. Włodek w coraz lepszej 

formie, też psychicznej, znowu żartuje. Pojedzie po 
niego Martusia, a ja się ogarnę i pojadę po zaku-
py. Lodówka pusta, kończą się środki higieniczne 
i niektóre kosmetyki.

24 listopada, wtorek, 909 066+10 139/14 314; 
454 717
Spada liczba dziennych zakażeń. Nie wiadomo, czy 
to chwilowe, czy ten trend utrzyma się na dłużej. 
Włodek od wczoraj w domu, schudł prawie 8 kilo. 
Jest słaby jak jętka jednodniowa. Słabo je i słabo 
mówi. Wszystko go męczy, jedzenie, mówienie, 
nawet parę kroków z pokoju do kuchni. Od paru 
dni ucichły doniesienia na Onecie o polityczno-
-aborcyjnych demonstracjach, co nie znaczy, że 
ich nie ma.

25 listopada, środa, 924 428+15 362/14 988; 
469 527 
Dzieci do 3 stycznia nie chodzą do szkoły, potem 
ferie dla szkół w całej Polsce, a potem zobaczymy. 
Minister Niedzielski już przestrzega przed trzecią 
falą pandemii, a jeszcze nie skończyła się dru-
ga! W grudniu rusza pełną parą handel, w końcu 
zakupy przedświąteczne to rzecz święta i muszą 
się odbyć koniecznie. Włodek zdrowieje bardzo 
powoli, oczywiście nie może spać. W nocy wziął 
dużą dawkę tabletek nasennych, mimo wszystko 
obudził się i – oszołomiony nimi – zaczął czegoś 
szukać w pokoju. Wylał wodę, próbował zapalić 
świeczkę (ale po co?) i narobił hałasu. Oczywi-
ście się obudziłam! Rano rozmawiałam z lekarką, 
przepisała mu lek antydepresyjny. Może naresz-
cie będzie lepiej! Nasz przyjaciel, który prowadził 
całe lata sklep zielarsko-medyczny, skomponował 
mieszankę ziół wzmacniająco – uodparniającą. 
Zaczynam mu dzisiaj podawać, no i apetizer senior 
na apetyt. Zobaczymy!

27 listopada, piątek, 954 416+17 060/16 147; 
516 636 
Podobno pod koniec stycznia mają się zacząć u nas 
szczepienia. Na pierwszy ogień pójdą pracownicy 
służby zdrowia oraz osoby wykonujące zawody 
w bliskim kontakcie z innymi ludźmi. Wcześniej 



94 październik 2020 – kwiecień 2021 nr 1 (59) 2021

.

mówiono o seniorach, teraz się o nas nie wspomina. 
Ale jutro może się wypowiedzieć następny ekspert 
i powiedzieć zupełnie co innego. 

Leczę i pielęgnuję Włodka, parzę ziółka, po-
daję tabletki, gotuję i biegam do apteki. Jest już 
lepiej, trochę więcej je, ogląda telewizję, wcześniej 
tego nie robił, ale jeszcze nie czyta i nie korzy-
sta z internetu. Tak wiele osób dzwoniło do mnie 
i do Włodka, od kiedy zachorował. Wokół nas jest 
wielu przyjaznych nam ludzi. To bardzo podnosi 
na duchu!

28 listopada, sobota, 973 594+15 178/16 746; 
538 273 
Strajk Kobiet nie ustaje. Dziś kolejny protest 
w Warszawie. Tym razem w 102. rocznicę uzy-
skania przez Polki praw wyborczych. Protestują 
nie tylko warszawianki, fala protestów rozlała się 
po całym kraju.

U nas w domu lepiej. Włodek zdrowieje, lepiej 
je, ma więcej sił, tylko kompletnie rozkłada go 
brak snu. Ten antydepresant niewiele tu pomaga.

29 listopada, niedziela, 985 075+11 483/17 029; 
559 429 
U nas też lepiej, noc była lepsza.

30 listopada, poniedziałek, 990 811+5733/ 
17 150; 377 514 
Spada liczba zakażeń, ale czy ta tendencja utrzy-
ma się długo? U nas zły dzień i zła noc. Jestem 
nieziemsko zmęczona! Na południu spadł śnieg, 
w Krynicy Zdroju otwarty został jeden ze stoków. 
W kolejce ustawił się tłum narciarzy nie– zacho-
wujących dystansu społecznego. Jak tak będzie 
we wszystkich miejscowościach narciarskich, to 
czarno to widzę!

2 grudnia, wtorek, 1 013 747+13 855/18 208; 
62 298
W Onecie przeczytałam, że wczoraj było 11 tys. 
483 nowych zakażeń, a dzisiaj 5 tys. 733. Jak wi-
dać, dane są sprzeczne, wszystko spisałam z Onetu.

Włodek zdrowieje, tylko bardzo mało śpi i to 
jest problem. Zawsze był opętany snem, ciągle mu 

było mało: czy spał pięć godzin, czy 12 to i tak 
był niewyspany. Z wiekiem przestał tak świetnie 
sypiać i też bywał wiecznie niewyspany, ale teraz 
to ma powód. Rozumiem go, też źle sypiam, ale na 
mnie działają tabletki nasenne, a na niego nie. I tu 
się koło zamyka. Teraz, jak bierze antydepresant, 
tym bardziej nie może brać tabletek na spanie. Ju-
tro spróbuję zamówić teleporadę – może dr Kasia 
pomoże.

Dzisiaj Jagusia ma pięćdziesiąte urodziny, to 
nieprawdopodobne, że już pięćdziesiąte. Tak nie-
dawno ją urodziłam, niedawno sama obchodziłam 
pięćdziesiąte urodziny, a dzisiaj moja mała pier-
worodna córeczka ma pół wieku, a mój plus do 
lat pięćdziesięciu jest już taki duży. W galeriach 
handlowych mnóstwo ludzi, jak to się przełoży na 
wzrost zakażeń, wiadomo. Bardzo się tego oba-
wiam.

5 grudnia, sobota, 1 054 273+12 430/19 861; 
68 7910 
Przed chwilą przeczytałam na Onecie: „Za ty-
dzień rząd może się rozpaść. Rosną napięcia przed 
szczytem UE. Weto oznaczałoby prawdziwy po-
lityczny kryzys, tyle że jego brak również. War-
szawa i Budapeszt nie chcą się zgodzić na tzw. 
mechanizm praworządności, który wiąże wypła-
cane fundusze z przestrzeganiem zasad państwa 
prawa, dlatego grożą wetem”. No i wszystko  
wiadomo!

Ponad 30% ozdrowieńców covidowych cierpi 
na tzw. mgłę pocovidową: kłopoty z koncentra-
cją, z pamięcią, ze snem, stany lękowe, a nawet 
depresje. Mój Włodek – niestety – do nich należy. 
Wychodzi z tego, ale bardzo wolno, najbardziej 
dokucza mu brak snu! Nie pisałam parę dni, bo 
jestem już bardzo zmęczona i znużona. Dzień po-
dobny do dnia, różnią się tylko daniami podawa-
nymi na obiad. Wtorek – krupnik, środa – placusz-
ki z jabłkami, środa – miała być ryba, a tu nagle 
przykra niespodzianka, mój domowy wypadek. 
Poślizgnęłam się na balkonie na cienkiej warstwie 
śniegu i upadłam na twarz, „szczęśliwie” w stro-
nę pokoju. Krew lała się gęsto, chyba złamałam 
nos. Na pewno złamałam, bo usłyszałam trzask 
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łamanej kości. Ostatecznej diagnozy mi jeszcze nie 
postawiono, mimo że, po wędrówce od Annasza 
do Kajfasza, trafiłam do Przyszpitalnej Poradni La-
ryngologicznej, gdzie empatyczna i bardzo młoda 
pani doktor (chyba stażystka) dokładnie obejrzała 
moją twarzoczaszkę, dała skierowanie na rentgen 
i na kontrolę do tejże przychodni. Wizytę mam we 
wtorek. Czuję się dobrze, nos boli mnie tylko przy 
dotyku, natychmiast po upadku straciłam węch, 
który bardzo powoli wraca. Za to wyglądam jak 
szop pracz w makijażu, mam purpurowe powieki, 
rozległe sińce pod oczami i zasiniony nos. Przed 
wyjściem na ulicę zakładam kamuflaż podkładem 
kryjącym, no i oczywiście maseczkę, ale i tak siń-
ce wyłażą. Smaruję to wszystko maścią arnikową 
i wiem, że to się wchłonie. W końcu, jeśli chodzi 
o urazy twarzoczaszki, mam w tym spore doświad-
czenie!

A pandemia się nie cofa – jednego dnia spadek 
zachorowań, drugiego wzrost. Zobaczymy, jaka 
będzie sytuacja, gdy zaczniemy się szczepić!

7 grudnia, poniedziałek, 1 067 870+4423/ 
20 181; 722 446 
Po feriach dzieci z klas I – III wrócą do szkoły, a co 
będzie dalej, jeszcze nie wiadomo. Nowa informa-
cja: szczepienia mają być luty – marzec, termin się 
ciągle zmienia.

W domu pomału do przodu!

9 grudnia, środa
Nie mam internetu ani w laptopie, ani w komórce. 
Trochę mi z tym, a właściwie bez tego, głupio. 
Nie wiem, ile nowych zachorowań i co się dzieje 
w Polsce i na świecie. Włodek też mi nic nie mel-
dował, chyba, zdesperowana, włączę telewizor! 
Czekam na Teleexpress, ale na razie reklamy, re-
klamy, reklamy. Wkurzają mnie! Polska i Węgry 
blisko sukcesu w sprawie budżetu unijnego. Czy to 
znaczy, że Unia ustąpi? 2186 nowych przypadków 
zachorowań, no i tyle się dowiedziałam. Ziemiec 
tak szybko mówi, że nie zdążyłam zanotować licz-
by dziennych zgonów. Od jutra za dwa tygodnie 
święta, przez pandemię inne i smutne. Chociaż 
w telewizji pełno świątecznych reklam, a w skle-

pach... Nie wiem, dawno nie byłam, chodzę tylko 
do spożywczych marketów. Wybieram się do Fo-
kusa, ale czy się w końcu wybiorę?

Moje siniaki cofają się powoli, ale systema-
tycznie. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie cofną 
się zupełnie. Wczoraj byłam w Przyszpitalnej Po-
radni Laryngologicznej. Doktor potwierdził moją 
własną wcześniejszą diagnozę: nos jest złamany! 
Wyraźnie słyszałam trzask łamanej kości, ale nos 
się nie przesunął i nie trzeba go operować, sam 
się zrośnie. 21 grudnia, w poniedziałek, idę tam 
jeszcze raz. Mam nadzieję, że już ostatni.

10 grudnia, czwartek, 1 102 096+13 749/ 
21 063; 792 119 
Dzisiaj szczyt unijny. Węgry i Polska wygrały 
bitwę o weto, a Polska ma swoje „Wetorloo”. 
Najważniejsze, że weta nie będzie, a mechanizm 
praworządności w niezmienionej formie zostanie 
w pakiecie budżetowym!

Dzisiaj byłam w salonie Playa w sprawie bra-
ku internetu. Konsultant coś zmienił, przestawił 
w moim telefonie i wszystko działa, ale w laptopie 
w dalszym ciągu nie ma internetu. Próbowałam 
sama poprawić, wyjęłam kartę SIM z modemu 
i włożyłam z powrotem, ale nie pomogło.

12 grudnia, sobota, 1 126+11 497/22 676;  
840 541 
Jestem zmęczona i zniechęcona. Mam dosyć choro-
by Włodka, a raczej jego powolnego dochodzenia 
do zdrowia, smutnej aury za oknem, gołych drzew, 
niesprzątniętych liści pod moim domem i tego 
wszechobecnego, panoszącego się COVIDA oraz 
pesymistycznych wiadomości o nim. Jakiś brytyj-
ski ekspert powiedział, że mimo szczepień masecz-
ki i społeczny dystans będą obecne do następnej 
zimy. Nienawidzę maseczki, przez nią parują mi 
okulary i muszę je zdejmować, bo w nich nic nie 
widzę, ale bez nich też widzę fatalnie, i tu się koło 
zamyka! Latamy w kosmos, badamy podwodne 
życie oceanów, przeprowadzamy skomplikowane 
operacje bez otwierania pacjenta, zwiedzamy świat 
internetowo, nie wychodząc z domu, a nieparują-
cych szkieł jeszcze nikt nie wymyślił!
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13 grudnia, niedziela, 1 135 676+8977/22 864;  
858 895 
Dzisiaj manifestacja Strajku Kobiet pod hasłem 
„Idziemy po wolność. Idziemy po wszystko”. Do-
łączyli do niej górale i przedsiębiorcy. Zaczęła się 
o 12.00 i ciągle idą, protestują i krzyczą. Doszli 
na Żoliborz, pod dom Kaczyńskiego, który blokuje 
policja. Myślałam, że te protesty kobiet to sponta-
niczne i błyskawiczne działanie, że złość opadnie 
i protesty się wyciszą, a tu nie! Zaraza uderzyła 
w gospodarkę, turystykę, oświatę, kulturę i inne 
dziedziny życia społecznego. Coraz więcej grup 
mówi dość. Dzisiaj w nocy rolnicy podrzucili pod 
dom Kaczyńskiego martwą świnię. Zastanawiam 
się nad psychiką tego człowieka. Może dla niego 
im gorzej, tym lepiej? A moja psychika ma wzloty 
i upadki. Są dni pełne optymizmu, ale miewam 
też większe i mniejsze doły. Tak bardzo brakuje 
mi ludzi i wyjść do nich. Dzisiaj słuchałam kon-
certu naszych filharmoników, oczywiście online, 
ze łzami w oczach. Tak bardzo bym chciała usiąść 
w Filharmonii, spotkać się z moją fotograficzną 
gromadą, zatańczyć z grupą „Radość Tańczenia” 
Oli Matusiak-Kujawskiej i grupą „Barwy Tańca” 
Krzysia Kocińskiego. Przejrzeć książki bezpośred-
nio na półkach, w mojej filii bibliotecznej, i pójść 
na wernisaż do Muzeum czy na spotkanie w WiM-
BP, a tu d… zimna! Za oknem też zimno i ponuro.

Rano byłam na krótkim spacerze z Włodkiem, 
codziennie chodzimy trochę dalej. Dzisiaj mała 
liczba zakażeń i zgonów, ale to weekend, zoba-
czymy, co będzie za dwa trzy dni.

15 grudnia, wtorek, 1 147 446+6907/23 309; 
879 748

16 grudnia, środa, 1 159 901+12 454/23 914; 
892 650 

W styczniu ruszą szczepienia. Od piętnastego moż-
na się będzie rejestrować w punktach szczepień. 
Tak dzisiaj powiedział premier. A jak to będzie 
wyglądało w praktyce, to się okaże. U nas coraz 
lepiej, zdrowiejemy, Włodek odstawił antydepre-
sant. Jest dobrze, codziennie chodzimy na spacery, 
a moje siniaki prawie zniknęły!

17 grudnia, czwartek, 1 171 854+11 953/ 
24 345; 903 349 

Rząd ogłosił kwarantannę od 27 grudnia do 17 
stycznia, czyli do końca ferii:

• hotele będą dostępne tylko dla służb mundu-
rowych, medyków i pacjentów szpitali spe-
cjalistycznych,

• zamknięte stoki narciarskie,
• zamknięte galerie handlowe, poza sklepami 

spożywczymi, drogeriami, aptekami, sklepa-
mi z książkami i prasą oraz wielkimi sklepami 
meblowymi,

• godzina policyjna w noc sylwestrową: od 
godz. 19.00 dnia 31 grudnia do godz. 6.00 
rano dnia następnego,

• osoby przyjeżdżające do Polski komunikacją 
zbiorową będą musiały się poddać 10 – dnio-
wej kwarantannie.

Szereg obowiązujących już ograniczeń pozo-
stanie bez zmian.

Mój brat Wojtek, który od września przebywa 
na Oddziale Opieki Paliatywnej w Głogowie, od 
tygodnia jest w głogowskim szpitalu na oddziale 
covidowym. Jak wirus go złapał na tym szczelnie 
zamkniętym oddziale? Był w fatalnym stanie, bez 
kontaktu, nerki nie pracowały. Już jest lepiej. Po 
wyzdrowieniu znowu wróci na ten Oddział Opieki 
Paliatywnej, na którym bardzo nie chce być, cią-
gle się buntuje i wybiera do domu. Niestety, jest 
niechodzący, niesamoobsługowy i musi tam być 
już zawsze, do końca.

Tę kwarantannę wprowadzono tak trochę za-
pobiegawczo, wcześniej dzienne przyrosty za-
chorowań już wynosiły ponad 24 tys. przypad-
ków i kwarantanny nie ogłoszono. Boją się imprez 
sylwestrowych (nielegalnych) i wyjazdów na ferie, 
przede wszystkim w góry. Naród (w większości) 
jest niezdyscyplinowany i różnymi sposobami omi-
jałby zakazy i nakazy.

19 grudnia, sobota. 1 194 110+11 267/25 254; 
927 723 
Wczoraj nasza prezes Zosia złożyła nam wszyst-
kim życzenia świąteczno-noworoczne, oczywiście 
online. Była bardzo uroczysta, w asyście członków 
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zarządu, na tle pięknie udekorowanej Sali Klubo-
wej. Zrobiło mi się ciepło na duszy i jednocze-
śnie bardzo smutno. Tak mi brakuje UTW, jego 
atmosfery, zajęć, rozmów i uśmiechów koleżanek 
i kolegów. Uniwersytet jest otwarty, ale sale są 
puste. Dawno tam nie byłam, niebawem się wy-
biorę. Jedynie Paweł ze swoimi dziewczynami jest 
aktywny. Oczywiście spotykają się poza UTW. On 
im zadaje różne zadania domowe, które publikują 
na stronie Pracowni Edukacji Fotograficznej. Jako 
była uczestniczka tych zajęć też mam tam wgląd, 
ale chyba nie chciałabym do nich wrócić.

20 grudnia, niedziela, 1 102 700+8594/25 397; 
938 269 
Jeszcze w grudniu ma być zaszczepiony pierwszy 
Polak, zaraz po świętach. My, seniorzy, pewnie 
w styczniu. A pogoda piękna, +3 st., słonecznie. 
Idziemy na krótki spacer, Włodek ciągle słaby.

22 grudnia, wtorek, 1 214 523+7192/25 783; 
954 272 
Spada liczba dziennych zachorowań. Ale czy to 
stała tendencja? Wczoraj nasza wnusia Weronika 
robiła sobie test na COVID, w środku dnia były tyl-
ko trzy samochody. Czyżby ludzie celowo unikali 
testów? Wynik jej testu na szczęście negatywny.

Przygotowania do świąt trochę mi przysłoniły 
problemy pandemiczne. Byłam dzisiaj o 9.30 w Fo-
kusie, z trudem znalazłam parkingowe miejsce na 
pierwszym poziomie. W mieście ruch był nieduży, 
a na parkingu przed WiMBP pustki, byłam zasko-
czona. Dopiero później się dowiedziałam, że ten 
parking też jest już płatny.

Włodek prawie wrócił do normy – gdyby nie to 
utrzymujące się osłabienie, byłoby super! Wojtuś 
też zdrowieje, wczoraj dzwonił jego syn Michał 
z dobrą wiadomością. Nie wiem, czy wróci do tego 
zakładu opiekuńczego przed świętami, czy po nich. 
Choinka (sztuczna) pięknie ubrana, jak zwykle 
na czerwono i złoto, mieszkanie przyozdobione. 
W sobotę zrobiłam pierogi z farszem ze słodkiej 
kapusty, z pieczarkami i jajkami na twardo, tak jak 
każe rodzinna tradycja. Takie pierogi robiła moja 
mama i są wyjątkowe. Powszechnie robi się pie-

rogi z kwaszoną kapustą i z suszonymi grzybami 
lub pieczarkami. Wczoraj ugotowałam prawdziwy 
barszcz, z prawdziwych buraków, a nie z koncen-
tratu czy z proszku, no i zrobiłam ćwikłę. Zresztą 
ćwikłę robię regularnie od września do maja, bo ją 
uwielbiam i jem stale. Jak się zaczynają truskawki 
i inne owoce, to już jej nie potrzebuję, ale wracam 
do niej we wrześniu. Cały dzień padało i tak ma 
być do piątku włącznie!

23 grudnia, środa, 1 226 886+12 361; 965 178 
Agencja Blomberga oceniła 53 kraje pod kątem ich 
skuteczności w walce z korona– wirusem, Polska 
zajęła 47. miejsce.

25 grudnia, piątek, pierwszy dzień świąt,  
1 249 079+9077/26 992; 984 683 
Dzisiaj spadek zachorowań, w końcu komu się 
chce robić testy w Wigilię? Godz. 15.00, przed 
chwilą dużymi płatkami padał śnieg i natychmiast 
topniał. Wspominam Wigilie dzieciństwa i młodo-
ści, drzewa obsypane śniegiem. Śniegu czasami 
było tak dużo, że oczyszczone ścieżki i chodniki 
przypominały tunele. W roku 2001 zamieszkaliśmy 
w Drzonowie i właśnie tam też bywały takie bajko-
we święta. Z jednej strony park, z drugiej zasypana 
śniegiem łąka za drogą, a dalej ściana białego lasu. 
Do Zielonej Góry wróciliśmy w 2012 roku i od 
tylu lat nie było prawdziwej zimy. Czasami śnieg 
i mróz utrzymywały się przez parę dni, ale białych 
świąt nie było.

Wojtuś wrócił ze szpitala do Zakładu. Wczoraj 
z nim rozmawiałam, nienawidzi tam być, chce wró-
cić do domu. Ale jak? Nie chodzi, nic przy sobie 
nie może zrobić, musiałby mieć opiekę przez 24 
godziny, a to niemożliwe! Wszyscy mu tłumaczą, 
że powrót do domu jest niemożliwy, więc się na 
nas poobrażał i nie odbiera telefonów. Wyjątkowo 
odebrał mój telefon, ale tylko po to, żeby mi po-
wiedzieć, że wraca do domu! Próbowałam go na-
mówić, aby odebrał najbliższy telefon od Michała, 
ale czy to zrobi? Doskonale go rozumiem, myślę 
o nim często, jest tam taki samotny i opuszczony. 
Zaraza zamknęła odwiedziny i on od września jest 
tam sam. Gdyby można było go odwiedzać, zno-
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siłby to znacznie łatwiej. Jest pochmurno i ponuro, 
dzisiaj o 7.30 było jeszcze ciemno. Dnia przybywa 
bardzo powoli.

28 grudnia, poniedziałek, 1 261 010+3211/ 
27 147; 1 005 376
Wyraźny spadek zachorowań. Czyżby to ze strachu 
przed szczepieniami, czy tylko efekt weekendu? 
Niestety, w naszej rodzinie też są zdeklarowani 
antyszczepionkowcy, i to młodzi ludzie. Pewnie 
uważają, że w tak młodym wieku poradzą sobie 
z ewentualnym zarażeniem i nabędą odporność. 
Tak też uważa, niestety, nasza starsza wnuczka. 
Święta minęły spokojnie, chociaż w Wigilię Arek 
potknął się i przewrócił, w domu, Wybił duży palec 
u lewej ręki i stłukł dwa talerze z nowego serwisu. 
Martusia przyjęła to bardzo spokojnie. Godziny 
policyjnej w sylwestra nie będzie, będzie tylko 
obowiązywać formalne ograniczenie w przemiesz-
czaniu się, więc wychodzi na jedno!

29 grudnia, środa, 1 281 414+12 955/28 019; 
1025
Byłam dzisiaj na chwilę w UTW, zostawiłam mój 
tomik poetycki dla Emilki, porozmawiałam z Ewą 
i uciekłam, bo zrobiło mi się bardzo smutno. Sala 
Klubowa pięknie świątecznie ustrojona, w innych 
nie byłam. Jest pusto i cicho. Od poniedziałku zna-
czący wzrost zachorowań, ale tak jest zwykle. Po 
weekendzie zachorowań jest mało, bo w jego trak-
cie mało osób się bada, a potem jest poniedziałek, 
wtorek i liczba zakażonych wzrasta. Szczepienia 
ruszyły!

31 grudnia, czwartek, 1 294 878+13 397/ 
28 554; 1036 
Znowu kończy się rok. Przypominają mi się 
wszystkie nasze bale, zabawy, prywatki i inne 
imprezy sylwestrowe. Bawiliśmy się szkołach 
w Zielonej Górze i w Głogowie, na zamku w Gło-

gowie, w ośrodku wypoczynkowym głogowskiej 
huty miedzi w Lubiatowie. W Jeziornie, u Jędrków, 
po północy przechodziliśmy przez zamarznięte 
jezioro. W restauracji w Gronowie, w jednostce 
wojskowej w Krośnie, w stołówkach WSP i Po-
litechniki, a także w Bibliotece Wojewódzkiej 
w Zielonej Górze. Kilka wieczorów sylwestro-
wych przetańczyliśmy w Drzonowie, w Muzeum 
lub w wiejskiej sali, byliśmy też na różnych, jak 
to się dzisiaj mówi, domówkach. Miałam różne 
kreacje, mniej lub bardziej eleganckie, białe, czer-
wone, ale przeważnie czarne. To tylko niektóre 
z naszych wieczorów sylwestrowych. To nie były 
„bale w operze” czy chociażby w pałacu w Wie-
chlicach, ale je wszystkie wspominam z rozrzew-
nieniem i z sentymentem. Przez ostatnie kilkana-
ście lat każdy sylwester zaczynaliśmy w naszej 
Filharmonii Koncertem Sylwestrowym. Bardzo 
je lubiłam i mam nadzieję, że w następnym roku 
wrócą do realu. Tegoroczny też będzie transmito-
wany online. Czasami tak właśnie słucham naszych 
filharmoników, ale to nie to samo.

Cieszę się, że już kończy się ten rok, pełen stra-
chu, obaw, złych wiadomości, a jednocześnie pełen 
nadziei na wygaśnięcie epidemii, na szczepienia 
i narodowe wyzdrowienie. Może ten następny taki 
będzie: lepszy i zdrowszy? W tym roku odeszło 
paru naszych znajomych, przeżyłam śmierć Ani B. 
– z powodu lockdownu nie byłam nawet na jej po-
grzebie! Wirus dotknął naszą rodzinę, zachorowało 
pięć osób, na szczęście wszystkie wyzdrowiały.

Czy w 2021 roku dzieci wrócą do szkół, podnie-
sie się gospodarka, otworzą się biblioteki, muzea, 
galerie sztuki i handlowe, sale koncertowe? Mam 
taką nadzieję! Jak mówią porzekadła: nadzieja jest 
matką głupich, ale umiera ostatnia. Mój wrodzo-
ny optymizm każe mi wierzyć, że będzie dobrze, 
a może nawet jeszcze lepiej!

 Ewa KWAŚNIEWICZ
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Zbigniew Czarnuch 
– jubileusz 90-lecia
20 czerwca w Witnicy odbyła się uroczystość 
90. urodzin Zbigniewa Czarnucha, założy-
ciela szczepu harcerskiego Makusyny w Zie-
lonej Górze, pedagoga, historyka i działacza 
społeczno – kulturalnego, twórcy Parku Dro-
gowskazów i Słupów Milowych w Witnicy.

Truizmem jest twierdzenie, że nie mamy wpływu 
na przemijanie, bo jest to oczywista oczywistość 
– ale mamy wpływ na jego wypełnienie. Jednak-
że wielu ma pretensje do czasu utożsamianego 
ze złym losem, a nie do siebie. Jakże piękną eg-
zemplifikacją powyższej konstatacji jest postać 
Zbigniewa Czarnucha. Postać wybitna, wielowy-
miarowa, charyzmatyczna. Dowiodły tego obcho-
dy jubileuszu 90-lecia urodzin Zbyszka, mojego 
nauczyciela, mentora, przyjaciela, postaci ważnej 
w moim życiu, wychowawcy wielu wartościowych 
ludzi. Ten piękny jubileusz przypadł w tym roku 
w marcu, ale ze zrozumiałych względów nie mógł 
się wtedy odbyć. Pamiętając jednakże o tym fakcie, 
zadzwoniłem do Jubilata z życzeniami, mając jed-
nak nadzieję, że obchody tego jubileuszu odbędą 
się później. On jednak poddał tę moją nadzieję 
w wątpliwość, twierdząc, że po jakimś czasie nikt 
o jego jubileuszu nie będzie pamiętał. I jakże, na 
szczęście dla siebie i dla nas, się mylił. Pamięć 
o nim, o jego dokonaniach i życiowym dziele, jak 
też wdzięczność za to okazała się siłą pokonującą 
wszystkie przeszkody. Stąd też 20 czerwca o godz. 
11.00 w Witnicy, w Parku Drogowskazów i Słupów 
Milowych Cywilizacji spotkaliśmy się tłumnie, aby 
tenże jubileusz uczcić i upamiętnić.

Opowiadać o Zbyszku Czarnuchu, postaci 
o pięknym i pięknie wypełnionym życiu, to kon-

statowanie oczywistości. Jubilat to człowiek pełen 
wielkich pasji, które prowadziły go, i ciągle pro-
wadzą, przez życie, wypływając z jego systemu 
wartości i wewnętrznego kantowskiego katego-
rycznego imperatywu. Bo przecież tyle jesteśmy 
warci, ile po sobie zostawimy dla tych dzisiaj i dla 
tych, którzy przyjdą po nas.

Mimo niesprzyjającej pogody tłumy zgroma-
dzonych gości przywitały Jubilata długimi oklaska-
mi i okrzykami, a on – szpalerem gości – podążał 
dostojnie, z uśmiechem na twarzy, do stylowego 
fotela specjalnie przygotowanego na to wielkie 
wydarzenie. Pośród zgromadzonych gości, przyby-
łych z Polski i z Niemiec, były prominentne osoby 
z Witnicy. Burmistrz Dariusz Edward Jaworski, 
Grażyna Oleksiak – szefowa Towarzystwa Przyja-
ciół Witnicy, które było organizatorem wydarzenia, 
oraz szefowa Witnickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Ewa Janowicz. 

Jubilat w swoim mądrym, dowcipnym i peł-
nym osobistych refleksji wystąpieniu opowiadał 
o meandrach swojego życia, w tym o ostatnim jego 
etapie związanym z Witnicą. Mówił m.in. o tym, 
że jedną z witnickich ulic oraz Park Drogowska-
zów i Słupów Milowych Cywilizacji chciano na-
zwać jego imieniem. Zripostował tę propozycję, 
bo on przecież jeszcze żyje. Tyle że jemu to się 
po prostu należy, za jego dokonania w witnickiej 
przestrzeni, w którą się pięknie wpisał. Będąc już 
w Witnicy, przez wiele lat gromadził historyczne 
artefakty związane z tamtą ziemią (ale nie tyl-
ko), o różnej wartości i znaczeniu historycznym 
, które w 2000 r. przekazał do Witnickiej Izby  
Regionalnej. 

Witnica to dla Jubilata miejsce szczególne, bo 
to w niej zakreślił koło swego życia, jakby wra-
cając na przysłowiowe „stare śmieci”. W niej po 
II wojnie światowej osiedlił się wraz z rodzicami, 
z niej wyjechał na studia historyczne do Poznania 
(jesteśmy absolwentami tej samej uczelni). Potem 
przez szereg lat pracował w Zielonej Górze, two-
rząc tam legendarny szczep harcerski „Makusyny”, 
następnie wiatr historii porwał go w Bieszczady, 
by na jakiś czas powrócić do Poznania i wreszcie 
osiąść w Witnicy. Pośród wielu znaków i symboli 

Włodzimierz KWAŚNIEWICZ
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działalności Jubilata w Zielonej Górze jest m.in. 
skwer Makusynów, koło domu, w którym kiedyś 
mieszkał, na tymże skwerze rośnie dąb nazwa-
ny jego imieniem, a także jest tam symboliczna 
kamienna „Księga Makusynów” z nazwiskami 
wszystkich członków szczepu, jest wśród nich 
także moje nazwisko. 

Ma też Jubilat piękne zasługi w zakresie budo-
wania trudnych mostów między nami a Niemcami 
oraz w dziedzinie zabezpieczania śladów ich byt-
ności historycznej, cywilizacyjnej i kulturowej na 
kiedyś kresach wschodnich Niemiec, a teraz na 
naszych ziemiach. Bo historia jest złośliwą i ka-
pryśną panią, czego dowodem są również nasze 
ślady na naszych dawnych kresach. 

Przed wyjazdem z uroczystości jubileuszowych 
naszej zielonogórskiej ekipy (ze Zdzisławem Wit-
tem z Nowej Soli) zostaliśmy poproszeni przez 
dziennikarkę Radia Gorzów do „Żółtego Pała-
cyku”, siedziby TPW, o podzielenie się wspo-
mnieniami i refleksjami związanymi z Jubilatem 
i z czasem, w który m.in. dzięki niemu zostaliśmy 

„fajnie i sensownie” wpisani. Pod koniec rozmowy 
dziennikarka zapytała mnie, czy nasza ocena i ob-
raz Zbyszka nie jest zbyt przesłodzony. Zadałem 
jej wtedy pytanie: – Czy ma w swoim życiorysie 
nauczyciela, mistrza, który znaczyłby w jej cały 
życiu tak wiele, jak wiele w naszych życiorysach 
znaczy osoba Jubilata? Nie odpowiedziała mi na 
to pytanie.

Ula Dudziak, też wychowanka Z. Czarnu-
cha, wzbogaciła uroczystość swoim wokalnym 
występem, a ja powiedziałem m.in. o fakcie zlo-
kalizowania jubileuszowych obchodów w Parku 
Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji, 
w miejscu pięknym i symbolicznym w swojej wy-
mowie dla nas, jego wychowanków i uczniów. To 
on dał nam kiedyś do wyboru drogowskazy, które 
wykorzystaliśmy (choć nie wszyscy) na drodze do 
osiągnięcia nakreślonych sobie celów, przy wyko-
rzystaniu do tego jego wiedzy, mądrości życiowej 
i życzliwości.

 Włodzimierz KWAŚNIEWICZ
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Tato
Przywołał go charakterystyczny, klasyczny za-
pach wody kolońskiej mijanego na ulicy star-
szego pana. A potem przyszły wspomnienia 
sięgające końca lat pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Wczesnych lat mojego i brata dzieciń-
stwa.

Niedziela była dniem czyszczenia przez ojca bu-
tów całej naszej czteroosobowej rodziny. Przed 
południem tata wyciągał spod wanny w łazience 
tekturowe pudło, w którym na ten cotygodniowy 
rytuał czekały blaszane okrągłe pudełka czarnej, 
brązowej i bezbarwnej pasty, szczotki i miękkie 
szmatki, wycięte uprzednio z dawno wyrzuconych, 
znoszonych flanelowych koszul. Przed drzwiami 
łazienki, w końcu korytarza, cierpliwie czekały 
w kolejce pary naszych bucików, chodziliśmy 
wówczas do przedszkola, i duże buty rodziców. 

I zaczynało się. Tata „odprawiał” obrządek 
czyszczenia ze śpiewem na ustach. Repertuar miał 
dość bogaty i dostosowany do aktualnego nastro-
ju. Tak się zazwyczaj zdarzało, że fazie wstępnej 
– przecieraniu obuwia lekko wilgotną szmatką, 
służącą usuwaniu piasku i wszelkiego brudu, a po-
tem fazie pastowania towarzyszyły pieśni rzewne 
i smutne: „Wróć do mnie, moja Mała, bez ciebie tak 
mi źle...” lub „Chryzantemy złociste, w kryształo-
wym wazonie...” albo „Dzień jak co dzień, zwykły 
dzień, jak co dzień... Podobało mi się, że „sąsiad 
z góry” z dalszej zwrotki tej ostatniej piosenki grał 
na pianinie, a krople deszczu dzwoniły w rynnach 
i musiało to ładnie współgrać ze sobą. Czasami 
śpiewał tata o deszczu i „przemoczonych pod ple-
cakiem osiemnastu latach”. Piosenki te, mimo że 
ładne brzmiały, napawały mnie lekkim lękiem: 
przeczuwałam, że może tata nie jest szczęśliwy, 
że jest mu może smutno, bo za czymś, dla mnie 

nieokreślonym, tęskni. Toteż z ulgą przyjmowałam 
śpiewaną przy glansowaniu butów skoczną zwrot-
kę, którą zapamiętałam tak:

Płynie woda od ogroda do samego Gdońca,
Czarne buty do roboty, czerwone do tańca.
.........................................................
A jak wam się nie podoba, że ja wam  
 tak śpiewam,
Zaśpiewajcie sobie sami, ja się na was  
 gniewam.

Tata kończył czyszczenie, mama nas odświętnie 
ubierała i byliśmy gotowi na niedzielny spacer. 
Tylko z nim. Szliśmy niespiesznie aleją Niepodle-
głości, mijając pomnik wdzięczności z żołnierzami 
radzieckimi zastygłymi w walecznych betonowych 
pozach, z prawdziwymi armatami, które wzbudzały 
wielkie zainteresowanie młodszego brata. Potem 
zostawialiśmy za sobą muzeum, nieco dalej kino 
„Zuch”, w którym od czasu do czasu bywaliśmy 
na porankach filmowych, kino „Nysa”, teatr i do-
chodziliśmy do „Grzybka”, który w owych czasach 
był ważnym punktem orientacyjnym w topografii 
śródmieścia. Słyszeliśmy często w rozmowach star-
szych, że coś się znajduje na prawo lub lewo od 
„Grzybka” lub zgoła za nim. Chwilę oglądaliśmy 
książki na wystawie księgarni „Domu Książki” 
przy Żeromskiego, by dłużej zatrzymać się przed 
ogromną wystawą sklepu meblowego, gdzie czasa-
mi wabił wzrok wspaniały samochód marki „War-
szawa”. Nie mogliśmy z bratem pojąć, jak został 
w nim umieszczony, drzwi były przecież wąskie 
i nie mógłby się przez nie przecisnąć. Wkrótce 
docieraliśmy do właściwego celu naszej wyprawy 
– „Delikatesów” przy pl. Bohaterów Stalingradu. 
Były one dla nas w tamtych czasach synonimem 
luksusu. Z jasnej ulicy wchodziło się w ich pachną-
cy kawą, czekoladą i... wędlinami półmrok. Moje 
i brata zainteresowanie budziło przede wszystkim 
stoisko ze słodyczami, gdzie za szybą lady piętrzy-
ły się różnorakie rodzaje cukierków w papierkach, 
a na szklanych paterach na nóżkach, poukładane 
w misterne piramidki, pyszniły się czekoladki, 
np. obsypane kolorowym cukrowym maczkiem, 
wafelki i batoniki. Na ciemnych zaś przyściennych 

Barbara NAU
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regałach kusiły fantazyjne stosy czekolad i bom-
bonierek, a może nawet wedlowskich waflowych 
torcików w charakterystycznych biało-niebiesko 
-złotych okrągłych pudełkach. – No to na co macie 
dzisiaj ochotę? – pytał tata, a my po krótszym lub 
dłuższym namyśle wskazywaliśmy palcami, co ma 
się znaleźć w papierowych firmowych torebkach, 
które rzadko docierały do domu z pełnym wypeł-
nieniem. Potem tata rzucał jeszcze wzrokiem na 
stoisko monopolowe, pełne egzotycznych alkoholi 
w równie wyszukanych butelkach z kolorowymi, 
wysmakowanymi etykietami, i zbieraliśmy się do 
wyjścia. Powrót przebiegał tą samą trasą, tyle że 
dłużej zatrzymywaliśmy się przy sklepie składnicy 
harcerskiej, gdzie na wystawie zawsze było dużo 
ciekawych rzeczy do oglądania. Brata ciekawiły ze-

stawy typu „mały chemik” czy „mały konstruktor”, 
mnie dziewczęce szare zuchowe mundurki, pre-
zentowane na manekinach, oraz charakterystyczne 
bereciki ściągane pod brodą paskiem. Marzyłam, ze 
kiedyś taki  mundurek i berecik założę, co ziściło 
się kilka lat później.   

Niedzielny spacer miał się ku końcowi. W domu 
czekała na nas mama z obiadem. Po nim tata miał 
już „fajrant”, a mama, leżąc z nami u boku na 
szerokim tapczanie, czytała nam książeczki z se-
rii „Poczytaj mi Mamo” lub kolorowe numery 
„Świerszczyka”, dla dzieci.

I popołudnie  powoli przechylało się ku wie-
czorowi.

 Barbara NAU
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Zapomniany przyczynek do historii 
kultury polskiej 

Wybitni artyści 
w Nowym Kramsku
W nieistniejącym już tygodniku „Przegląd 
Kulturalny” nr 27 (z 8-14 lipca 1954) ukazał 
się artykuł pisarza i publicysty Leszka Proro-
ka pt. „Peregrynacje lubuskie”. Kilkoro pisa-
rzy poznańskich wybrało się na wyprawę po 
Ziemi Lubuskiej. Co się wówczas zdarzyło? 

Wśród siedmiorga literatów byli głównie twórcy 
poznańscy: Kazimiera Iłłakowiczówna, Eugeniusz 
Paukszta, Bogusław Kogut, W. Degler, J. Koller, 
H. Rospendowski i autor wspomnianego artykułu 
L. Prorok, warszawianin, choć wtedy zamieszkały 
w Poznaniu. Trzech z nich, których imion nie udało 
mi się rozszyfrować, nie występuje np. w „Małym 
słowniku pisarzy polskich, cz. II”, nie ma ich także 
w internecie. Jednak pozostałe nazwiska, szcze-
gólnie słynna w międzywojniu „Iłla”, to pierw-
sza gildia pisarska w kraju. Zatem nie byle kto 
„pojechał w głęboki teren” na aż dziesięć spotkań 
z czytelnikami. Leszek Prorok pisze tylko o trzech 
wybranych miejscach odwiedzin, a mianowicie 
o wizycie tejże grupki w Nowej Soli, następnie 
przenosi akcję reportażu do Przylepu koło Zie-
lonej Góry, żeby zakończyć opowieść w Nowym 
Kramsku. Zanotował, iż na rozmowy z literata-
mi przychodziło od 25 do 400 uczestników. Dla 
mnie istotne jest, że pisarzom towarzyszył wów-
czas świetny artysta plastyk (prywatnie szwagier 
E. Paukszty) – Ignacy Klukowski (1908-1978), 
mieszkający wtedy w Gdańsku. 

– Być może wuj był akurat u nas w Pozna-
niu w odwiedzinach i tata zaprosił go do udziału 

w „wyprawie” na Ziemię Lubuską – przypuszcza 
Dominik Paukszta, syn pisarza. 

– W 1954 roku ojciec długi okres spędził w Po-
znaniu przy konserwacji wnętrza ratusza – przy-
pomina sobie Karol Klukowski, syn plastyka. – 
Będąc wtedy w delegacji, mieszkał u swojej siostry, 
czyli w domu Paukszty przy ul. Wileńskiej. Stąd 
ten wspólny wyjazd. Znalazłem kilka prac ojca 
z 1954 r. – wnętrz remontowanego i konserwowa-
nego poznańskiego ratusza.

W czasie spotkania z mieszkańcami Nowego 
Kramska, gdy wielkopolscy literaci przedstawia-
li swoje utwory, I. Klukowski na boku spokojnie 
sobie szkicował. Ów plon jego pracy jest obecnie 
dla Regionu niezmiernie ważny, bo i artysta zna-
komity! Dlatego warto przytoczyć kilka zdań na 
temat tegoż plastyka, gdyż jest główną postacią 
niniejszej opowieści.

Wybitny portrecista
Inspiracją do zajęcia się rysunkami i odległą w cza-
sie wizytą w Nowym Kramsku stało się dla mnie 

Eugeniusz KURZAWA

Jan Cichy, „król Polaków”. Wiadomo, że ten świetny 
rysunek węglem powstał 11 czerwca 1954 r. Cenny 
dokument i zarazem dzieło sztuki.
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wydane pod koniec 2020 r. w Gdańsku ogromne, 
ciekawe i cenne dwuczęściowe wydawnictwo pt. 
„Teka Gdańska”. Zostało poświęcone niewątpliwie 
interesującemu artyście, a szczególnie znakomite-
mu portreciście – właśnie Ignacemu Klukowskie-
mu. – To był mój wuj, brat mojej mamy – dodaje 
Dominik Paukszta. Ignacy Klukowski ukończył 
przed II wojną Uniwersytet Wileński na wydzia-
le sztuki i paryską Ecole Nationale Superiere des 
Beaux-Arts. W Paryżu, już przed wojną, był nagra-
dzany i dobrze przyjmowany w światku artystów. 
Po wojnie osiadł w Gdańsku. 

Przenieśmy się teraz do roku 1954. Ponieważ 
Klukowski utrzymywał stały kontakt z siostrą 
Anną, która w 1941 r. wyszła za mąż za Eugeniusza 
Pauksztą, to zapewne zdarzyło się, że mieszkając 
u niej w czasie renowacji poznańskiego ratusza, dał 
się szwagrowi namówić do wzięcia udziału w wy-
prawie pisarzy poznańskich „w głęboki teren”, jaką 
wówczas zaplanowano i przeprowadzono. Plonem 

pobytu w Nowym Kramsku było kilka rysunków 
węglem. Niestety, dotąd nie wiadomo, co stało się 
z oryginałami. 

– Dysponuję tylko wydrukiem prac z „Przeglą-
du Kulturalnego” oraz niektórymi zdjęciami tych 

Ignacy Klukowski w swojej gdańskiej pracowni

To jest koźlarz - typowy muzyk z okolic Nowego lub 
Starego Kramska

Inny z pisarzy goszczących w Nowym Kramsku, rów-
nież nierozpoznany
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Historyczna szkoła podstawowa w Nowym Kramsku, tu odbyło się spotkanie autorskie pisarzy poznańskich

szkiców wykonanymi przez redakcję – stwierdza 
Karol Klukowski, syn nieżyjącego twórcy, który 
mi je udostępnił. 

Spotkanie w Nowym Kramsku
Wydarzenie z 1954 r. w Nowym Kramsku musia-
ło być z jakichś względów ważne, jeśli opowieść 
o spotkaniach pisarzy i mieszkańców zamieścił 
ogólnopolski tygodnik „Przegląd Kulturalny”, 
a oprócz sprawozdania L. Proroka upiększyły ją 
wspomniane rysunki Klukowskiego. L. Prorok 
pisze w swej relacji, iż wizytowanie miejscowo-
ści na zachodzie Polski odbywało się z okazji 
Ogólnopolskich Dni Książki i Prasy. W Nowym 
Kramsku wypadło zaś zakończenie literackiego 
objazdu i lubuskich obchodów Dni Książki i Prasy, 
a zdarzyło się to akurat 11 czerwca, w 25 rocznicę 
powstania we wsi polskiej (katolickiej, prywatnej) 
szkoły. Odbyła się zatem podniosła uroczystość 
(co wynika choćby z rysunków), na którą przyby-

li nawet radzieccy budowniczowie powstającego 
wówczas w Warszawie Pałacu Kultury i Nauki, 
Larissa Gladionowa i inż. Gienadij Strielnikow. 
Obok nich usiedli zasłużeni miejscowi „wetera-
ni słusznej sprawy: Dominik i Weronika Krawiec 
oraz Wiktoria Adam, którzy przed ćwierćwieczem 
odstąpili swe mieszkania na szkołę; Onufry Ka-
nia, Franciszek Piwecki, Agnieszka Wachowska, 
członkowie pierwszego komitetu szkolnego, Fabi-
siowa, wdowa po zamordowanym w Oranienburgu 
działaczu szkolnym”. Przemawiał „król Polaków” 
Jan Cichy (którego portret szybko naszkicował 
I. Klukowski). Z tą postacią związana jest smutna 
i przykra (i kuriozalna) historia. Całe szczęście, że 
L. Prorok ją przytacza. Otóż państwo socjalistyczne 
dowaliło J. Cichemu domiar za niewywiązywanie 
się z obowiązkowych dostaw rolniczych (zajęto mu 
młockarnię i kredens). Tak został potraktowany za-
służony i wybitny działacz o polskość Babimojsz-
czyzny, wcześniej prześladowany przez Niemców... 
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Na szczęście lepiej niż urzędnicy państwowi 
zachowali się pisarze. E. Paukszta publicznie, 
w obecności Cichego i 200 uczestników spotkania 
w szkole, odczytał jeszcze niedrukowaną nowelę 
„Król Polaków”, właśnie o siedzącym obok boha-
terze. „Sala grzmiała oklaskami, a po wpadniętych 
policzkach starego człowieka toczyły się łzy” – 
relacjonuje Prorok. 

Los rysunków
Jako się rzekło, w tym czasie artysta Klukowski 
wykonywał różne szkice węglem. Na jednym 
z nich widoczna jest tańcząca w stroju ludowym 
para, co świadczy, że gości z Poznania przyjmowa-
no hucznie, nie tylko rozmawiano o twórczości, ale 
i bawiono się. Zachował się wspomniany – bardzo 
udany – portret Jana Cichego, inny przedstawia 
koźlarza, zapewne z miejscowej kapeli koźlarskiej, 
zostali też uchwyceni literaci (niestety, nie wiado-
mo którzy), jak i budynek szkoły, w której odbyło 
się spotkanie autorskie. 

Po latach dysponujemy reprodukcjami rysun-
ków I. Klukowskiego wykonanymi w trakcie jego 
wizyty w Nowym Kramsku w 1954 r. Pytanie – 
gdzie są oryginały? Niestety, nie wiadomo, co stało 
się z oryginałami cennych rysunków węglem. Syn 
plastyka nie wie. Jest taka możliwość, że przekaza-
ne (pożyczone) do reprodukcji redakcji „Przeglądu 
Kulturalnego” tamże po prostu zostały. Dziś ten 
tytuł już nie istnieje. 

Po latach syn Klukowskiego, pan Karol, na 
podstawie archiwalnych numerów „Przeglądu 
Kulturalnego” dokonał reprodukcji prac ojca. – 
Dzięki współczesnym technikom rysunki te zo-
stały odtworzone w formacie A3 i przekazane 
w Babimoście i Nowym Kramsku w trakcie XII 
Szlaku Koźlarskiego przedstawicielom miejsco-
wej społeczności – relacjonuje Karol Klukowski, 
który uczestniczył jako gość w zaprzęgu literatów 
podczas dorocznych Konkursów Muzyki Ludowej 
w Kopanicy. Podkreśla: – Osobiście przekazywa-
łem kopie rysunków. Byłem też goszczony i czę-
stowany słynnymi nalewkami przez miejscowego 
hobbystę nauczyciela. 

Może żyją jeszcze w Nowym Kramsku ludzie, 
którzy to zdarzenie pamiętają? 

 Eugeniusz KURZAWA
Rys. Ignacy Klukowski

Fot. Karol Klukowski

Dobrze ujęta para taneczna w lokalnym stroju lu-
dowym

Jeden z pisarzy wielkopolskich w trakcie spotkania 
z mieszkańcami Nowego Kramska w 1954 roku. Który 
to z szóstki panów? Z pewnością nie jest to Paukszta.
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Kilka słów  
wspomnienia 
o Ryszardzie  
Konarskim
Rok akademicki  2020/2021 na Zielonogórskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku rozpoczął się 
w atmosferze niepewności. Kilkumiesięczna już 
pandemia – spowodowana  koronawirusem – nie 
dawała gwarancji na normalne zajęcia. Spotkaliśmy 
się w Klubie Filozoficznym „Cogito” w październi-
ku 2020 r. Nie było Ryszarda. Nieprawdopodobne! 
Zaniepokoiłam się i sięgnęłam po telefon. Odezwał 
się Ryszard, powiedział, że ma kłopoty zdrowotne. 
Głos miał pogodny jak zawsze, ale u mnie pojawiła 

się myśl; skoro nie przyszedł na filozofię, wygląda 
to poważnie. Niestety, moje obawy potwierdziły 
się. Mimo intensywnego leczenia, otoczony ogrom-
ną troską i miłością swoich najbliższych… nie dał 
rady oprzeć się chorobie.

Poznałam Ryszarda na ZUTW, będąc uczest-
niczką comiesięcznych seminariów, które prowa-
dziła od roku 2002 Danuta Wierzchołowska, dok-
tor nauk humanistycznych, wieloletnia nauczyciel-
ka akademicka. Wybrane zagadnienia z literatury 
powszechnej to ogromnie ciekawe i niełatwe tema-
ty. Ryszard był zawsze doskonale przygotowany. 
Z przyjemnością graniczącą  z podziwem słuchało 
się jego wypowiedzi. Z wykształcenia magister 
leśnictwa, wieloletni dyrektor, przechodząc na 
emeryturę, zastosował się do maksymy Sokratesa:  
„bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto” 
i zajął się tematami dotyczącymi literatury, historii 
i filozofii. Na ZUTW w roku 2013 powstał Klub 
Filozoficzny „Cogito”. Ryszard natychmiast  zo-
stał  uczestnikiem tych zajęć, prowadzonych przez 
doktor nauk filozoficznych, Agnieszkę Szczap. 

Był bardzo serdecznym i życzliwym  kolegą. 
Miał ogromną wiedzę. Do każdego tematu z li-
teratury czy filozofii przygotowywał się bardzo 
gruntownie, robiąc obszerne notatki z dzieł kla-
syków. Sporządzał je ręcznie. Kiedy w 2018 roku 
urządziliśmy w Sali im. J. Koniusza  uroczyste 
obchody 5-lecia istnienia Klubu Filozofii, popro-
siłam Ryszarda, żeby wygłosił jakiś wykład. Temat 
wystąpienia brzmiał: „Karol Marks. Postać kon-
trowersyjna. Cenić czy potępiać? ”. Zostawił mi 
rękopis tego wykładu wskazujący na precyzyjność  
przemyśleń i ogrom źródeł, z jakich korzystał.      

Ryszard Konarski – ciekawy słuchacz i dysku-
tant – był zdania, że filozofia winna być wprowa-
dzona do szkół średnich jako przedmiot obowiąz-
kowy i maturalny. Z żalem żegnamy tak wspa-
niałego Człowieka. Będzie nam Go brakowało na 
spotkaniach Klubu „Cogito”.

 Halina MASZNER
luty 2021

Halina MASZNER 
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Nie ma już z nami Rysia
Znałam Rysia krótko. Nie chodziliśmy razem do 
szkoły. Nie pracowaliśmy razem. Znałam Ryśka 
chyba pięć lat jako współstudenta ZUTW. Naj-
pierw spotykaliśmy się na zajęciach z wybranych 
zagadnień literatury. Zwróciłam na niego uwagę bo 
– zawsze obczytany w zadanym temacie – podej-
mował dyskusję z prowadzącą Danusią Styś-Wierz-
chołowską. Potem były wspólne zajęcia w Klubie 
filozoficznym „Cogito”. Rysio należał do niego od 
dawna, ja wstąpiłam cztery lata temu. I znów roz-
poznałam Rysia spośród uczestników przez jego 
perfekcyjne przygotowanie. Lubił sobie pogadać, 
ale zawsze na temat, konstruktywnie. I zawsze 
z uśmiechem. Wchodziłam do sali. Rysiu na swo-
im stałym miejscu. Mówiłam „Dzień dobry”, a On 
zawsze odpowiadał. Z uśmiechem. Czasem z jakimś 
dowcipnym słowem. Mijaliśmy się też czasem na 
korytarzu ZUTW idąc na zajęcia. Wtedy „Cześć”, 
„Miłego dnia”, albo „Jak królewno leci?”, „Może 
być królu, do przodu”. Takie sobie, zwyczajne. 

Na ostatnim spotkaniu  przedstawił temat „Wła-
dza i państwo w rozważaniach teoretycznych” 
w okresie starożytnym; jak zwykle na bogato 
i kompetentnie. Żartował, że jeśli się nie boimy 
i mamy chęć, to przedstawi jak wygląda to za-
gadnienie w czasach nowożytnych. Nie zdążył. 
Opowiadają, że był od dawna chory. Nie zauważy-
łam. Taka gapa. Myślałam, że będziemy tak sobie 
żartować bez końca.

Smutno mi, Rysiu, bez Ciebie... 

 Maria Marzena TOMCZAK

Wspomnienie  
o Ryszardzie Konarskim 

Jakże boleśnie i trudno pisać o Ryszardzie w czasie 
przeszłym. Nie mogę pogodzić się z myślą, że już 
nigdy nie ujrzę jego pogodnych uśmiechniętych oczu, 
gdy na powitanie w klubie przysuwał mi krzesło. 
Przez lata siedzieliśmy obok siebie, dzieląc się po 
cichutku uwagami, żarcikami, a bywało że kuksań-
cami, gdy Ryszard zbyt długo przemawiał. Mówił 
pięknie i mądrze. Zachwycał mnie i imponował swoją 
wszechstronną wiedzą. Pamiętam, że po pierwszym 
spotkaniu sądziłam, że ukończył wydział teologicz-
ny, po drugim wykładzie myślałam, że jest z wy-
kształcenia historykiem. Później zrozumiałam, że 
jest po prostu wspaniale wykształconym, oczytanym  
człowiekiem, który w sposób błyskotliwy i interesu-
jący potrafi dyskutować właściwie na każdy temat. 
Rozmowa z nim stanowiła dla mnie niesamowicie 
wielką przyjemność. Przy tym w sposób ujmujący 
Ryszard traktował wszystkie panie. Był prawdziwym 
dżentelmenem. Umiał powiedzieć każdej coś miłe-
go w sposób niezwykle kulturalny. To był człowiek 
o wysokiej kulturze osobistej. Nawet wówczas, gdy 
nie zgadzał się z poglądami swoich adwersarzy nie 
był agresywny czy złośliwy. Nie obrażał nikogo, cho-
ciaż jak mi mówił nie cierpiał głupoty i fanatyzmu. 
Robił wrażenie człowieka zdecydowanego, o trzeź-
wych poglądach. Po bliższym poznaniu okazywało 
się, że jest romantykiem kochającym wiedzę. Był 
prawdziwym filozofem miłującym mądrość. Był fila-
rem naszego klubu, który bez Ryszarda już nigdy nie 
będzie taki sam. Jakże trudno pogodzić się z myślą, że 
w ostatnim czasie odeszło od nas tylu wartościowych 
ludzi. Nieprawdą jest że nie ma ludzi niezastąpio-
nych. Są na pewno. Do ich grona zalicza się nasz 
nieodżałowany Ryszard. Nikt go nie zastąpi. Nie usły-
szymy już jego głosu w dyskusjach, w których tak 
pięknie wyjaśniał zawiłości teorii filozofii. Ta strata 
jest niepowetowana. Wierzę jednak, że w pamięci nas 
wszystkich pozostanie na zawsze. Z wielkim żalem 
w sercu żegnam Cię, mój wspaniały kolego.

 Bogumiła KOLASIŃSKA

Ryszard Konarski do Zielonogórskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku został przyjęty 7 stycznia 
2005 roku. Z wykształcenia: inż. leśnik. Ostatnie 
miejsce pracy: Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Zielonej Górze. Na emeryturze od 
2003. W rubryce zainteresowania napisał: eko-
nomia, gospodarka, turystyka, historia, literatura. 
Zmarł 28 stycznia 2021 r.
 (zb)
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Pożegnanie  
Andrzeja
Trudno żegnać kogoś, kto odszedł tak niespodzie-
wanie, kto jeszcze mógł być z nami. Andrzej był 
naszym, słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku, przyjacielem. Dzielił z nami 
pasję fotografowania, należąc do klubów „Foto-
oko” i „Kwadrat”, uczestniczył w zajęciach Pra-
cowni Edukacji Fotograficznej. Zawsze pogodny 
i uśmiechnięty, życzliwy i pomocny, wspaniały 
kolega i bardzo, bardzo dobry człowiek.

Z Andrzejem przeżyliśmy wiele wspaniałych 
chwil. Klubowe spotkania, warsztaty i plenery 
fotograficzne, imprezy uniwersyteckie, wyjazdy 
na wycieczki, wspólne wystawy fotograficzne, 
a także Jego indywidualną. Wraz z kilkoma inny-

mi osobami dokumentował wszystko to, co dzieje 
się na naszym uniwersytecie. Jego zdjęcia i opisy 
tych zdarzeń znajdują się na stronie ZUTW, współ-
praca z Nim była wielką przyjemnością. Andrzej 
zawsze najpierw myślał o innych, potem dopiero 
o sobie. Nie tylko korzystał z bogatej oferty uni-
wersyteckiej, ale też wnosił swój wkład pracy do 
jej wzbogacenia.

Andrzeju, nigdy nie zapomnimy wspólnie spę-
dzonych chwil. Tak niedawno, razem ze swoją 
wspaniałą rodziną, gościłeś u siebie w domu część 
z nas . Twoje towarzystwo zawsze zapewniało mile 
spędzone chwile. Zapamiętamy je, tak jak i Cie-
bie, Przyjacielu. Są ludzie, po których pustki nie 
da się wypełnić, i Ty na pewno do nich należysz. 
Pozostawiłeś nas w smutku i żalu, ale czujemy też 
radość, że mogliśmy Cię poznać, że byłeś z nami, 
że tyle razem z Tobą przeżyliśmy, że mamy pięk-
ne wspólne wspomnienia, za które dziękujemy. 
I to one będą nam teraz towarzyszyły, dopóki do 
Ciebie też nie dołączymy. Spoczywaj, Przyjacielu, 
w spokoju.

 Bogumiła HYLA-DĄBEK

Bogumiła HYLA-DĄBEK
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Andrzej Kozak
Andrzej Kozak zapisał się na Zielonogórski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku 4 czerwca 2007 roku. 
Od samego początku zaznaczył swoją obecność 
niezwykłą aktywnością. W kwestionariuszu napi-
sał: „chcę służyć swoimi umiejętnościami i pomocą 
na rzecz społeczności ZUTW, m.in. w organizacji 
wycieczek, służąc też swoim samochodem”. Okre-
ślił swoje zainteresowania głównie w dziedzinie 

fotografii i turystyki. Przez te wszystkie lata bycia 
z nami nigdy nie zawiódł. W latach 2009-2013 był 
członkiem Zarządu ZUTW,

Za mną i za nami wiele rozmów z Andrzejem, 
wspomnień, wyjazdów bliższych i dalszych. Był 
niezwykle ambitny  i aktywny przez całe swoje ży-
cie rodzinne i zawodowe. Zawsze miły i życzliwy. 
Miał wielkie serce dla wielu z nas. „Są pożegnania, 
na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, 
które zawsze będą wywoływać smutek, i są takie 
osoby, na myśl o których zawsze zasypie nas lawi-
na wspomnień”. Andrzeju, pozostaniesz w naszych 
sercach i pamięci naszej.

 Zofia BANASZAK
Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek

Zofia BANASZAK
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Wspomnienie 
o Alinie Badziąg
Kiedy myślę o Alince, widzę Ją z bukietem kwia-
tów. Na każdą okazję przynosiła kwiaty ze swego 
pięknego ogrodu. Z pewnością gdyby była wśród 
nas, teraz na wiosnę przyszłaby do grupy „Kontra-
post” z bukietem śnieżyczek. Często dawała nam 
kwiaty. Zapraszała nas do swego ogrodu, na taki 
mały plener, a przy tych spotkaniach częstowała 
swoim dobrym ciastem i kawą.

Alinka słynęła z bardzo dobrych ciastek, z „ko-
pert z ciastek”. Przynosiła je na każdą okazję. Któ-
regoś dnia dała mi piękny obraz. Powiedziała: – 
Helenko, będziesz miała po mnie pamiątkę. Obraz 
do dziś wisi w moim mieszkaniu. Zawsze będzie mi 
Ją przypominał. A na działce rośnie piękny krzew 
glicynii, też pamiątka od Alinki. Jak zakwita na 
wiosnę, sąsiedzi go podziwiają. 

Pamiętam nasze wspaniałe wyjazdy na plenery 
malarskie do skansenu w Ochli. Tam wystawiały-
śmy nasze obrazy, a także na deptaku. Na Alinkę 
zawsze można było liczyć, to była wspaniała ko-
leżanka. Pod koniec naszych spotkań w ZUTW  
zawsze mówiła do mnie: – Helenko, przypomnij 
mi, co mam przynieść na następne spotkanie ( tra-
ciła pamięć). Alinka była szczera, życzliwa. Będzie 
nam Jej bardzo brakować.

 Helena LEBIECKA

Muszę malować
Grupa plastyczna „Kontrapost” ZUTW pożegnała 
na zawsze Alinę Badziąg. Smutek z tym związa-
ny potęguje fakt, że stało się to w czasie, kiedy 
zajęcia plastyczne były zawieszone od kilku mie-
sięcy z powodu pandemii koronawirusa. Ostatni 
raz cieszyliśmy się razem z Aliną zwiedzaniem 
wystawy impresjonistów w Poznaniu. Właśnie 
4 marca 2020 roku w autobusie wycieczkowym 
usłyszeliśmy w radiu wiadomość, że w Zielonej 
Górze na Oddział Zakaźny szpitala trafił tak zwany 
pacjent zero. To była cezura. Od tej pory spora-
dyczne i nieoficjalne zajęcia odbywały się już bez 
udziału Aliny. Chorowała. Nie na koronawirusa, 
ale w zajęciach nie mogła uczestniczyć. Alina była 
jedną z trzech najdłużej uczestniczących w zaję-
ciach plastycznych słuchaczek ZUTW. Też jestem 
jedną z tych trzech. Pamiętam, kiedy zgłosiła się 
jako adeptka w grupie prowadzonej przez dydak-
tyka sztuki Leopolda Kolbiarza i zwróciła na siebie 
uwagę stanowczą determinacją. Powiedziała: – Ja 
muszę się nauczyć malować, ale nic nie umiem. 
Większość słuchaczy miała podobną motywację, 
ale u Aliny od początku do końca zauważało się 
ponadto Jej skromność i może zbyt niską samo-
ocenę. Mimo że wiele razy doświadczała wyso-
kiej oceny wystawianych obrazów, szczególnie 
wyjątkowo pięknie tworzonych kolaży, nie czuła 
się zasłużenie wyróżniona. Nawet wtedy, gdy po 
kilku latach, jako uczestniczka wernisażu w Cot-
tbus, została wyróżniona. W tym wernisażu brało 
udział kilkudziesięciu malarzy amatorów. Jednak 
to Jej obrazy posłużyły niemieckim  animatorom 
wystawy jako graficzna oprawa ekspozycji. Na 
plakatach, zaproszeniach i programach znalazły 
się piękne reprodukcje prac Aliny. Ona przyjęła 
to jako coś zwykłego, a nie okazję do zbierania 
laurów i powód do dumy. 

Była osobą bardzo koleżeńską, uczynną, otwartą 
na wszelkie działania służące pomocą dzieciom, 
osobom biednym i starym. Pracowała non profit 
w hospicjum, opiekowała się psami ze schroni-
ska. Kochała las. Nie mówiła o tym, ale psa ze 
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schroniska wzięła po to, aby chodzić z nim do 
lasu. Kiedy kolejny pies odszedł, chodziła nad je-
ziorko w lesie, aby je malować w różnych porach 
dnia i sezonach. Była namiętną grzybiarką. Zbie-
rała grzyby, nie tylko w lesie. Plenery malarskie 
w Łagowie były okazją do poszukiwania dziw-
nych grzybów na łąkach letnią porą Namawiała 
nas do uczestniczenia w różnych plenerach. Kiedy 
nie było chętnych do wyjazdów, organizowała je 
w swoim pięknym ogrodzie. Ten ogród był również 
miejscem pozyskiwania cudownych, uprawianych 
przez Nią  kwiatów do florystycznych układów na 
zajęcia plastyczne o tematyce martwej natury. Słu-
żyły one również do oprawy różnych okoliczności 
celebrowanych w ZUTW czy w ZOK.

Alina była osobą bardzo samodzielną i odważną. 
Kiedy kilka lat przed śmiercią poleciała samotnie 
do Australii, nasze zdziwienie tym, że samodzielnie 
odbyła taką podróż, kwitowała uśmiechem. Na 
zorganizowanym w „Kontrapoście” specjalnym 
spotkaniu, na którym zaprezentowała nam bardzo 
interesujące zdjęcia i przedstawiła swoje wrażenia, 
jednoznacznie wybrzmiała teza, że dla Niej naj-
ważniejsza jest rodzina. Dla niej odbyłaby podróż 
nawet jeszcze trudniejszą.

Szkoda, że już nie odbędzie żadnej. Bardzo 
trudno nam się z Nią rozstać

 Jadwiga KOPIJ

Odchodzenie
Alina Badziąg  była niezwykłą koleżanką, przyja-
zną ludziom i całej przyrodzie. Zawsze uśmiech-
nięta, chociaż życie Jej nie rozpieszczało. Miała tak 
wiele zalet, pomysłów, marzeń, odwagi i humoru, 
że trudno jest określić Ją jednym zdaniem. Podej-
mowała się różnych zajęć, które los Jej podsuwał. 
Była kierownikiem grupy plastycznej „Kontrapost” 
w UTW i grupy „Babie Lato” w ZOK-u. Miała 
duży zadbany dom, piękny ogród, który sama pie-
lęgnowała, gdzie zbierała owoce, zioła, z których 
robiła syropy, zaprawy, nalewki. Ale zawsze musiał 
być czas na malowanie . Przez lata powstało dużo 
Jej prac. Chętnie zabierała nas swoim samocho-
dem na spotkania, wycieczki i plenery. Te wspól-
ne wyprawy traktowała jak dary losu. Chętnie też 
pomagała. Kiedy powiedziałam, że mam problem 
z chorymi drzewami, które trzeba było wyciąć, 
Alinka przyjechała na moją działkę ogrodową z piłą 
spalinową i fachowo je ścięła. Przywiozła też ze 
sobą sadzonki roślin i kwiatów. Radziła, gdzie i jak 
je posadzić. Innym razem zaprosiła mnie  i mojego 
małego wnuka do siebie, gdzie akurat przebywał 
Jej mały wnuk. Chłopcy od razu się polubili, bie-
gali po ogrodzie, a babcie były zachwycone!  Była 
też odważna, nawet poza granicą rozsądku. Oto 
przykład:  po pysznej nalewce postanowiły z Renią 
zrywać niedaleko domu  jabłka z dziko rosnących 
drzew  Nie zabrały ze sobą drabiny, bo po co. Alin-
ka oparła się o drzewo, Renia wspięła się na nie po 
Jej plecach  Wkrótce Alina też siedziała na gałęzi 
i obie rwały owoce, z których nazajutrz upiekła 
pyszny placek, zrobiła zupę, a w gąsiorach nasta-
wiła wino. Obie panie miały około siedemdziesiąt-
ki i z humorem opowiadały o swojej przygodzie. 
Nie umiem pisać o Niej tak na poważnie, pomimo 
że bardzo Jej brakuje, od kiedy odeszła. Kochała 
wszystkie napotkane psy, koty, a nawet dziki, które 
nieoczekiwanie pojawiły się niedaleko Jej domu. 
Każdy z nas ma w życiu coś do zrobienia, pozosta-
wienie śladu. Znajdujemy się w jakichś miejscach, 
spotykamy z różnymi ludźmi. Razem przeżywamy 
różne chwile, wyznaczamy sobie cel. Dojście do 
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niego i do końca drogi bywa trudne, ale w pamięci 
staramy się zachować raczej te szczęśliwe momen-
ty. Myślę, że Alina lekcje z życia zdała celująco. 
Niewątpliwie najlepszą charakterystykę naszej 
koleżanki przedstawił Poldek Kolbiarz w swojej 
fraszce: „Alina-Nestora nakarmi, wygładzi par-
kiety, frukty zawekuje, wytłucze kotlety, równo 
trawnik skosi i jeszcze podleje. A tam niecierpli-
wie – pędzle  i oleje… I to wszystko na tej biednej 
głowie – czort jeden wie – skąd ma takie zdrowie”. 
Tak, zdawało się, że Ona jest i zawsze będzie…  
Niestety odeszła, dla mnie – za wcześnie.

 Barbara DZIĘCIELEWSKA

Wspomnienie 
o Alinie 
Do ZUTW wstąpiłam w 2001 roku i zapisałam się 
do grupy plastycznej prowadzonej przez Leopol-
da  Kolbiarza (Poldka). Zajęcia nasze odbywały 
się wtedy w Sali Klubowej, była nas spora grupa 
i wydaje mi się, że Alina już była w tym zespole. 
Najbardziej poznałam Alinę, gdy przenieśliśmy 
zajęcia do Sali Słonecznej. Wtedy też grupa przy-
jęła nazwę „Kontrapost”. Siedziałam blisko Aliny, 
miałam więc okazję Ją obserwować, bliżej poznać 
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i widziałam, jaką radość sprawiało Jej malowanie, 
w tym szczególnie kwiatów i pejzaży. Przynaj-
mniej raz w roku robiliśmy kolaże. Nie wszyscy 
byli zachwycenia tym pomysłem, natomiast Alina 
była w swoim żywiole. Kiedy na następne zajęcia 
przynosiliśmy swoje prace  do omówienia, to Alina 
miała do oceny dwie, a czasami trzy takie prace. 
Robiła te wyrywanki (tak je nazywaliśmy) wspa-
niale, w tym się najbardziej realizowała. Miała 
swoją indywidualną wystawę takich prac (również 
poza ZUTW). Wystawa zrobiła duże  wrażenie 
na zwiedzających. Mnie najbardziej podobały się 
„Maki” i „Pejzaż z mostkiem”.

Alina uczestniczyła we wszystkich naszych ple-
nerach malarskich. Teraz dołączyła do rozszerzającej 
się grupy „Kontrapost bis” na niebieskich plenerach: 
do Jadzi, dwóch Helenek, Bogusi, Ludwika, Szcze-
pana, Henia i Kazika. Wracając do wspomnień, pa-
miętamy Aliny ciastka, tzw. pompadurki (kwadraciki 
ciastka składane w kopertę) nadziewane jabłkiem. 

Pychota! Przynosiła je  często, bez okazji. Trzeba 
też wspomnieć kwiaty Aliny. Gdy zakwitały w Jej 
ogrodzie przebiśniegi, fiołki, ciemierniki, konwalie, 
itd., Alina przynosiła bukieciki i obdarowywała nimi 
nas, a najczęściej Poldka. Były również duże bukiety 
do kompozycji kwiatowych i uzupełniające, do mar-
twej natury. Ja również zostałam obdarowana kwia-
tami, które teraz już jako „moje” zakwitają w moim 
ogrodzie. Przypominać mi będą uśmiechniętą twarz 
Aliny. Taką Alinę chcę pamiętać.

 Anna SZOREK

Alina Badziąg do ZUTW zapisała się we wrześniu 
2000 roku. Na emeryturze od 1997 roku. Z zawo-
du ekonomistka. Ostanie miejsce pracy w BGŻ 
w Zielonej Górze. W zainteresowaniach  wpisała: 
malarstwo, turystykę, działkę, śpiew. Zmarła 8 lu-
tego 2021 roku.

 (zb)



115

.

 Felietony

Znad Arianki

Jak półślepy  
z zezowatą 
„Czy przypadkiem jesteście w Krynicy?” – 
takie pytanie zadał mi na fejsbuku mój kole-
ga Krzysiek K. To było w październiku, gdy 
z mężem rozpoczęliśmy turnus sanatoryjny 
i zamieściłam parę zdjęć z wycieczek po okoli-
cy. „Przypadkiem jesteśmy w Muszynie-Złoc-
kiem”, odpowiedziałam zgodnie z prawdą. 
I umówiliśmy się na spotkanie, bo on właśnie 
rozpoczynał turnus w Krynicy, a to przecież 
od Muszyny rzut beretem.

Krzysiek to mój rówieśnik. Znamy się od dziecka, 
mieszkaliśmy na jednej ulicy i uczyliśmy się w tej 
samej szkole, tyle że w innych klasach, ja w A, 
on w C. Chodziliśmy też do gubińskiej biblioteki. 
Mieliśmy blisko, bo znajdowała się o krok. Czy-
taliśmy mnóstwo książek. Nasza i sąsiednia ulica 
zaludnione były masą dzieciaków, bawiliśmy się 
więc w podchody, urządzaliśmy podwórkowe te-
atrzyki, kąpaliśmy się w pobliskiej rzeczce, gra-
liśmy w dwa ognie i w noża. A także w pikora 
(nie wiem, dlaczego mówiliśmy: w pikra). W tej 
grze trzeba posługiwać się kijami i zdarzyło się, 
że goniony przeze mnie Krzysiek wyłożył się jak 
długi na bruku, mimo że mój kij się do tego abso-
lutnie nie przyczynił, to był tylko nieszczęśliwy 
przypadek. Tak strasznie się rozryczał, że choć 
mieszkali kilka domów dalej, jego mama usłysza-
ła, jak on się drze, i przyszła po niego. Do mnie 
się nie odezwała, lecz poznałam po jej minie, że 
widzi we mnie winowajczynię. Napisałam więc 
do niej list z wyjaśnieniami i poprosiłam siostrę 
Krzyśka, żeby go wręczyła mamie. Nigdy się nie 
dowiedziałam, jak adresatka listu przyjęła moje 

wyjaśnienia, chyba dobrze, bo nie było żadnego 
dalszego ciągu tej „pikrowej” afery. A zapamięta-
łam ją głównie z tego względu, że to był pierwszy 
list, jaki napisałam w życiu!

Po skończeniu podstawówki Krzysiek wylądo-
wał daleko od Gubina, aż w Zabrzu, gdzie uczył 
się w technikum górniczym. Studia skończył we 
Wrocławiu, ja w Zielonej Górze. Do Gubina żadne 
z nas już nie wróciło na stałe i kontakty nam się 
rozjechały. Widywaliśmy się najpierw tylko w wa-
kacje, potem już bardzo rzadko. I oto teraz przy-
padek zdarzył, że mogliśmy znowu się spotkać!

Od czasów naszej gubińskiej młodości minęło 
prawie pięćdziesiąt wiosen i jesieni. Lata, gdy by-
liśmy „piękni i młodzi”, już dawno za nami, lecz 
jeszcze się całkiem nie sypiemy, o nie! Ja pływam 
kajakiem, Krzysiek chodzi po górach, starość tak 
łatwo nie weźmie nas żywcem. Z wyglądu też jesz-
cze nie są z nas zgrzybiali starcy, zwłaszcza gdyby 
patrzeć na nas w tzw. dalekim planie. Ba, Krzysiek 
wciąż wygląda jak milion dolarów. No, może jak 
pół. I nikt postronny nawet by nie podejrzewał, że 
jest on inwalidą I grupy. A jednak dziarscy i mło-
dzieńczy usiłujemy być głównie duchem. Powłoki 
cielesne, co tu kryć, dość mocno już nadgryzł nam 
ząb starości i niestety nie powiedział jeszcze ostat-
niego słowa... Dobrze przynajmniej, że nie opuściło 
nas poczucie humoru. Na tych pogaduszkach przy 
piwku żartowaliśmy, że to jest spotkanie półślepego 
z zezowatą. Bowiem on ma tylko jedno oko jako 
tako sprawne, a ja od ośmiu lat widzę podwójnie. Po-
wypadkowe wstrząśnieniu mózgu poraziło mi nerw 
w lewym oku i mój stary mózg nijak nie może się 
do tego przyzwyczaić. Pomagam mu zamykaniem 
uszkodzonego oka i patrzeniem tylko tym zdrowym 
(przy chodzeniu, czytaniu, pisaniu) – wtedy widzę 
„pojedynczo”, choć w poruszaniu się ta wymuszona 
jednooczność mocno mi czasem przeszkadza. Ale 
co tam, da się z tym żyć. Z Krzyśkiem gorsza spra-
wa. Choroba oczu w jego rodzinie jest dziedzicz-
na. Prawe oko ma już prawie nieczynne, z powodu 
postępującej od ponad dwudziestu lat degeneracji 
siatkówki, a jeszcze coś wspominał o AMD, czyli 
plamce żółtej, zaś w lewym oku ma zaćmę, na razie 
nieoperacyjną. Terapia w jego przypadku to jedy-

Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN
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nie wzmacnianie oczu lekami i odwlekanie w ten 
sposób, oby jak najdłużej, całkowitej ślepoty. Oraz 
oczywiście higieniczny tryb  życia, wypoczynek 
i zabiegi sanatoryjne...

Jak to wszystko spuentować? Że lepiej widzieć, 
choćby i na półślepo, szklankę do połowy pełną 

niż do połowy pustą? I trzeba się cieszyć każdym 
dniem, mimo że świat wokół ogląda się już tylko 
jednym okiem?

Ależ oczywiście, że tak!

 Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN

Nowa powieść pani Hani
Mamy miłą wiadomość dla czytelników felie-
tonów i recenzji naszej koleżanki Hanny Bi-
lińskiej-Stecyszyn (emerytowanej polonistki) 
z Lubniewic.

Jak wiadomo, debiutowała niedawno opowie-
ścią biograficzną pt. „Pelunia” (o swojej ma-
mie). Praca zdobyła nominację do Lubuskiego 
Wawrzynu Literackiego w 2019 r. Tymczasem 
autorka poszła za ciosem i napisała kolejną 
książkę. Jest to powieść obyczajowa nosząca 
tytuł „Wbrew pozorom”. Pozycja ta będzie miała 
krajową premierę 19 maja 2021 (tydzień przed 

Dniem Matki), a ukazuje się w wydawnictwie 
„Silver” w Warszawie. Książka ma być dostępna 
we wszystkich sklepach internetowych (empik.
com, bonito, taniaksiazka i inne), a w normalnych 
księgarniach wtedy, gdy zamówi ją księgarz. Za-
chęcamy zatem do zainteresowania się dziełem, 
jak też do naśladowania autorki – w znaczeniu: 
pisania powieści. 
 (red.)
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Wyczytałem niedawno w „Polityce”, że była w Zie-
lonej Górze ulica Jakuba Szeli. Ale ją „zdekomuni-
zowano”. Intryguje mnie, jakich argumentów użyli 
radni, którzy to przegłosowali, lub prezydent, który 
tę propozycję zapewne zgłosił. Szela żył w latach 
1787-1860. Był chłopem. Lecz obecnie potomkowie 
chłopów zasiadający w radzie miejskiej (i w zde-
cydowanej większości żyjący w Polsce) woleli się 
dostosować do oczekiwań szlacheckich i „zdjęli” 
Szelę, żeby współczesnej szlachcie zrobić dobrze. 

Polska szlachecka mentalność. 

Mit w gruzach
Kiedyś późno w nocy, po odwaleniu codziennej 
szychty w „Gazecie”, postanowiłem zrelaksować 
się (cha, cha,) przed ekranem tv. Wdusiłem guzik 
i zobaczyłem dwóch gadających o czymś panów. 
Nie wiem, co mnie zatrzymało, czy od razu wy-
skoczył napis z imieniem i nazwiskiem pod głową 
jednego z nich, czy może później... Gadali, okazało 
się, w telewizji katolickiej Puls. O czym mogą ga-
dać w tym kanale? Przecież nie będą się modlić, 
bo ich ludzie wyłączą. Zatem rozliczają „zbrod-
niczy” PRL. Słucham, słucham, nie pamiętam już 
o czym, lecą napisy końcowe. Okazuje się, iż jed-
nym z gadających, tzw. rozmówcą, był – zatkało 

mnie – Jacek Staszelis! Aż się zatchnąłem. Do tej 
pory, a mam już sporo lat, wydawało mi się, iż 
Jacek Staszelis jest postacią mityczną, bohaterem 
jednej z piosenek z okresu studenckiego.

Pamiętacie: „Gdy do wojska szedł Jacek Stasze-
lis, tak po studiach, na rok nie na front, nikt nie pła-
kał i nikt się nie weselił, ani ty, ani on”. Śpiewałem 
to na rajdach, w akademiku, nie pamiętając autora, 
gdyż w owych czasach wiele utworów mitologizo-
wało się, odrywało od swoich twórców i krążyło 
z rajdu na rajd. Bohaterowie tych piosenek, jeśli 
istnieli, stawali się legendami. Jak słynny majster 
Bieda, postać z Bieszczadów.  

Do takich należał Staszelis. Byłem do dziś, przez 
dziesiątki lat przekonany, że to mit, fikcja. Tymcza-
sem, niestety, mit ożył. Okazało się, iż ma poglądy 
jak najbardziej słuszne, zresztą skoro w telewizji 
katolickiej, to niby jakie ma mieć, że potrafi je wyar-
tykułować. Szkoda, że wyartykułował. Zepsuł mi 
V?, spłaszczył, ukonkretnił. Po jaką cholerę? 

W piosence jest dalej tak, że „w kraju, gdzie li-
nią gorącą nazywa się zwykły telefon, gdzie dzieci 
na gwiazdkę dostają pancerny transporter z rakietą, 
wymyślił głupiutką piosenkę, po ciemku gdzieś 
leżąc na wznak, melodię skądś jakby pamiętał, coś 
tak: Boże pozwól, bym potrafił, gdy powinność 

Eugeniusz KURZAWA

Takie tam zapiski... Subiektywne, oczywiście, jak diabli. Z różnych lat, wzięte z różnych czasopism, 
gdzie ongiś publikowałem. Na tematy, które co rusz się pojawiały kiedyś i wciąż jeszcze wyskakują. 
A to po obejrzeniu czegoś w telewizji, obejrzeniu (się) na ulicy, po przeczytaniu w prasie lub interne-
cie, usłyszeniu w rozmowie. Czasem potrzebne człowiekowi te notki dla odreagowania, a niekiedy 
do obśmiania. A nuż jeszcze parę osób podzieli tę konieczność śmiechu lub psychicznego odreago-
wania? 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)



118 październik 2020 – kwiecień 2021 nr 1 (59) 2021

.

mnie zawoła, zamiast piersi wypiąć dupę, bo ta 
nafta nie jest moja”. 

Pacyfizm w czystej postaci. Tyle że moje sko-
jarzenia lecą tak: występując w prawicowej kato-
lickiej telewizji popierającej oczywiście najazd 
i okupację Afganistanu, Iraku, Grenady, Serbii 
i innych jeszcze nienajechanych, spowodował, że 
cały ten pacyfizm z piosenki razem z jej bohaterem 
w moich oczach trafił szlag.

Słuszna akcja
Pewna gazeta postanowiła wziąć udział w słusznej 
akcji. Chodziło o przeszczepy organów osób nagle 
zmarłych. Działo się to pod hasłem „Nie zabieraj 
organów do nieba”. Do egzemplarzy gazety dołą-
czane zostały kartoniki wielkości nowego dowodu 
osobistego, gdzie z jednej strony oprócz imienia, 
nazwiska i Peselu podpisem wyrażało się zgodę na 
transplantację organów. A z drugiej strony...

No właśnie, już przymierzałem się do podpisania 
karteczki, aliści zajrzałem na stronę drugą. Cytat 
z Jana Pawła 2 skutecznie odwiódł mnie od popisu. 
A także, jak potem sobie  rzecz przemyślałem, hasło 
akcji. Jeśli bowiem gazeta do spółki z oddziałem 
lokalnym Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby na-
mówić mnie, ateistę, do sensownych kroków, musi 
używać podpórki w postaci głównego urzędnika 
Kościoła rzymskiego i obcej mi ideologii, to niech 
się... (i tu padają niecenzuralne słowa).

Zakonnicy fałszowali
W czasopiśmie „Jaćwież” wyczytałem taką otóż 
wiadomość, że jest możliwe, iż zakon kamedułów 
z Wigier mógł sfałszować dokumenty królewskie 
(króla Jana Kazimierza) z jakiegoś tam powodu. 
O dziwo, odkryto ów fakt i za króla Augusta II, albo 
Augusta III, zakonnikom cofnięto pewne przywile-
je. Fałszerstwo wynikło z rywalizacji dwóch zako-
nów, dominikanów z Sejn z kamedułami z Wigier, 
późniejszymi założycielami Suwałk.

Nasunęła mi się w związku z tym taka oto po-
złacana myśl. Komisja wspólna rządu i Kościoła 
rzymskiego decyduje (to już historia – mój przypis 
po latach) o odzyskiwaniu przez katolików, często 
prawem kaduka, jakichś włości, nieruchomości, 

a pazerna i „dająca przykład ubóstwa” instytucja 
oczywiście bierze, jak leci. Zapewne Kościół kat. 
posługuje się w tych pertraktacjach dokumentami 
mającymi udowodnić jego prawo do majątku. Ale 
rząd mógłby sprawdzić rzetelność owych aktów 
historycznych, w końcu jest w kraju paru specja-
listów w tym zakresie. Ciekawe, ile z tych „dowo-
dów” okazałaby się historycznymi fałszerstwami?! 

PRL niczym jakaś Andora
Jak tak się dziś słucha (czyta też lub ogląda) różnych 
publicznych ludzi, którzy w Polsce Ludowej żyli chy-
ba w jakichś zamkniętych (wydawałoby się) enkla-
wach, to dziw bierze, że ktoś w ogóle należał do PZPR, 
ZSL i SD, ktoś pracował w urzędach, ministerstwach, 
powiatach, w zakładach pracy (socjalistycznej nierzad-
ko), PGR-ach, słowem, mówiąc dzisiejszym językiem, 
„kolaborował”. Tych właśnie „nielicznych”, zdaje się, 
były dziesiątki milionów, lecz żaden nie poszedł ślada-
mi Michnika, Modzelewskiego lub Kuronia, czyli nie 
trafił do więzienia za przekonania. Ze sceny, z licznych 
publikacji płyną dziś jednak zwierzenia „opozycjoni-
stów”, Konradów Wallenrodów, którzy nieustannie 
byli przeciw (przykładem kabareciarz Pietrzak, no-
tabene wykonawca przeboju „Dziewczyno z PRL-u” 
i innych). Działali w „podziemiu”, cokolwiek by to 
mogło znaczyć. He, he, he...

Kawałki świątobliwe
Splecenie się Kościoła rzymskiego z państwem 
w Polsce to norma. Jak i rządy Kościoła krajem ludzi 
świeckich. Nikogo dziś nie dziwi, że w sprawozda-
niu przewodniczącego rady miejskiej lub burmistrza 
widnieją takie punkty, jak odsłonięcie pomnika lub 
tablicy „ku czci Jana Pawła 2” lub odbycie mszy, 
a potem posiedzenie rady miejskiej. Tak jak nie 
dziwią katolickie krzyże w państwowych szkołach, 
przedszkolach, szpitalach, a zwłaszcza w państwo-
wym Sejmie. I kaplica rzymskokatolicka tamże. Jak 
normą jest święcenie sal sportowych, stadionów, 
ośrodka rehabilitacji, radia (co z tego, że państwo-
wego), a nawet oczyszczalni ścieków, czego byłem 
świadkiem. W końcu dlaczego ścieki nie miałyby 
być poświęcone, skoro cały kraj jest już poświęcony. 
Gdy się pisze w jakimś świeckim czasopiśmie o bi-
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skupie, to przed nazwiskiem zawsze musi widnieć 
tytuł. Samo nazwisko nie wystarczy. Gdy wśród setki 
nagrodzonych orderem lub wymienionych w prasie 
pada nazwisko jakiegoś księdza, to oczywiście trzeba 
je poprzedzić tytułem. Dlaczego? Głupie pytanie.

Wniosek
Jeśli dziś chorzy z nienawiści, pardon, pełni miłości 
bliźniego, kaczyści prześladują prezydenta Jaruzel-
skiego za dawne czasy, za legalnie (sic!) wprowadzony 
w PRL stan wojenny i inne kroki, to powinni w swym 
anachronizmie konsekwentnie iść dalej! Uważam, że 
pod sąd należałoby postawić króla Jana Kazimierza 
za zbrodnie przeciw narodowi i wpuszczenie Szweda 
do Rzeczypospolitej (wtedy jeszcze RP nr 1). A taki 
Władysław Hermann, za samo proniemieckie imię 
powinien zostać zdjęty z urzędu (i podręczników hi-
storii). Kazimierz, co z tego, że Wielki, ale przecie 
– dziwkarz. Moralność psuł! Zamknąć w dyby. Do-
żywotnio oczywiście. Niech gnije z taką moralnością. 
A może i skazać na śmierć, bo zakonnika kazał utopić. 
O Kazimierzu Śmiałym (notabene facecie z charakte-
rem, ale to z niesłusznego punktu widzenia) nawet nie 
warto wspominać. Za pokrojenie biskupa – do piekła. 

Przed II wojną Litwini postawili przed sądem 
króla Jagiełłę i osądzili, a stało się to na stacji ko-
lejowej, chyba Koszedary, dla podkreślenia jego 
małości i zdrady. Bo z góry było wiadomo, iż Ja-
giełło okazał się zdrajcą narodu litewskiego.

Czy taka postawa nie śmieszy? Jak można sądzić 
legalne państwo za legalne posunięcia i akty praw-
ne?! Toż to idiotyzm. Idiotyzm oczywiście podszyty 
celową polityką „budowania mitu wroga”. 

Polska 
Dla mnie nie istnieje Polska Ludowa (najwyżej dla 
ułatwienia, dla rozróżnienia, ale nie żeby piętno-
wać, naznaczać) tylko Polska. A Polska jest warto-
ścią. Tak jak dla Szweda Szwecja, a dla Szwajcara 
Szwajcaria, że wymienię ulubione kraje. Ktoś zatem, 
kto wycina jakiś fragment Polski, kawał jej historii, 
i uważa, że tego okresu nie było, że nie zasługuje 
na historyczną pamięć opisującą (a nie wartościu-
jącą – bo od razu rozumiemy, o co idzie), to nie 
tylko kretyn. Po prostu taka osoba nie jest patriotą, 

jeśli mówić górnolotnie. Ergo –  nie jest patriotą 
ktoś, kto nie uznaje PRL, ba, to szkodnik kochają-
cy swoje chore idee, swoją chorą partię etc. Pisze 
w „Przeglądzie” Waldemar Kuczyński, którego nie 
sposób posądzać o miłość do PRL, że „czas ogłosić 
zamknięcie prawnych rozliczeń z PRL, a dziwaczne 
pojęcie zbrodni komunistycznej usunąć z prawa”. 
Pisze to Kuczyński, ale to Kwaśniewski, teoretycz-
nie lewicowiec, wprowadził do konstytucji właśnie 
tę zbrodnię „komunistyczną”. Wiem, niedokładnie 
(zabronił „tylko” szerzenia poglądów czy idei „ko-
munistycznych”, jak gdyby kiedykolwiek w jakiej-
kolwiek Polsce one oficjalnie funkcjonowały), ale 
to wystarczyło do działania chorych instytucji dziś. 

I co?

Socjalizm, albo...
„Socjalizm albo barbarzyństwo” – to słowa naj-
słynniejszej na świecie Polki (obok Marii Skło-
dowskiej) – Róży Luksemburg z Zamościa. Ma 
(miała) rację. Zamordowano ją. 

Gosia
Zmarła niespodziewanie Gosia Kowalska, gubinian-
ka z pochodzenia, znana też jako Masłowska. Dla 
mnie jednak bardziej Kowalska, gdyż poznałem ją 
na studiach i pod tym nazwiskiem zaczęła publiko-
wać; pierwsze teksty zamieściła chyba w „Faktorze”. 
Namawiałem ją wówczas, żeby zajęła się krytyką li-
teracką, recenzjami, esejami. Powód był oczywisty: 
tworzyło się w Zielonej Górze środowisko młodoli-
terackie. Powstały na WSP grupy poetyckie, wyszły 
pierwsze tomiki wierszy moje i kolegów (jeszcze 
studentów), ukazywała się „Młoda Myśl”, studenc-
ka wkładka do dwutygodnika „Nadodrze”, słowem 
było o czym i było gdzie pisać. Gosia świetnie się 
zapowiadała jako krytyk literacki. Jednak późniejsze 
życie ułożyło się jej niezbyt literacko. Gdy po latach 
wróciłem do Zielonej Góry, widywaliśmy się niekiedy, 
snuliśmy nawet jakieś plany, ale niewiele z nich wy-
paliło, niestety. Widywałem ją – z rzadka – przygaszo-
ną, zmęczoną, zapewne dawno już opuściły ją myśli 
o szkicach krytycznoliterackich. Szkoda dziewczyny. 

 Eugeniusz KURZAWA

Felietony
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Kupowałam tomiki
W młodości nie chorowałam na „chorobę poetyc-
ką”, ale namiętnie kupowałam tomiki wierszy i je 
czytałam, szczególnie w okresie studiów. Potem 
szara rzeczywistość oddaliła mnie od poezji, ale 
ciągle gromadziłam tomiki. Moim ukochanym 
poetą od zawsze i na zawsze jest Konstanty I. 
Gałczyński. Mam nie tylko jego wydane wiersze, 
ale także książki o nim. Gdy byłam już kobietą 
w średnim wieku, przeżyłam burzę uczuć, tych 
złych i tych dobrych, wtedy napisałam pierwszy 

wiersz i poszło... Ale pisałam tylko parę lat, gdy 
burza ucichła, to i ja zamilkłam. Otworzyłam się 
ponownie, gdy za namową mojej przyjaciółki, 
która znała moje wiersze, wstąpiłam do „Oksy-
moronu”. Tam dostałam wsparcie Joanny i Basi, 
podglądałam moje koleżanki – poetki i wróciłam 
do czytania poezji i do jej pisania. Teraz piszę raz 
częściej, raz rzadziej i nie zawsze jestem z moich 
wierszy zadowolona, ale mam swoich czytelników 
i to mnie bardzo cieszy. 

 Ewa Kwaśniewicz

Dlaczego piszę wiersze?

Dlaczego piszę wiersze?
Inni piszą, dlaczego ja nie mogę. To oczywiście 
żart, choć może nie tak do końca.

Wiersze lubiłam, odkąd pamiętam. Jeszcze dziś 
potrafię recytować wierszyki i bajeczki z dzieciń-
stwa, które czytała mi mama. Wojna, okupacje, 
ucieczki, wygnanie z ojczyzny, która dziś jest oj-
czyzną innych, trudne czasy powojenne w nowej 
rzeczywistości nie sprzyjały poezji. Jednak w tam-
tych złych czasach czytałam, gdy tylko udało się 
zdobyć jakąś książkę. Z poezją spotkałam się do-
piero w liceum i zakochałam się w Mickiewiczu, 
Słowackim, Krasińskim, Staffie, Tetmajerze i innych 
poetach poznawanych na lekcjach języka polskie-
go. Miałam cudownego polonistę, zakochanego 
w poezji, który tę miłość starał się przekazać swo-
im wychowankom. Równolegle zakochana byłam 
w przyrodzie i ta miłość zwyciężyła, stąd studia na 
wydziale leśnym i długoletnia praca w lubuskich 
lasach. Nadal dużo czytałam, choć dostęp do księ-
gozbiorów miałam utrudniony, bo praca w lasach 
to mieszkanie na głębokiej prowincji, blisko lasu 
lub w lesie. Gdy zamieszkałam w Zielonej Górze 
i przeszłam na emeryturę, znalazłam swoje miej-
sce na uniwersytecie trzeciego wieku, początkowo 
w klubie „Wierni Kwiatom”. „Inspiracje” ukazy-
wały się wtedy jako dodatek literacki dołączony 

do miesięcznego programu zajęć. Czytając teksty 
koleżanek w wieku podobnym do mego, pomyśla-
łam: może spróbuję. Umiem pisać po polsku i wy-
rażać myśli, więc dlaczego nie. Był listopad 2006, 
napisałam dwa teksty, jeden to „Ojczyzna – ziemia 
rodzinna”, drugi to proza poetycka „Jesienne prze-
mijanie”. Szukałam kogoś, kto to oceni, i wtedy tra-
fiłam do „Oksymoronu”. Przyjęto mnie ciepło, moje 
teksty zyskały akceptację liderek – Joasi Szczepanik 
i Basi Konarskiej – i zostałam w klubie. W grudniu 
2006 ogłoszono konkurs na kolędę. Jeszcze w dniu 
jego ogłoszenia napisałam szybko rymowany 
wierszyk bożonarodzeniowy „A może?”. Zajęłam 
trzecie miejsce i dostałam zachętę do dalszego pi-
sania. O pisaniu wierszy nie miałam pojęcia, ale 
na warsztatach prowadzonych prze Joasię, a po jej 
Odejściu przez Basię, uczyłam się, co to metafora, 
jakich rymów unikać, jak zastępować przymiotniki, 
co to wiersz biały, na czym polega limeryk, triolet, 
sonet itp. Lubię bawić się słowami, stąd moje lime-
ryki. Wychowałam się na poezji rymowanej, taka 
jest mi bliższa, choć o wiele łatwiej pisać wierszem 
białym. Można wtedy rozwijać wachlarz metafor, 
o co trudniej w rymowankach. Oczywiście miłość do 
przyrody ma poczesne miejsce  w moich wierszach. 
To tyle, a może aż tyle.

 Lidka Engel 
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 Wiersze

Z monologu Hamleta
Nie napisałabym żadnego wiersza lub komentarza 
do ,,Inspiracji ’’, gdybym w wieku 60 lat przypad-
kowo nie zaglądnęła na zajęcia „Oksymoronu”. 
Uśmiechnięte twarze były odpowiedzią na moje 
skromne – czy mogę dołączyć? Czar prowadzącej 
zajęcia Joanny Szczepaniak, jej głęboka wiedza 
z dziedziny literatury, jej poezja sprawiły, że zo-
stałam tam na lata całe. Tu nawiązałam inspirujące 
przyjaźnie trwające do dziś. Właśnie dzięki tym spo-
tkaniom potrafiłam tkwiące we mnie emocje wydo-
być w postaci kolejnych wierszy. Tak w sposób dla 
mnie zadziwiający  napisałam mój pierwszy utwór 
poświęcony matce. Każdy wiersz czy też materiał do 
artykułu powstaje, gdy pojawia się wena – ta zwia-
stunka wiersza, a potem dopiero zaczyna się żmudne 
szlifowanie – szukanie środków wyrazu, grzebanie 
w swojej jaźni... Lubiłam tę zabawę słowem. Pisanie 
jest emocjonalnie trudnym procesem. Z uczuciem 
ulgi stawiałam zawsze tę ostatnią kropkę... Towa-

rzyszyła temu wielka radość. Od lat żyłam sama, 
a teraz zaczęła mi towarzyszyć poezja. W życiu, 
jak zwykle, często była to walka o ,,być albo nie 
być”. Pisanie stało się odskocznią od kłopotów dnia 
powszedniego. Życie emocjonalne zostawiłam więc 
w swoich wierszach. Pojawienie się w moim życiu 
wnuków i prawnuków dało dodatkowy asumpt do 
wyrażania uczuć. Zatem to szekspirowskie „Być 
albo nie być” było dla mnie wezwaniem do nowego 
twórczego życia. Znalazłam w ,,Oksymoronie” siłę, 
by ,,być”. Kiedyś koleżanka zapytała mnie: – Ada, 
czemu ty piszesz tylko o życiu? Odpowiedziałam: – 
bo życie mam tylko jedno i muszę je pielęgnować... 
Dlaczego teraz nie piszę wierszy? Odpowiem – z po-
wodu izolacji, braku doznań estetycznych i kultural-
nych, a nade wszystko z braku kontaktów z drugim 
człowiekiem. Szekspirowskie – ,,być albo nie być” 
to obecnie wołanie człowieka zniewolonego przez 
pandemię. Chwilowo – czekam...

 Adriana Witkowska

Wszystko już było
Dlaczego piszę wiersze? Pisanie to dla mnie re-
medium na przeżywane i dostrzegane zjawiska, na 
to co przydarza mi się w zwykłej  codzienności. 
Czasami człowiek pisać musi - inaczej się udu-
si. Ubiegłoroczne przeżycia są tego najlepszym 
przykładem. Niby panuje pandemia, ale nie ule-
głam jej groźnym skutkom. Życie dostarcza jed-
nak niespodzianek, które bombardują, i po tym, 
co przeżyłam w zeszłym roku, pisanie wierszy 
wydało mi się mało istotne. Bo czymże jest za-
chwyt nad przyrodą, że kwiatki pachną, drzewa  
niebosiężne rosną, słońce i księżyc odbijają się 
w wodzie jak w lustrze? Że znów porazi oczy 
wiosna barwą seledynów? Czymże erotyka wy-
lewana na papier? Buntownicze myśli niosące 
rewolucyjne zamierzenia? To wszystko było, jest 
i będzie nam towarzyszyć, póki świat się kręci, 
a my w nim. Zachwyt pryska, gdy życie niesie 
wyzwania, którym trudno sprostać. Gdy osoby, 
które kochasz, mierzą się ze śmiertelnymi cho-

robami, a ludzie, w których pokładał człowiek  
nadzieję, zawodzą.

Wiersze można pisać o wszystkim, jestem tego 
przykładem. Wystarczy dać upust myślom na pa-
pierze i od razu lżej robi się sercu, które kołacze 
niepokojem. Nie mam wygórowanych pisarskich 
ambicji i zdolności słowotwórczych. Ot, zwykła 
proza życia uczy mnie zastanowić się nad niejedną 
życiową zagadką. Z uwagi na mój wiek i obserwację 
dokąd niesie mnie życie, które jest główną inspiracją 
do wylewania myśli i doznawania swoich filozo-
fii, satysfakcjonuje mnie, że mogę dać temu upust 
w wierszach. Czasem ta zabawa jest moją fascynacją 
i niesie wewnętrzne zadowolenie, zwłaszcza gdy po-
równuję ją z lekturą innych, bardziej światłych ode 
mnie piszących, którzy doszli do podobnych konklu-
zji w smakowaniu tego świata. Chociaż myślałam, 
że już nic nie napiszę, przyszedł moment, że znów 
popełniłam kilka wierszy. Posyłam je w kontekście 
tego, co napisałam powyżej. 

 Halina Sędzińska
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Wiersz to świat
Dlaczego piszę wiersze? 

Wiersz to świat, który mieni się kolorami słów. 
Wiersz to pryzmat, który prozę życia zamienia 
w tęczę. Ma swoje prawa, ale ja układam słowa, 
zapisując swoje myśli. Mogę ukazać moje uczu-

cia szczęścia, smutku, tęsknoty. Marzenia i sny. 
Zamknięte w kilku słowach chwile życia nie za-
wsze są usłane kwiatami, róże też mają kolce. Ale 
wiosną są bzy.

 Anna Blacha
Zielona Góra, 21 II 2021

W ogrodzie mojej poezji
Dlaczego piszę wiersze? Pisząc wiersze, przenoszę 
się w świat marzeń, odrywam od prozy życia. Prze-
kazuję to, co dyktuje dusza: o szczęśliwym, przeży-
tym dniu i bezsennej nocy, radościach i smutkach, 

życiu i przemijaniu. W ogrodzie mojej poezji czuję 
się bezpieczna, otoczona czułymi ramionami słów. 
Dzięki poezji żyję i trwam.

 Zofia Tumielewicz
21 II 2021

Skąd moje wierszowanie
Spróbuję odpowiedzieć na pytanie – skąd moje 
wierszowanie. Myślę, że odziedziczyłam to w ge-
nach po swoim dziadku i, być może, ojcu. Obaj 
ujawniali ku temu zdolności. Dziadek był  uzdol-
nionym muzycznie organistą, a do tego był obda-
rzony talentem poetyckim. Układał pieśni i pisał 
wiersze o różnej tematyce. Gromadził to w przysło-
wiowej szufladzie. W okresie wojennym zaginęła 
cała spuścizna. Miał też dar mowy rymowanej. 
Ja zaczęłam się tym popisywać w podstawówce. 
Były różne okazje i koleżanki, którym od czasu 
do czasu coś ujawniałam, wciągnęły mnie w te-
maty okazjonalne. Sprawiało mi to przyjemność, 
więc coraz częściej zaczęłam się tym zajmować. 
Pierwszy wiersz, który ujrzał światło dzienne, to 
moja ulubiona i sercem pisana „Laleczka”. Zna-
lazła swoje miejsce w „Inspiracjach”. Mój zbiór 
szufladowy wynosi około 350 sztuk wierszy. Tema-
tyka różna – proza to moje życiowe wspomnienia, 

też około 250 stron rękopisu. Powstały ponadto 
bajki dla wnuczek i dużo liryki. Przychodzi mi 
to z dużą łatwością, po prostu siadam i piszę na 
dowolny temat. I chyba to wpływa na jakość, są, 
być może, chaotyczne i niedopracowane. Piszę 
i nie wracam do tego. Dlatego nie przywiązuję do 
swojej twórczości wielkiej uwagi, wyrzucam, co 
serce dyktuje. Czynię to dla siebie i nie oczekuję  
uznania. Miałam kilka utworów wydrukowanych 
w „Gazecie Zielonogórskiej”, otrzymałam nagrodę 
za najlepszy wiersz na 50-lecie MZK, zostałam też 
wyróżniona w corocznym Konkursie Poetyckim 
im. Anny German. 

To tyle na mój temat. Nie piszę białych wierszy, 
bo jakoś mi nie podchodzą. Zdałam się na ogół 
na rymy częstochowskie. Wyszło tej odpowiedzi 
o wiele za dużo, niż zaplanowałam. Tak bywa 
w moim przypadku, jeśli chodzi i o poezję – nie 
umiem mieścić się w ramach.

 Teresa Wielińska

Zadziwia mnie świat 
Kiedy zaczęłam pisać? 

Nieśmiałe początki pisania to lata 60. Silna 
potrzeba tworzenia przyszła z rokiem 2005, to 

czas „Oksymoronu”. Dlaczego? Bo nadal za-
dziwia mnie wiele zjawisk, na które mój duch  
odpowiada.

 Danuta Wesołowska
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Bezbronność
 
Gdy grom poraża moje ziemskie plany
w miłość najszczerszą piekielny wyrok mierzy
ja bez zbroi świadoma że uderzył
najmocniej jak potrafi

Nikogo nie winię ni obarczam losu
bom zaistniała na moment w nietrwałości swojej
 
Twierdzenie laika niech nie rani hardością nie osądza
sądy zaspokoić mogą cynika

Bezsilność kieruję w bliskość uskrzydloną
z nadzieją że rozumie
dlaczego nie śpię po nocach
bezradnością się miotam
 
i piszę jak ból boli

Współzależności

Złowiona w spiralę czasu
w której inni pomieścili tyle idei
tworzę wyobrażenie życia

Pewniki ulegają przeobrażeniom
koryguję
gruntuję
do własnych interpretacji dostrajam
perspektywę bycia
 
Dziś mój wielki świat 
filcuje się
pod naporem faktów i lat

Karmię się odkryciami tych
którzy dostrzegają kosmiczne przyspieszenia galaktyk
apetyt rośnie 
 
Spieszno mi
zanim stanę się
błędnym pobłyskiem wszechświata
 Halina Sędzińska

Wiersze
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Nieudany wiersz

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

 Adriana Witkowska

Klucz Morse’a

Tysiące znaków
Kluczem Morse’a wysłane
Wracają pustą kartą     
Bez znieczulenia.
        Depesze rozpaczy
        Resetują kable
        Kamiennego serc
Bezdenna cisza.

11 II 2021, Zielona Góra

 Zofia Tumielewicz

Kamień przydrożny, 
czyli myśli zebrane

Więcej pamięta tylko kamień.
On też widzi więcej. 
Milczy tylko pozornie.
Szepce na twoich ścieżkach. 
Krzyczeć też potrafi
Czas, byś do przydrożnego kamienia
Powiedziała: – Bracie

***
Nie jedź do Wenecji. 
Tu masz karnawał.
Dookoła maski.
Kobiety bez tajemnic.
Wszędzie daleko.
Twarze bez wyrazu.
Karnawał zarazy trwa.

***
Na pięciolinii moich dni
rozrzuciła nuty nostalgia.
Moja siostra.
Muzyka ciszy brzmi.
Blisko, coraz bliżej. 

 Danuta Wesołowska
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Zimowa depresja

Bezszelestnie godziną szarą
w smętku oparach
wtargnął zimowy zmierzch
niezaproszony za stołem zasiadł
rozparł się na kanapie
samotny
w ekran LCD się zagapił
nie widząc nic
kąty szarością zasnuł
parasol zadumy otworzył nad głową
słowom ciepło odebrał
myśli skierował w stronę cienia
radość istnienia
zgasił.

Olchowy oksymoron

Pod niepełną pełnią
jasną wieczorową
zimową wiosną
rozkwita
w zimnej księżycowej poświacie
zwisające kotki drżą z zimna
olszyna - dziewczyna
z utęsknieniem wypatruje
wiosny
tej prawdziwej

 Jadwiga Lidia Engel

Wiersze

Czerwone 
prześcieradło

Rozesłałam czerwone prześcieradło
Zapraszam cię
Mój kochanku z marzeń
Czekam na ciebie
Z chętnym ciałem
Z zakochanym sercem
Z niezaspokojoną tęsknotą
Czekam
Na próżno

Styczeń 2021

Ulica Podwójna

Nad ulicą Podwójną 
świecą dwa księżyce
Kołyszą się podwójne
cienie domów
Złość uderza 
z mocą podwójną
A miłość podwójnie
koi serce
Tylko żadne życie
się tam nie powtarza

Październik 2020

 Ewa Kwaśniewicz
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Wena

Przychodzi nagle
Jak rachunek
Do zapłacenia
Zanurzona w chwili
Otuli płaszczem myśli
Na długo
Zaskoczy
Spojrzeniem niemowlęcia
Akordem 
Powracającej melodii
Urodą i zapachem
Konwalii 
W dłoni kwiaciarki
Cudem
Odradzającej się przyrody
Oczekuje uogólnień...
Za chwilę
Ślepo jej posłuszna
Piszę wiersz by
Schować go
Do szuflady
Na zawsze...

 Adriana Witkowska
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 Listy

Schronisko  
dla bezdomnych 
zwierząt
W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zie-
lonej Górze przebywa obecnie blisko 200 psów 
i kotów, które czekają na nowe domy. 

Wśród nich są zwierzęta zdrowe i młode, jak 
również schorowane i stare, które nie cieszą się 
większym zainteresowaniem wśród osób marzą-
cych o czworonożnym przyjacielu na długie lata. 
Możliwe, że część z nich nigdy nie opuści bram 
schroniska, dlatego wolontariusze i pracownicy sta-
rają się dać im choć namiastkę domowego ciepła.

Zwierzęta, podobnie jak ludzie, chorują, cierpią, 
wymagają leczenia czy specjalistycznego żywienia. 
Każdy szczeniak kiedyś się zestarzeje, a zdrowe 
koty także kiedyś będą chorować. Nie unikniemy 
kosztów związanych z opieką weterynaryjną, a  
wielu chorobom, mimo najlepszej opieki i profilak-
tyki, nie zawsze   jesteśmy w stanie zapobiec. Część 
chorób ma podłoże genetyczne, a niektóre mogą 
wynikać z przypadku – niefortunnie postawionej 
łapy czy zbyt krótkiej przerwy między wysiłkiem 
fizycznym a posiłkiem.

Najlepszym tego przykładem są zwierzęta nie-
pełnosprawne z niedowładem kończyn. Większość 
z nich to nie ofiary wypadków komunikacyjnych, 
ale problemów z uciskiem na rdzeń kręgowy. Wy-
padnięty dysk może doprowadzić niemal natych-
miast do porażenia kończyn i w takich przypadkach 
opóźniony czas reakcji ze strony człowieka działa 
na niekorzyść zwierzęcia. Doczekaliśmy się jednak 
czasów, kiedy zwierzętom niepełnosprawnym tak-
że daje się szansę na szczęśliwe życie, a dawniej 
stosowaną  w takich przypadkach eutanazję coraz 
częściej zastępuje zoofizjoterapia.

Zwierzęta bezdomne także zmagają się z nie-
pełnosprawnością, dlatego OTOZ „Animals”, któ-
ry prowadzi zielonogórskie schronisko, planuje 
utworzyć gabinet zoofizjoterapii dla bezdomnych 
zwierząt. Wszystko dzięki darczyńcom, którzy 
wsparli zbiórkę inspektoratu na zakup sprzętu do 
rehabilitacji. Obecnie udało się zakupić urządzenia 
do magnetoterapii, laseroterapii, ultradźwięków, fal 
uderzeniowych oraz elektroterapii, a także bieżnię 
suchą, która może wspierać zarówno rehabilita-
cję psów z brakiem czucia głębokiego, jak i psy 
po zabiegach, u których trzeba odbudować masę 
mięśniową.

Rozwój zoofizjoterapii daje szansę także 
zwierzętom z przerwanym rdzeniem kręgowym 
– poprzez naukę chodzenia rdzeniowego, które 
wykształca się niezależnie od czucia bólu głębo-
kiego i nie świadczy o świadomej kontroli cho-
du. Chodzenie to jest odruchem, który stymuluje 
kończyny miedniczne, co daje wrażenie, że pies 
idzie. Są to ruchy mimowolne, które nie wymagają 
zaangażowania centralnego układu nerwowego. 
Kończyny piersiowe i miedniczne nie są ze sobą 
zsynchronizowane. Tacy pacjenci nie są w stanie 
chodzić do tyłu,  mogą jednak  poruszać się samo-
dzielnie, bez wsparcia wózka inwalidzkiego, co jest 
ogromnym komfortem zarówno dla zwierzęcia,  
jak i opiekuna.

Obecnie w schronisku przebywa także sucz-
ka, której właściciel odrąbał siekierą łapę. OTOZ 
„Animals” zorganizował zbiórkę na jej protezę 
i wkrótce rozpoczną się prace nad stworzeniem dla 
niej zastępczej kończyny, która ma na celu nie tylko 
poprawę chodu zwierzęcia, ale przede wszystkim 
ma zapobiec zwyrodnieniom kręgosłupa.

 Sylwia Zając
Kierowniczka Schroniska dla Zwierząt w Zielonej Górze

przedstawicielka ogólnopolskiego  
Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animnals”

tel. 68 353 55 85
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Anielski dzień
Jestem dziś tak wzruszona tym, co mnie spotka-
ło, że uwierzyłam w ten tekst, który w piosence 
świątecznej zaczyna się od słów: ,,Jest taki dzień”. 
Wszystko, co opisuję, zdarzyło się naprawdę. Jestem 
osobą grubo po osiemdziesiątce, która z trudnością 
daje sobie radę np. z zakupami i po nich zawsze 
niedomaga. Rankiem, po śniadaniu, odezwał się 
telefon. Nie dowierzam różnym propozycjom, bo 
już na ,,wnuczka” raz nabrałam się. Jednak odebra-
łam go, a tu jakiś wcale nie anielski głos proponuje 
mi współpracę i wynagrodzenie  za nią w ramach 
pandemii. Ja do żadnej pracy nie jestem zdolna, 
a zresztą już za stara i nogi już nie poniosą mnie 
dalej jak 100 m. Odchodzę od telefonu, a tu odzy-
wa się ,,komórka”. Lecę do telefonu, myśląc że to 
syn niezamieszkały w Zielonej Górze dzwoni do 
mnie, a tu następny telefon. Znowu dzwonią anio-
ły, ale te prawdziwe, które chcą naprawdę pomóc 

starszej osobie. Okazuje się, że dzwonią do mnie 
z Zielonogórskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
z propozycją pomocy w zakupach i innych potrze-
bach starszych obywateli miasta. Takich aniołów 
ja kocham i bardzo potrzebuję. Nie zgłaszałam się 
nigdy po pomoc, choć jej potrzebowałam, więc skąd 
ten telefon – z nieba chyba... Za chwilę oszołomiona 
tymi propozycjami  przypominam sobie, że wczoraj 
rozmawiałam z koleżanką z ,,Oksymoronu”,  Kry-
styną Bałundą, że syn jest chory na covid, a córka 
za granicą czeka na drugą szczepionkę, więc jestem 
skazana tylko na siebie. Potraktowała więc to moje 
wyznanie dosłownie jak anioł i w moim imieniu za-
dzwoniła po pomoc dla mnie. Pytam, czy jest wśród 
nas więcej takich aniołów, jak moja koleżanka, czy 
może covid w tych trudnych dla nas wszystkich cza-
sach poruszył ludzkie pokłady dobroczynienia dla  
bliźniego? Niechaj wszystkim taki anielski dzień, 
jak mnie, się przydarzy, a ludzie niech będą  dla 
siebie przyjaźni i pomocni. 

 Adriana Witkowska
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– Rozmawiamy dzisiaj o niepełnosprawności 
wzroku. Kiedy zaczął się pana problem ze wzro-
kiem? 
– Urodziłem się z chorobą wzroku, nie było mo-
mentu, w którym bym nie pamiętał bądź nie wie-
dział, że nie widzę. Jest to choroba genetyczna 
i bardzo specyficzna. Nie jestem w pełni niewido-
my, mam jednak martwy punkt na środku obojga 
oczu. Choroba się rozwija, kiedyś widziałem dużo 
lepiej, teraz widzę bardzo mało. To powoduje, że 
żyję i studiuję na zasadach osoby niewidomej. 

– Jak przebiegała pana edukacja?
– To jest ciekawy temat, bo jestem osobą, która 
ma z jednej strony bardzo opiekuńczego rodzica, 
z drugiej bardzo wymagającego. Swoją opowieść 
dotyczącą edukacji podzielę na kilka etapów. Na 
początku było bardzo dobrze. Przedszkole, później 
przejście do szkoły. Wspominam ten okres dobrze, 
nie było problemów. Tylko raz mi się zdarzyło, 
że nie wiedziałem, gdzie jest moja sala. Później 
nadszedł etap, gdy trzeba było poruszać się między 
salami. Nie rozpoznając miejsc, musiałem nauczyć 
się przemieszczania, poznając układ budynku, licz-
bę przejść. Po pewnym czasie dało się to wyrobić, 
zacząłem poruszać się w miarę sprawnie i dosto-
sowałem się. Po ukończeniu szkoły podstawowej 
stanąłem przed wyborem: albo pojechać do Lasek, 
do szkoły dla osób niewidomych, albo kontynu-
ować naukę w Zielonej Górze, w szkole publicznej 
oferującej edukację ze wspomaganiem. Na pewno 
łatwiej byłoby mi w Laskach, gdzie na przykład 
nauczyłbym się alfabetu Braille`a. Do dzisiaj go 
nie umiem, ale nie czuję, żeby był mi potrzebny, 
bo są inne metody używania tekstów pisanych. 

– A jednak zdecydował pan zostać w Zielonej 
Górze...
– Tak, zdecydowałem się na drugą opcję, ponieważ 
uznałem, że zamykanie się w kręgu osób o takich 
samych problemach jest bardzo nieodpowiednie. 
W codziennym życiu ma się kontakt z różnymi ludź-

Nie bójcie się porażek  
i próbujcie nowych rzeczy
Rozmowa z DAWIDEM LEWKO, niewidomym studentem psychologii Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego
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mi, nie żyje się w zamkniętej bańce, dlatego uzna-
łem, że lepiej będzie, jak nauczę się funkcjonować 
w normalnych warunkach. Wiadomo – mój problem 
nie zniknie, a jak się zamknę w środowisku, w któ-
rym wszystko będzie dostosowane tylko do mnie, 
to nie poradzę sobie w każdych innych warunkach. 
Podjąłem naukę w Szkole Ekologicznej w Zielonej 
Górze, gdzie miałem nauczyciela wspomagającego, 
dostosowane do moich możliwości warunki nauki 
i egzaminy (np. maturę), a ponadto miałem kon-
takt ze zwykłymi (czytaj: sprawnymi) osobami, od 
których uczyłem się codziennego funkcjonowania. 
Tam poznałem też mojego niesłyszącego przyja-
ciela, Sebastiana. W liceum bardzo często byliśmy 
„parowani” ze względu na to, że ja miałem słuch, on 
miał wzrok i tak się wzajemnie dopełnialiśmy. Po-
magałem Sebastianowi w przedmiotach wyjątkowo 
mocno związanych ze słuchem i mową, np. w języku 
polskim czy języku obcym. Po jakimś czasie dołą-
czyła do nas koleżanka, również niepełnosprawna, 
taka „cichutka myszka” na wózku. W kontaktach 
z nami zaczęła ośmielać się, a ja usłyszałem od in-
nych, że wyciągam z ludzi to, co w nich złe – oto 
z cichutkiej myszki zrobiła się istna gaduła! 

– Nierzadko rodzice osób z niepełnosprawno-
ściami, chcąc pomóc dziecku, decydują się kie-
rować je na ścieżkę nauki indywidualnej. Pan 
jej nie doświadczył.
– Nie, nigdy nie uczyłem się w systemie naucza-
nia indywidualnego. Moim zdaniem, nauczanie 
indywidualne jest szkodliwe dla każdego typu 
niepełnosprawności. Odcinanie się od ludzi jest 
bardzo szkodliwe. Jesteśmy istotami społecznymi, 
musimy nauczyć się żyć w społeczeństwie; nawet 
jeśli nauka w grupie nie wychodzi czy jest trudniej-
sza, to kontakt z innymi osobami kompensuje te 
braki. Nie można odcinać się od ludzi, nie można 
tworzyć gett. Uważam, że jesteśmy różni, bo każdy 
człowiek ma swoje indywidualne różnice. Ja akurat 
różnię się tym, że mam słabszy wzrok.

– Niektóre osoby z niepełnosprawnością wzroku 
korzystają z pomocy cudownych opiekunów, 
jakimi są psy. Nie myśleliście z rodzicami o tym?

– Zwierzęta to bardzo ciekawy temat. Poruszam 
się przy użyciu laski, jednak mam w domu małe-
go cocker spaniela. To jest już mój drugi pies tej 
rasy i nie wiem, jak to jest z takimi małymi zwie-
rzakami, ale one jakoś wyłapują, że ja nie widzę, 
i na przykład jak mi spadnie coś na podłogę, to 
podchodzą i mi pokazują, gdzie to leży.

– Po ukończeniu szkoły średniej zdecydował 
pan o wyborze studiów na kierunku psychologii. 
Dlaczego akurat psychologia?
– Uważam, że zamykanie się na innych ludzi jest 
szkodliwe, trzeba jednak brać pod uwagę nasze moż-
liwości. Zawsze interesowałem się kryminalistyką, 
ale wiedziałem, że jest to obszar, na który nie mogę 
wchodzić z moją niepełnosprawnością, bo po prostu 
bardzo wiele działań bazuje na wzroku. Psychologia 
była tą drugą dziedziną, która mnie interesowała. 
Od zawsze czytałem wiele opracowań w tym za-
kresie, zawsze interesowały mnie studia postaci, 
pomagałem też innym, wysłuchując ich problemów. 
Poza tym psychologia pozwoli mi odwdzięczyć się 
ludziom za to, że mi pomagali. Żyjąc z taką chorobą, 
trzeba przyzwyczaić się do tego, że często będzie 
potrzebna pomoc innych w różnych sytuacjach, na 
przykład jak się zgubię. Obcujac z ludzmi, trzeba 
być gotowym na to, że jak ci ktoś pomoże, to nie za-
wsze będziesz mógł się odwdzięczyć, co jest bardzo 
irytujące, jeśli jest się osobą, która lubi mieć czyste 
konto z jakimś człowiekiem, nie mieć długów. Je-
stem typem takiego człowieka i bardzo wiele czasu 
mi zajęło nauczenie się proszenia o pomoc w taki 
sposób, żeby po uzyskaniu pomocy nie mieć uczu-
cia, że jestem coś dłużny tej osobie.

– Tak? Naprawdę pan uważa, że w każdej sy-
tuacji trzeba się ludziom odwdzięczać? Czy nie 
wierzy pan w taką bezinteresowną pomoc ze 
strony innych?
– Tu nie chodzi o bezinteresowną pomoc. Po prostu 
uważam, że lepiej jest się komuś odwdzięczyć, bo 
za dobro dobrem powinno się odpłacać.

– No jasne. Ale przyznam, że nie pomyślała-
bym w ten sposób. Oczywiście, daleka jestem od 
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wykorzystywania innych osób, ale – z drugiej 
strony – myślę sobie, że często prosimy o pomoc, 
często udzielamy tej pomocy. Ja, pomagając, 
w ogóle nie oczekuję tego, że w zamian coś otrzy-
mam. I dla mnie to akurat jest normą.
– Myślę, że to kwestia charakteru. Mam taki cha-
rakter, ale wiem, że są ludzie, którzy nie mają z tym 
problemu. Mogę odnieść się do mojej koleżanki 
ze szkoły średniej, która potrafiła siedzieć cicho, 
nawet gdy osoba, która miała ją zabrać z klasy, 
zapomniała o tym. Ona na wózku, z anemią, nie 
mogła nawet ruszyć się sama. Nie odzywała się, 
czekała, czekała... Doprowadziła kiedyś do takiej 
kuriozalnej sytuacji, że ja, będąc prawie niewido-
mym, prowadziłem jednocześnie w lewej ręce wó-
zek z tą moją koleżanką, w prawej wózek z drugą 
koleżanką. Niewidomy prowadził dwie osoby na 
wózku...

– No właśnie, a jak to było w szkole? Na ile pan 
mógł liczyć na pomoc innych, w pełni sprawnych 
uczniów?
– Przede wszystkim jestem osobą, która – jeśli 
może – wszystko robi sama. W grupie jednak do-
gadywałem się dosyć łatwo, więc jeśli potrzebowa-
łem pomocy, na przykład w tym, żeby ktoś mi coś 
przeczytał albo gdzieś zaprowadził, to nie byłem 
osobą, która czekała, tylko od razu prosiłem o po-
moc. Umiem nawiązywać kontakty, dzięki czemu 
na studiach już pierwszego dnia znalazłem sobie 
asystenta do pomocy, z czym inne osoby niepeł-
nosprawne miały problem. 

– Podjął pan studia na Uniwersytecie Zielono-
górskim i pewnie od razu zetknął się z Pełno-
mocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnospraw-
nościami i Radą Studentów Niepełnosprawnych
– Tak. Dobrze, że jest ktoś na studiach, kto wyjaśni, 
jak funkcjonuje uczelnia; dobrze, że jest miejsce, 
w którym można uzyskać informacje i pomoc. 
W razie problemów można dowiedzieć się, czy ktoś 
już robił to samo co my, żeby nie marnować czasu 
na szukanie – na zasadzie prób i błędów – jego roz-
wiązania. Ale studia to jest jednak moment, kiedy 
powinno się samemu uczyć, samemu szukać roz-

wiązań. I tak na przykład radzono mi, żeby używać 
biblioteki, która ma możliwość nagrywania tekstów 
w PDF na pendrivie, żeby ich później odsłuchać. 
Uznałem jednak, że ta ścieżka mnie nie interesuje. 
Zbyt dużo czasu trzeba zmarnować, żeby uzyskać 
tekst, który w ciągu chwili można zdobyć z inter-
netu i przerobić w taki sposób, który pozwoli go 
odsłuchać. Umożliwia to udźwiękawiający pro-
gram reader, który jest darmowy i ogólnodostępny. 
Tak więc, z jednej strony dobrze, że istnieje na 
uczelni miejsce, w którym można poradzić się ko-
goś, z drugiej nie zawsze porady są adekwatne do 
obecnej sytuacji. Ale wiadomo, że nie ma jednego 
uniwersalnego rozwiązania, a i nasze doświadcze-
nia czy umiejętności są bardzo różne.

– A jak pan sobie radzi w dobie kształcenia 
zdalnego?
– Od wielu lat korzystam z programów komputero-
wych. Od około 10 lat używam programu NVDA, 
który mi udźwiękawia komputer. Jest to program, 
który dosłownie czyta to, co kursor wskazuje. 
Na oficjalnej stronie programu jest bardzo wiele 
przydatnych informacji, łatwo też jest o kontakt 
z użytkownikami programu, którzy wiele rzeczy 
wyjaśniają.

– Czyli zdalne kształcenie niewiele zmieniło 
w pana studiowaniu?
– Miałem pojedyncze problemy podczas sesji, 
kiedy to egzaminator wymagał udziału mojego 
asystenta podczas egzaminu, ale w większości 
przypadków udało mi się umówić z nauczycielami 
na indywidualne zaliczenia i egzaminy. Wyglądało 
to na przykład tak, że egzaminator czytał pytania 
testu i proponowane odpowiedzi, a ja wskazywa-
łem odpowiedź, moim zdaniem prawidłową. 

– Jaki sprzęt jest dzisiaj najbardziej przydatny 
w edukacji młodych ludzi z niepełnosprawnością 
wzroku?
– Na pewno komputer, laptop i dyktafon. No i oczy-
wiście odpowiedni program, który pozwoli radzić 
sobie z obsługą komputera. Największe znacznie 
będzie jednak zawsze miał asystent, którego ofe-
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ruje uczelnia. Stanowi on bardzo duże ułatwienie. 
Dzięki niemu bardzo wiele rzeczy można załatwić 
krótką rozmową, z pominięciem długich proce-
dur formalnych, pism i zgód, co oszczędza czas 
i energię. 

– Co najbardziej przeszkadzało panu w dotych-
czasowej edukacji? Jakie są jej słabości?
– Nieprzemyślane decyzje resortu oświaty. Po-
dam przykład: gdy pisałem maturę, to – mimo że 
zaznaczyłem, że jestem osobą niewidomą – jedy-
nym rozwiązaniem, jakie mi zaproponowano, był 
czarnodruk. Czarnodruk to jest powiększony tekst, 
który w mojej sytuacji absolutnie nic nie daje. Co 
z tego, że mam powiększony tekst, jeśli go nadal 
nie mogę przeczytać? 
Edukacja to ludzie. Myślę, że pewne sytuacje, które 
trudno było pokonać, związane są z osobami, które 
tę edukację realizują. Są osoby bardzo elastyczne, 
z którymi można się zawsze dogadać, są też takie, 
które trzymają się zasad narzuconych przez jakieś 
przepisy czy inne ustalenia i nie chcą szukać roz-
wiązania.

Największym problemem było jednak zała-
twienie sobie rzeczy i spraw, które potrzebuję. 
Pamiętam, jak wiele starań wkładała moja mama 
w załatwienie udziału nauczyciela wspomagające-
go podczas matury. Nie było jasnej i prostej ścieżki 
w tej kwestii. Teraz, podczas studiów, istotnym pro-
blemem jest zdobywanie podręczników i książek, 
ponieważ brakuje opracowań naukowych w for-
mie audiobooków. Z wykładami nie mam więk-
szych problemów, ponieważ (dzięki życzliwości 
wykładowców) korzystam z dyktafonu, zdarzają 
się jednak osoby, których wykłady opierają się na 
wykresach i schematach. Z takich nagrań niewiele 
korzystam, a nie wszyscy nauczyciele chcą prze-
kazywać mi treści swoich wykładów, żebym mógł 
odczytać je w domu. Tak więc dla mnie lepiej jest, 
gdy wykładowca więcej mówi, niż pokazuje. 

– To słabości, a co jest siłą?
– Przede wszystkim ludzie. Na studiach to szcze-
gólnie ważne. Nasza grupa na psychologii jest bar-
dzo zżyta ze sobą. Mam świetną grupę ludzi, z któ-

rymi utrzymujemy kontakty, także poza uczelnią. 
Wspólnie uczymy się, rozmawiamy, dyskutujemy. 
Nierzadko więcej jestem w stanie wyciągnąć dla 
siebie z tych dyskusji niż z przeczytanych tekstów. 

– Co stanowi o pana sile? 
– Chyba odwaga. Przełamywanie lęku. Zawsze są 
jakieś obawy, nie zna się ludzi, sytuacji. Trzeba 
się przełamać, żeby w miarę szybko się zaadapto-
wać. Ja znam siebie, wiem, jak funkcjonuję, inne 
osoby tego nie wiedzą, co może je szybko zrażać. 
Nauczyłem się, że muszę się zaprezentować, zare-
klamować jako osoba niepełnosprawna. Od tego, 
jak się zareklamuję, zależy, jak będę postrzegany 
w grupie: czy jako osoba wymagająca non stop po-
mocy, stwarzająca więcej problemów niż korzyści, 
absorbująca czasowo, czy jako osoba bezproble-
mowa, w miarę samodzielna, przydatna dla innych. 
Poza tym trzeba pamiętać, że osoby niepełno-
sprawne rzadko chcą być postrzegane jako osoby 
niepełnosprawne.

– Czy zna pan jakieś organizacje, stowarzy-
szenia czy kluby wspierające osoby z niepełno-
sprawnością wzroku?
– Na uczelni jest to Rada Studentów Niepełno-
sprawnych. Jest to otwarta grupa, która zrzesza 
osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 
a także wolontariuszy. W Radzie można otrzymać 
pomoc, często też rozmawiamy, wspieramy się 
wzajemnie. Ta grupa bardzo pomaga na studiach; 
jeśli ktoś chce otrzymać pomoc, zawsze może ją 
tu uzyskać.

Jeśli chodzi o instytucje czy organizacje poza-
uczelniane, to ja nie jestem osobą, która potrzebuje 
takiej pomocy, więc ich nie znam. Wiem jednak 
o istnieniu grup wirtualnych. Sam jestem członkiem 
grupy Niepełnosprawni Lubuszanie czy grupy Star-
gardta zrzeszającej osoby z niepełnosprawnością 
wzroku. Wiem, że tych grup jest wiele. Jeśli ktoś 
poszukuje, znajdzie je bez większego problemu. 

– Wiele słyszałam o pana przyjaźni z niesłyszą-
cym panem Sebastianem. Może na koniec kilka 
słów o waszej przyjaźni...
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– To może anegdotka. Na początku naszej znajo-
mości w liceum stwierdziliśmy, że znamy się już 
trochę, a żaden z nas nie wymienił się numerem 
telefonu. No więc siadamy w ławkach, naprzeciw-
ko siebie, ja podaję mu numer telefonu, on podaje 
mi swój, a potem obaj wybuchamy śmiechem, tak 
po prostu, na cały głos szczerym śmiechem. Bo 
ani ja nie mogę wybrać jego telefonu, żeby z nim 
porozmawiać, bo on nie usłyszy, a on nie może mi 
napisać, bo ja nie przeczytam. Jak widać, nie dla 
wszystkich są takie zwykłe konwenanse. 

– Czyli pan Sebastian jest osobą w pełni niesły-
szącą, tak?
– Używa aparatu. Jeśli go ma, to trochę słyszy, ale 
głównie patrzy na ruch ust. Teraz, gdy wszyscy 
noszą maseczki, Sebastian nic nie słyszy...

– No tak. Kolejny problem osób niesłyszących 
to maseczki.
– A dla osób niewidomych rękawiczki. Jak na po-
czątku był wymóg noszenia ich w sklepie, to ja 
czułem się tak, jakbym jeszcze mniej widział. 

– Kolejne, przez większość z nas zupełnie niedo-
strzegalne, skutki Covid-19... Proszę powiedzieć 
na koniec, co przekazałby pan osobom, które są 
w podobnej sytuacji do pańskiej?

– Nie bójcie się porażek i próbujcie nowych rzeczy. 
– Panie Dawidzie, dziękuję, że zgodził się pan 
na rozmowę i podzielił swoimi doświadczeniami. 

Rozmawiała
 Grażyna MIŁKOWSKA

Fot. Barbara Konarska
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Gdy zabraknie 
światła...

Według słowników języka polskiego osoba nie-
widoma to taka, która straciła wzrok lub nie 
widzi z powodu wady wzroku. Według Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO) niewidomą 
jest osoba z ostrością widzenia mniejszą niż 
3/60 (lub równowartością 0,05) w lepszym oku 
z najlepszą korekcją lub posiadająca pole wi-
dzenia w obu oczach ograniczone do 10 stopni 
od punktu fiksacji.

Osoby z uszkodzonym wzrokiem dzieli się na dwie 
grupy:

• niewidomych i niedowidzących od urodzenia 
i wczesnego dzieciństwa (przyjmuje się wiek 
do pięciu lat);

• ociemniałych – osoby, które całkowicie lub 
w znacznym stopniu straciły wzrok w ciągu 
życia.

Próba zróżnicowania podstawowych grup osób 
z uszkodzonym wzrokiem (niewidomi, niedowi-
dzący i ociemniali) ma znaczenie w realizacji celów 
i treści rewalidacji.

Zgodnie z powyższymi definicjami niewidomą 
jest osoba, która całkowicie nie widzi od urodzenia 
(nie odbiera żadnych bodźców wzrokowych), ta, 
która ma tzw. poczucie światła (zauważa świa-
tło i jego brak, czasem lokalizuje źródło światła), 
jak również i ta, której możliwości wzrokowe po-
zwalają na zauważenie ruchu ręki przed okiem, 
a nawet policzenie palców. Niewidomą jest także 
osoba, u której pole widzenia (mimo dobrej ostrości 
wzroku), ograniczone jest do niewielkiego obszaru. 

Struktura poznania u niewidomych ma głównie 
charakter dotykowo-słuchowy.

Prawnie niewidomą jest osoba fizyczna zali-
czona do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności w związku z uszkodzeniem 
narządu wzroku. Do I grupy inwalidów (znaczny 
stopień niepełnosprawności) kwalifikowane są oso-
by z całkowitą ślepotą obuoczną lub praktyczną 
ślepotą obuoczną – ostrość wzroku po korekcji 
w lepszym oku nie przekracza 5% normalnej ostro-
ści – oraz osoby, u których pole widzenia zawężone 
jest do około 20 stopni – widzenie lunetowe. Do 
II grupy inwalidów (umiarkowany stopień niepeł-
nosprawności) zalicza się osoby, u których ostrość 
wzroku po korekcji w lepszym oku wynosi od 6% 
do 10% normalnej ostrości oraz osoby z zawężo-
nym polem widzenia do około 30 stopni. (www.
pzn.org.pl)

Kształcenie osób niewidomych
Nie ulega wątpliwości, że edukacja osób niewi-
domych i słabowidzących stanowi wyzwanie za-
równo dla uczącego się, jak i organizatorów tego 
procesu. Z pedagogicznego punktu widzenia do 
dzieci niedowidzących lub słabowidzących zalicza 
się te, które posiadają zdolność widzenia tekstów 
czarnodrukowych i nie muszą korzystać z pisma 
punktowego (Braille’a).

Nauka dziecka niewidomego w typowej szkole 
masowej nie jest niemożliwa. Od 2016 r. obowią-
zują nowe rozporządzenia Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, które wprowadzają pojęcie „specjalne 
potrzeby edukacyjne” i regulują zasady edukacji 
włączającej. Tym pojęciom i zasadom podlegają 
uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawno-
ści, w tym również niepełnosprawnością wzroku. 
Placówka szkolna ma obowiązek takiego ucznia 
przyjąć i zorganizować mu edukację, zarówno 
merytorycznie, jak i organizacyjnie/technicznie. 
Można więc powiedzieć, że uczniowie niewidomi 
mają prawo uczyć się w szkolnictwie masowym, 
praktyka jednak jest zdecydowanie bardziej skom-
plikowana. Wynika to przede wszystkim z braku 
odpowiednio przygotowanej kadry, a także wielu 
barier, począwszy od architektonicznych poprzez 

„Być pełnosprawnym to tak naprawdę żad-
na zasługa, to dar, który każdemu z nas 
może być odebrany”. 

Richard von Weizsäcker
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metodyczne (związane z procesem nauczania – 
podręczniki, pomoce naukowe) aż po mentalne, 
ukryte w świadomości społecznej. 

W Polsce funkcjonuje kilkanaście ośrodków 
nastawionych na kształcenie dzieci i młodzieży 
niewidzących czy słabowidzących, zlokalizowa-
nych w różnych miejscach kraju: w Warszawie, 
Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Radomiu, 
Owińskach, Dąbrowie Górniczej, Chorzowie, Byd-
goszczy czy Ziemięcicach. Najbardziej znanym 
jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.

Inną możliwością edukacji dzieci i młodzieży są 
szkoły z klasami integracyjnymi w szkołach maso-
wych, umożliwiające edukację dziecka bez koniecz-
ności wyjeżdżania poza miejsce zamieszkania. Zapis 
o kształceniu integracyjnym znalazł się w Ustawie 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z któ-
rej wynika, że dzieci i młodzież niepełnosprawna 
mogą pobierać naukę we wszystkich typach szkół. 
Ponadto ustawa zapewnia opiekę uczniom niepeł-
nosprawnym i szczególnie uzdolnionym. Do ustawy 
po pewnym czasie wprowadzono zmiany mówiące 
o: tworzeniu oddziałów integracyjnych w przed-
szkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach 
i szkołach ponadgimnazjalnych; tworzeniu integra-
cyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych; zapewnieniu 
przez gminę nieodpłatnego przewozu dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej do placówki oświatowej 
[...]. (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty). Warunkiem edukacji dziecka niewidzą-
cego czy słabowidzącego w zespołach integracyj-
nych jest zatrudnienie nauczyciela specjalisty, tzw. 
tyflopedagoga, przygotowanego do pracy z dziećmi 
o wspomnianej niepełnosprawności.

Oferta edukacyjna dla młodzieży obejmuje 
szkolnictwo zawodowe, a także kształcenie na 

poziomie szkoły średniej czy studiów wyższych. 
W nauce czy studiach bardzo pomocne są nowo-
czesne technologie. Rynek sprzętu elektronicznego 
pełen jest urządzeń służących do zapisywania i od-
twarzania dźwięku (magnetofony, dyktafony), co 
umożliwia niewidomym nagrywanie potrzebnych 
materiałów, a następnie odtwarzanie ich w miarę 
potrzeb. Na rynku dostępne są również nowoczesne 
narzędzia umożliwiające czytanie, pisanie, pracę 
na wykresach czy tabelach. Jedna z najnowszych 
aplikacji korzysta z technologii sztucznej inteligen-
cji i opisuje przedmioty znajdujące się przed osobą 
niewidomą. Odczytuje również tekst znajdujący się 
na obrazie, w tym całe dokumenty, przetwarzając 
je na pliki. Najnowsza wersja tego programu roz-
poznaje pismo odręczne. Przy pomocy tej aplikacji 
niewidomy może nie tylko uczyć się, ale także od-
czytać napisy na towarach w sklepie, rozpoznawać 
kolory, dostawać opis zdjęć z maili i portali spo-
łecznościowych. Generalnie można powiedzieć, że 
wybór urządzeń wspomagających codzienne funk-
cjonowanie osób niewidomych i słabowidzących 
jest bardzo szeroki. Postęp elektroniki sprawił, że 
rzeczy jeszcze stosunkowo niedawno niewyobra-
żalne i niedostępne dla niewidomych dzisiaj stały 
się codziennością. 

Oczywiście ograniczenia spowodowane niepeł-
nosprawnością powodują, że oferta kształcenia dla 
osób niewidomych jest dużo uboższa niż dla osób 
w pełni sprawnych. Nie oznacza to jednak, że nie 
mogą rozwijać swoich talentów i zainteresowań, 
czego dowodzą bohaterowie niniejszego numeru 
„Inspiracji”. 

Podejście do osób niepełnosprawnych
Rozwój wiedzy na temat niepełnosprawności, 
rozpowszechnianie idei praw człowieka, rozwoju 
społeczeństw w duchu empatii oraz zrozumienia 
drugiego człowieka i poszanowania jego godności 
przyczyniły się do zmiany podejścia do osób nie-
pełnosprawnych. Od wielu lat powstają różnorodne 
instytucje i organizacje nastawione na edukację, 
rozwój, pomoc i wsparcie osób niepełnospraw-
nych. Widocznym powszechnie przykładem tych 
zmian jest likwidacja barier architektonicznych 

Tyflopedagogika jest jednym z działów 
pedagogiki specjalnej, który zajmuje się 
wychowaniem i kształceniem osób z wadą 
wzroku. 
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umożliwiająca poruszanie się osobom mniej spraw-
nym czy w pełni niesprawnym. Dzięki nim osoby 
poruszające się na wózkach, o kulach czy przy 
pomocy balkoników (tzw. „chodzików”) stały się 
częstszymi uczestnikami ruchu ulicznego. Dzięki 
dalszym usprawnieniom – podjazdom, likwida-
cji krawężników – zaczęły korzystać z bibliotek, 
kin, teatrów czy innych obiektów użyteczności 
publicznej, wcześniej dostępnych jedynie dla osób 
w pełni sprawnych. Budowanie specjalnych ścieżek 
dotykowych, płyt prowadzących czy płyt ostrze-
gawczych, sygnalizacja dźwiękowa w komunikacji 
miejskiej (na przejściach, w autobusach, na przy-
stankach) czy urzędach, wprowadzenie informacji 
dotykowych (np. w windach) pozwoliło niewido-
mym na samodzielne poruszanie się w przestrzeni 
publicznej, a tym samym większy udział w życiu 
społecznym. 

Mimo rozpowszechniania idei praw człowieka, 
rozwoju społeczeństw w duchu empatii i zrozumie-
nia drugiego człowieka oraz poszanowania jego 
godności, a także mimo funkcjonowania w pra-
wie zakazów dyskryminacji nadal często pojawiają 
się w społeczeństwie postawy negatywne. Nadal 
w naszym kraju funkcjonuje wiele stereotypów 
i uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnościa-
mi spowodowanych najczęściej niezrozumieniem 
i niewiedzą. Postrzeganie ludzi przez pryzmat nie-
sprawnego ciała nie pozwala na traktowanie ich 
jako osób myślących, czujących, mających takie 
same potrzeby, aspiracje, prawa i obowiązki jak 
inni. Stygmatyzacja chorych zazwyczaj wynika 
z braku wiedzy oraz z lęku przed ich innością 
w oczach społeczeństwa. 

Pomoc niewidomym
W roku 2009 Polski Związek Niewidomych wydał 
publikację pt.: „Osoby niewidome i słabowidzące 
w przestrzeni publicznej – zalecenia, przepisy, do-
bre praktyki”. Celem opracowania jest – jak piszą 
jej autorzy – „próba uświadomienia wszystkim, 
od których zależy wygląd, kształt i funkcjonal-
ność naszego otoczenia, potrzeb słabowidzących 
i niewidomych użytkowników”. Publikacja za-
wiera również wskazówki dotyczące pomagania 

osobom niewidomym. Myślę, że warto je poznać, 
zapamiętać i... stosować. 

Jak być dobrym przewodnikiem osoby niewi-
domej w przestrzeni publicznej?
(Agnieszka Fabisiak, Jarosław Gniatkowski – Pol-
ski Związek Niewidomych w Warszawie) 
1. Jeżeli chcesz pomóc osobie niewidomej, swoje 

działanie rozpocznij od nawiązania kontaktu 
słownego, np. zapytaj: „czy mogę pomóc?” Nie 
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chwytaj osoby niewidomej, nie szarp, nie łap 
za laskę, nie popychaj i nie przesuwaj – każdy 
ma prawo do nietykalności osobistej. 

2. Chcąc poprowadzić osobę niewidomą, zapropo-
nuj jej swoje ramię. Wówczas stanie ona za tobą 
i chwyci cię dłonią nieco powyżej łokcia. Czte-
ry palce wsunie pomiędzy twoją rękę i tułów, 
a kciukiem obejmie ramię z zewnątrz. W ten 
sposób osoba niewidoma będzie mogła dosko-
nale orientować się, jakie ruchy wykonujesz. 

3. Pamiętaj, że poruszając się z osobą niewidomą, 
przewodnik zawsze i wszędzie idzie pierwszy, 
a osoba niewidoma pół kroku za nim. 

4. Pamiętaj, aby obserwować nie tylko ziemię 
przed sobą i osobą niewidomą, ale także prze-
strzeń obejmującą tułów i głowę osoby nie-
widomej. Chodzi o to, abyście nie zahaczyli 
o zwisające gałęzie, znaki drogowe, tabliczki 
czy wystające poza obrys budynku skrzynki, 
budki telefoniczne itp. 

5. Jeżeli znajdziecie się w ciasnej przestrzeni (np. 
w wąskich drzwiach, na zastawionym chodni-
ku), zasygnalizuj to osobie niewidomej słownie 
oraz przez wysunięcie łokcia w tył. Wówczas 
osoba niewidoma schowa się za twoimi plecami 
i będziecie mogli pokonać drogę „gęsiego”. 

6. Zbliżając się do schodów, możesz uprzedzić 
o tym osobę niewidomą. Pamiętaj, aby poin-

formować, czy schody są w górę, w dół, czy 
mają nietypowe rozmiary itp. 

7. Jeżeli musicie przejść przez drzwi, osoba nie-
widoma powinna znaleźć się po stronie zawia-
sów. Poinformuj zawczasu o takim manewrze 
i konieczności zmiany trzymanego ramienia. Ty 
otwierasz drzwi, a osoba niewidoma, zabezpie-
czając swoją twarz wolną ręką, złapie skrzydło, 
a następnie sama je zamknie. 

8. Osoba niewidoma nie ma potrzeby wieszać się 
na twoim ramieniu ani bardzo mocno zaciskać 
dłoni. Tempo marszu możecie dostosowywać 
dowolnie – zależnie od okoliczności. 

9. Jeśli chcesz wskazać osobie niewidomej miejsce 
do siedzenia, to połóż jej dłoń na wewnętrznej 
stronie oparcia albo na samym siedzisku.

Osoby zainteresowane szerszymi informacjami 
na temat osób niewidzących odsyłam na strony 
internetowe. Szczególnie polecam stronę Funda-
cji KLUCZ (http://www.klucz.org.pl), Polskiego 
Związku Niewidomych (https://pzn.org.pl) czy 
stronę fundacji Szansa dla Niewidomych (http://
www.szansadlaniewidomych.org).

 Grażyna MIŁKOWSKA
(oprac. w oparciu o dostępne materiały)

Fot. Barbara Konarska
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Zaglądamy 
w swoje oczy
Znaczenie wzroku w życiu człowieka
Wzrok to najważniejszy zmysł. Za jego pomocą 
odbieramy ponad 80% informacji o otaczającym 
nas świecie – zbieramy informacje o otoczeniu, 
poznajemy świat z całym jego bogactwem. Spośród 
milionów bodźców, które odbierają nasze oczy, 
mózg człowieka wybiera te, które są warte zain-
teresowania. 

Jak pisze Barbara, Zarzecka „dobry wzrok uła-
twia nam odnajdowanie się w przestrzeni i czuwa 
nad naszym bezpieczeństwem. Stanowi nieoce-
nioną pomoc przy wykonywaniu codziennych 
czynności, kontroluje ich przebieg i efekt. Ma 
duże znaczenie w nawiązywaniu i podtrzymywa-
niu kontaktów z innymi ludźmi. Rejestruje więk-
szość komunikatów pozawerbalnych, jak gesty czy 
mimika twarzy. Małe dzieci patrząc na dorosłych, 
automatycznie uczą się, naśladując wykonywany 
grymas czy ułożenie ciała. 

Wzrok jest także źródłem wielu przyjemnych 
doznań. Pozwala cieszyć się pięknem natury, po-
dziwiać dzieła sztuki wizualnej. W dzisiejszym 

1 https://pzn.org.pl

świecie, w którym królują obrazy, piktogramy, wy-
kresy i filmy, zdrowe oczy ułatwiają orientowanie 
się w życiu kulturalnym i społecznym”.

Gdy wzrok zawodzi
Choroby oczu stanowią wielowymiarowy pro-
blem dla zdrowia publicznego. Mogą prowadzić 
do znacznego obniżenia jakości życia, w tym do 
niepełnosprawności i wykluczenia społecznego. 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, 
że zaburzenia wzroku dotyczą ponad 4% ludzi 
na świecie, z czego ok. 90% mieszka w krajach 
o niskich dochodach. Co więcej, niemal 82% nie-
widomych w skali globalnej to osoby w wieku 50 
lat i więcej1.

Brak wzroku możemy częściowo kompensować 
za pomocą słuchu, dotyku, węchu czy smaku, ale są 
takie informacje o świecie, do których człowiek nie 
jest w stanie dotrzeć za pomocą innych zmysłów. 
Nie usłyszy kolorów, nie dotknie ptaka w locie, 
nie powącha widoku zachodzącego słońca. Osoby 
niewidome muszą w tym względzie zdać się na 
drugiego człowieka. 

Choroby oczu zazwyczaj pojawiają się nie-
spodziewanie i całkowicie zmieniają życie za-
równo osób nimi dotkniętych, jak i ich bliskich. 
W największym stopniu dotyczą osób dorosłych, 
szczególnie starszych. Wiele z nich musiało zre-
zygnować z dotychczasowej aktywności i stało się 
zależnymi od innych.

Zarówno w Polsce, jak i na świecie rośnie liczba 
osób cierpiących na zaburzenia widzenia. Przyczyn 
pogorszenia wzroku jest bardzo wiele, np.: zbyt 
długa praca przed ekranem komputera, telewizora 

Wzrok to król zmysłów. Potrafimy go wy-
korzystywać z premedytacją; patrzeć tak, 
by oddziaływać na uczucia drugiego czło-
wieka. Powłóczyste spojrzenie znad rzęs to 
część szkoły uwodzenia; ostry, przeszywa-
jący wzrok – znak, że oczekujemy posłu-
szeństwa. Najczęściej jednak używamy go 
zupełnie automatycznie, nie zdając sobie 
sprawy z tego, jak jest nam potrzebny i ile 
funkcji w naszym życiu pełni. 

Barbara Zarzecka – Polski Związek  
Niewidomych Instytut Tyflologiczny

Czy wiesz, że...
Wady wzroku (krótkowzroczność, nad-
wzroczność i astygmatyzm) są chorobą cy-
wilizacyjną. Według danych GUS co drugi 
dorosły Polak powinien nosić okulary lub 
szkła kontaktowe, a co czwarta osoba do-
rosła ma problem z przeczytaniem gazety.
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czy telefonu, uszkodzenie siatkówki (retinopatia), 
zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem 
(AMD). Zaburzeniom widzenia sprzyja także pa-
lenie papierosów, zła dieta czy niedobory witamin, 
przebywanie w pomieszczeniach klimatyzowa-
nych, z chłodnym sztucznym światłem, działanie 
zanieczyszczonego powietrza, a także ignorowanie 
pierwszych objawów ostrzegawczych. 

Na narząd wzroku wpływają także niekorzystnie 
schorzenia, takie jak cukrzyca i nadciśnienie tęt-
nicze – powodują bowiem uszkodzenie siatkówki 
określane jako retinopatia.

Niewłaściwa dieta również wpływa szkodliwie 
na proces widzenia – niedobór witaminy A jest 
jedną z przyczyn tak zwanej kurzej ślepoty.

Do częstych zaburzeń funkcjonowania na-
rządu wzroku zaliczamy:

• wady ostrości
• zespół suchego oka
• dyskomfort w  noszeniu soczewek (CLD, 

contact lens discomfort)

2 https://pzn.org.pl/zespol-suchego-oka/

• zwyrodnienie plamki żółtej związane z wie-
kiem (AMD, age-related macular degenera-
tion).

Zespół suchego oka (ZSO) – jest to wieloczyn-
nikowa choroba powierzchni oka polegająca na 
nieprawidłowym nawilżaniu powierzchni oka przez 
film łzowy. Z uwagi na różne kryteria rozpozna-
nia choroby trudno ocenić częstość występowania 
ZSO. Szacuje się, że zachorowalność wynosi od 
20% do 50% społeczeństwa. Zespół suchego oka 
stanowi istotny, narastający problem zdrowotny na 
całym świecie i jest jedną z najczęstszych przyczyn 
wizyt chorych u okulistów.

Najczęstsze objawy ZSO to: pieczenie, uczucie 
dyskomfortu, uczucie „piasku pod powiekami”, 
uczucie obecności ciała obcego, swędzenie, zwięk-
szona ilość śluzu, łzawienie (tzw. „płaczące oko”), 
światłowstręt, zaczerwienie oczu, ból, zamglone 
widzenie, zaburzenia widzenia (najczęściej pod po-
stacią przejściowego zamazanego widzenia), po-
drażnienie. W procesie diagnostyki ZSO nie istnieje 
pojedynczy objaw lub test, który jest wystarczający 
do postawienia rozpoznania. Podstawę diagnozy sta-
nowi zróżnicowany i dobrze zebrany wywiad, który 
uwzględnia czynniki ryzyka, charakter dolegliwości 
oraz objawy, które narastają w trakcie dnia.

„Objawy przez każdego chorego mogą być opi-
sywane inaczej, dlatego ZSO jest często nieprawi-
dłowo rozpoznawany. Niewłaściwa diagnostyka 
może skutkować wdrożeniem nieodpowiedniego 
leczenia, a w konsekwencji postępem choroby i ob-
niżeniem jakości życia pacjentów. Jest to poważny 
problem, gdyż choroba ta związana jest z ryzykiem 
uszkodzenia narządu wzroku. Dlatego też jedną 
z najważniejszych kwestii w przypadku ZSO jest 
wczesna i odpowiednia diagnostyka. ZSO w sposób 
znaczący wpływa na wieloaspektowe pogorszenie 
jakości życia chorych”2. 

W leczeniu ZSO nie leczy się przyczyn schorze-
nia, a jedynie stosuje preparaty łagodzące objawy. 
Gdy schorzenie ma łagodny przebieg, stosuje się 
sztuczne łzy i żele, w przypadku umiarkowanych 
i ciężkich postaci ZSO możliwe jest zastosowanie 
leków zmniejszających stan zapalny. 

Fot. Ewa Kwaśniewicz
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Jak podkreślają specjaliści, zespół suchego 
oka należy do chorób, które znacząco obniżają 
jakość życia, ale których znaczenie społeczne jest 
bagatelizowane i często, ze względu na znaczące 
zróżnicowanie objawów, nieprawidłowo rozpo-
znawane. Co więcej, nieprawidłowo leczony ZSO 
może prowadzić do nieodwracalnych, poważnych 
uszkodzeń w obrębie oka i dalszego pogorszenia 
codziennego funkcjonowania3.

Zaćma, czyli zmętnienie soczewki. Jest to jedna 
z najczęstszych chorób oczu, szczególnie u osób 
starszych. W kolejce do zabiegu usunięcia zaćmy 
czeka niemal pół miliona Polek i Polaków.

Wśród wielu typów zaćmy najbardziej po-
wszechna jest odmiana starcza, czyli związana 
z wiekiem. Wśród objawów zaćmy wymienia się:

• stopniowe pogorszenie wzroku niemożliwe 
do skorygowania okularami

• zwiększoną wrażliwość na olśnienie
• obniżone widzenie w warunkach słabego 

oświetlenia
• widzenie jakby przez matową, brudną szybę 

oraz wrażenie wyblakłych kolorów.
Zmiana okularów, leki i ćwiczenia oczu, nie-

stety, nie pomogą na stałe pozbyć się pogorszenia 
widzenia. „Jedyna możliwość leczenia, która daje 
trwały rezultat, to zabieg operacyjny polegający na 
usunięciu zmętniałej soczewki i wszczepieniu na jej 
miejsce sztucznej. Szacuje się, że blisko 50% pa-
cjentów zgłaszających się na zabieg usunięcia zaćmy 
posiada współistniejący astygmatyzm. Najlepszym 
rozwiązaniem jest wówczas wszczepienie soczewki 
torycznej, która pozwala na jednoczesne usunięcie za-
ćmy i korekcję astygmatyzmu. Nowoczesne soczewki 
wewnątrzgałkowe pozwalają również, dzięki kon-
strukcjom wieloogniskowym, na całkowite pozbycie 
się okularów i ostre widzenie na każdą odległość.

Implantacja soczewek wewnątrzgałkowych 
o dodatkowych właściwościach jest możliwa 

3 Autorem wypowiedzi jest Dyrektor Medyczna i Naukowa Centrum Okulistycznego Świat Oka dr n. med. Anna Maria Ambroziak. 
Patrz: https://pzn.org.pl/w-kolejce-do-zabiegu-usuniecia-zacmy-czeka-niemal-pol-miliona-polakow/

4 A. Zaleska-Żmijewska, Jaskra nie tylko choroba okulistyczna. Co ma wpływ na skuteczność leczenia? https://pzn.org.pl/wp-
content/uploads/2015/11/jaskra-jako-choroba-nie-tylko-okulistyczna.pdf

5 Choroby oczu − problem zdrowotny, społeczny oraz wyzwanie cywilizacyjne w obliczu starzenia się populacji, Raport Instytutu 
Ochrony Zdrowia pod red. Filipa Raciborskiego i Mariusza Gujskiego, Warszawa 2016, s. 14; Patrz: https://spartanska.pl/wp-
content/uploads/raport_choroby_oczu.pdf

w ośrodkach prywatnych w ramach płatnych za-
biegów. Decyzja o poniesieniu kosztów takiego 
zabiegu z implantacją soczewki wieloogniskowej 
oznacza najprawdopodobniej pozbycie się potrzeby 
zakupu okularów w kolejnych latach4.

Jaskra (glaucoma)5 – to schorzenie polegające 
na postępującej degeneracji nerwu wzrokowego, 
które bez podjętego leczenia może być prostą drogą 
do poważnych zaburzeń widzenia, a ostatecznie 
nawet jego całkowitej utraty. Nie jest tylko chorobą 
seniorów – może wystąpić właściwie w każdym 
wieku. Zwykle diagnozuje się ją po 35. roku ży-
cia, choć zdarza się także u młodszych, a nawet 
u dzieci. Najczęstszą przyczyną uszkodzenia nerwu 
jest wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, które 
powoduje ucisk i w konsekwencji jego degene-
rację. W normalnych warunkach znajdująca się 
w środku tzw. ciecz wodnista napiera na ścian-

Czy wiesz, że...
Każdy dorosły człowiek powinien rutyno-
wo odwiedzać okulistę minimum raz na 
dwa lata, osoby po 40. roku życia – mi-
nimum raz na rok. Stwierdzenie zaburzeń 
widzenia powinno skutkować wizytą u le-
karza okulisty. W przypadku objawów na-
głych – w trybie pilnym, zaś przy objawach 
postępujących stopniowo i przewlekłe – 
w trybie planowym. Pomimo świadomości, 
jak ważnym zmysłem jest wzrok, więk-
szość pacjentów zgłasza się do okulisty 
zbyt późno. Robią to dopiero, gdy dole-
gliwości związane na przykład z suchością 
oczu lub trudności z przeczytaniem gazety 
zaczynają im mocno doskwierać. Według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego 
aż 1/3 Polaków nigdy nie była u okulisty.
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ki oka z ciśnieniem wynoszącym ok 16 mmHg. 
W przypadku rozwijającej się jaskry wartość ta 
jest znacznie przekraczana.

Jaskra jest jedną z wiodących przyczyn ślepo-
ty na świecie. Obuoczna ślepota z powodu jaskry 
obejmuje ok. 11 milionów ludzi na świecie. Po-
nad 50% niezdiagnozowanych przypadków jaskry 
stwierdza się w krajach dysponujących wysokimi 
standardami opieki zdrowotnej. Spośród osób ze 
zdiagnozowaną chorobą ponad 1/3 nie wie, jaki 
ma typ jaskry.

Jaskra pierwotna może rozwijać się bezboleśnie 
i bezobjawowo całymi latami. W pozostałych po-
staciach schorzenia do najczęstszych symptomów 
należą m.in.:

• mroczki przed oczami
• spadek ostrości obrazu
• silne bóle głowy i oczu
• zawężone pole widzenia
• wrażenie aureoli wokół źródeł światła.

Jaskra powoduje nie tylko dolegliwości natury 
fizycznej, ale również psychologicznej wynikające 
z diagnozy choroby przewlekłej, nieuleczalnej. 
Są nimi: 

• niepokój
• depresja
• strach przed ślepotą
• strach przed chorobą u innych członków ro-

dziny.
Wszystkie wymienione objawy sprawiają, że 

jaskra zdecydowanie wpływa na jakość życia 
chorego. Stan psychiczny ma wpływ na gorszą 
współpracę lekarza z pacjentem i stosowanie się 
do zaleceń lekarskich, co może prowadzić do za-
niedbań w leczeniu lub nawet jego zaniechania.

Jaskra zaawansowana jest chorobą objawową 
w przeciwieństwie do wcześniejszych stadiów. 
Najczęściej występujące symptomy to:

• widzenie tzw. aureoli (halo) wokół źródeł 
światła

• pogorszenie wzroku
• zaczerwienienie oka
• nudności lub wymioty
• ból oka (oczu)
• zwężenie pola widzenia (tzw. widzenie tu-

nelowe).
Niestety, jaskra niesie ze sobą duże ryzyko utra-

ty widzenia, co wywołuje strach, lęk, niepokój, 
poczucie bezradności, braku nadziei. 

Aby zachować widzenie, konieczne jest regular-
ne badanie wzroku. Daje ono szansę na powstrzy-
manie jaskry na bardzo wczesnym etapie, dzięki 
czemu pacjent może zachować użyteczną ostrość 
wzroku na długie lata – a nawet do końca życia. 
Niestety, aż 38% pacjentów ma uszkodzenie jaskro-
we już w momencie stawiania diagnozy. 

Wyróżnia się dwa sposoby leczenia jaskry:
• farmakologiczne, polegające głównie na 

przyjmowaniu leków obniżających ciśnienie 
wewnątrz gałki ocznej,

• zabiegi operacyjne mające na celu radykalne 
obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Zwyrodnienie plamki żółtej – to najczęściej 
spotykana choroba oczu prowadząca do osłabienia 
wzroku i ślepoty. Jest ona ściśle związana z wiekiem.Fot. Ryszard Anacki
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„Plamka żółta” jest to miejsce w środkowej 
części siatkówki, w którym znajduje się największa 
ilość fotoreceptorów (czopków), odpowiedzialnych 
za widzenie (przy odpowiednim oświetleniu) ko-
lorów oraz szczegółów obrazu. Żółte zabarwienie 
plamki bierze się z karotenoidów (zwłaszcza lute-
iny i zeaksantyny) zawartych w fotoreceptorach. 
Barwniki te mają działanie antyoksydacyjne, a po-
nadto stanowią filtr dla promieniowania świetlne-
go, dzięki czemu mogą zapobiegać zwyrodnieniu 
plamki, związanym z wiekiem.

W wyniku starzenia się organizmu dochodzi jed-
nak do stopniowej utraty liczby i gęstości fotorecep-
torów. Obraz staje się zamazany i ciemniejszy, nieraz 
pomniejszony. Ostrość wzroku maleje, pojawia się 
zniekształcenie linii przy czytaniu. Przedmioty często 
jawią się w innym kształcie i w innej wielkości. Chory 
odczuwa trudności z czytaniem, rozpoznawaniem 
kolorów. Przed okiem (zawsze w tym samym po-
łożeniu) może pojawić się czarna lub szara plamka 
– w stadiach zaawansowanych może dojść nawet do 
całkowitego zaniku widzenia centralnego6. 

„Szacuje się, że obecnie w Polsce zwyrodnienie 
plamki związane z wiekiem dotyczy ok. 1,9 mln 
osób, z czego ponad 30% to stadium zaawanso-
wane”7.

Do czynników ryzyka starczego zwyrodnienia 
plamki należą:

• wiek – najczęściej po 60. roku życia
• palenie tytoniu
• predyspozycje genetyczne

6 Tamże, s. 18
7 Choroby oczu − problem zdrowotny, społeczny oraz wyzwanie cywilizacyjne w obliczu starzenia się populacji, Raport Instytutu 

Ochrony Zdrowia pod red. Filipa Raciborskiego i Mariusza Gujskiego, Warszawa 2016, s. 18; Patrz: https://spartanska.pl/wp-
content/uploads/raport_choroby_oczu.pdf

8 Tamże

• jasny kolor tęczówek
• hipercholesterolemia
• nadciśnienie tętnicze
• nadwzroczność
• płeć – choroba częściej dotyka kobiety.

Jak poprawić wzrok? Jak opóźnić procesy 
starzenia? 
W literaturze odnajdujemy wiele propozycji do-
tyczących zarówno ochrony oczu i wzroku, jak 
i poprawy jego funkcjonowania. 

Dla zachowania oczu w dobrej kondycji zaleca 
się przede wszystkim prowadzenie zdrowego stylu 
życia. Przejawia się to, między innymi, w unikaniu 
czynników zagrażających zdrowiu oczu – pale-
nia papierosów (również biernego), zbyt długie-
go siedzenia przed komputerem czy telewizorem. 
Powinniśmy dbać o odpowiednie oświetlenie oraz 
nawilżanie oczu, zwiększanie wilgotności powie-
trza i unikanie przeciągów, noszenie okularów 
przeciwsłonecznych zaopatrzonych w specjalny 
filtr, zwiększenie aktywności fizycznej. 

Zaleca się też obniżenie ekranu komputera poni-
żej wysokości wzroku w celu zmniejszenia stopnia 
otwarcia powiek, odbywanie regularnych przerw 
oraz zwiększenie częstości mrugania, co pomoże 
zmniejszyć poczucie dyskomfortu związane z użyt-
kowaniem komputera i czytaniem8.

Bardzo ważnym czynnikiem jest wdrożenie 
zdrowych nawyków żywieniowych. Odpowiednia 
dieta może być skuteczna w profilaktyce chorób 
oczu oraz pomocna w hamowaniu postępu wad 
wzroku i może przyczynić się do poprawy widze-
nia. Codzienna profilaktyka polega na dostarczaniu 
odpowiednich składników mineralnych, witamin 
i związków o właściwościach antyoksydacyjnych.

Podstawą jest właściwe odżywianie, w tym re-
zygnacja z tłuszczów zwierzęcych, potraw smażo-
nych i pieczonych. 

Zmian powstałych w wyniku zwyrodnienia 
plamki żółtej nie da się już zlikwidować, możliwe 

Do najczęstszych przyczyn zaburzeń wzro-
ku na świecie należą wady refrakcji (42%), 
zaćma (33%) oraz jaskra (2%). Dominującą 
przyczyną ślepoty jest zaćma (51%), w dal-
szej kolejności jaskra (8%) i zwyrodnienie 
plamki żółtej (inaczej zwyrodnienie plamki 
związane z wiekiem – AMD) (5%).
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jest natomiast zahamowanie rozwoju choroby po-
przez działania profilaktyczne, których celem jest 
zapobieganie powstawania zmian miażdżycowych.

„W walce o dobry widzenie korzyści może przy-
nieść stosowanie preparatów lub witamin na wzrok 
zawierających miedzy innymi: luteinę, witaminy 
(A, C, E) oraz cynk.
• Luteina (pacjenci często pytają o luteinę na oczy) 

to karotenoid, czyli naturalny barwnik, znajdu-
jący się obok zeaksantyny w fotoreceptorach 
plamki żółtej oka. Odpowiedzialna jest między 
innymi za ochronę siatkówki przed szkodliwym 
działaniem promieni ultrafioletowych. Karoteno-
idy są antyoksydantami – usuwają szkodliwe dla 
organizmu wolne rodniki. Kiedy jednak organizm 
starzeje się, dochodzi do zmniejszenia liczby fo-
toreceptorów, a więc i barwnika, którego orga-
nizm nie potrafi sam wytworzyć. Synteza luteiny 
zachodzi w roślinach. W aptekach dostępnych 
jest wiele preparatów bez recepty zawierających 
luteinę (tabletki z luteiną), które należy spoży-
wać w trakcie posiłku (bowiem bardzo dobrze 
rozpuszcza się w tłuszczach). Ponadto warto do 
diety wprowadzić takie produkty, jak: szpinak, 
kukurydza, jarmuż, natka pietruszki, żółtka jaj 
i sałata.

• Witaminy A, C i E także neutralizują wolne rod-
niki w organizmie. Niedobór witaminy A prowa-
dzi do problemów z widzeniem w warunkach 
słabego oświetlenia (czyli do tak zwanej kurzej 
ślepoty), suchości gałki ocznej (zespołu suchego 
oka) czy nawet owrzodzeń rogówki. Witamina 
C niezbędna jest zaś w syntezie kolagenu wcho-
dzącego w skład ściany naczyń krwionośnych. 
Zatem niedobór witaminy C skutkuje kruchością 
naczyń, co zwiększa ryzyko ich pękania i two-
rzenia się mikrowylewów uszkadzających oko. 
Witamina A znajduje się w dużych ilościach 
w takich produktach, jak: marchewka, pomidory 
i brzoskwinie, natomiast witamina C – w papryce, 
kiwi, truskawkach czy owocach cytrusowych.

• Cynk – bierze udział w produkcji rodopsyny 
– barwnika znajdującego się w siatkówce oka. 
Przyczynia się do poprawy widzenia po zmroku, 

9 Odsyłam do artykułów zamieszczonych na stronie https://pzn.org.pl

hamuje zaburzenie widzenia związane z wie-
kiem. Dobrym źródłem cynku są jaja, mięso, 
ryby, ostrygi, nasiona roślin strączkowych, peł-
noziarniste produkty zbożowe, migdały i pestki  
dyni.

• Omega-3 – zapobiega wysychaniu gałki ocznej. 
Dieta dobra dla oczu powinna zawierać tłuste 
ryby morskie (pstrąg, łosoś, makrela), a także 
siemię lniane, nasiona chia i orzechy włoskie.

• Koenzym Q10 – chroni mitochondria, dzięki cze-
mu utrzymuje mięśnie oka w dobrej kondycji.

• Witamina A (retinol) wpływa na prawidłowe 
funkcjonowanie siatkówki oka, zapobiega kurzej 
ślepocie. Dobrym źródłem retinolu jest m.in. 
marchew, papryka, brokuły oraz masło.

• Witamina E należy do grona najsilniejszych an-
tyoksydantów. Witaminę E znajdziemy przede 
wszystkim w olejach roślinnych, migdałach, 
nasionach słonecznika, orzechach.

• Witamina C wzmacnia naczynia krwionośne 
oka, co chroni przed niebezpiecznymi wylewa-
mi krwi do gałki ocznej. Dobre źródła witaminy 
C to m.in. papryka czerwona, natka pietruszki, 
kapusta kiszona, dzika róża i czarne porzeczki”9.

Wad wzroku nie można skorygować bez pomo-
cy soczewek lub zabiegu chirurgicznego, istnieją 
pewne podstawowe sposoby, dzięki którym może-
my sami poprawić wzrok i zachować zdrowe oczy.

Proponowane składniki jadłospisu:
Jarmuż – Małe dzieci zwykle nie przepadają 

za tym zielonym warzywem, ale z wiekiem po-
winniśmy zacząć je doceniać. To właśnie w nim 
kryje się odżywcza luteina, czyli przeciwutleniacz, 
który chroni oczy przed szkodliwym działaniem 

Trening dla oczu
Jedno z prostych ćwiczeń polega na skupie-
niu wzroku na przedmiocie znajdującym się 
10 cm od nas, a następnie przekierowaniu 
spojrzenia na przedmiot w oddali (czynność 
powtarzamy kilka razy).
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promieniowania słonecznego. Ponadto szpinak 
zawiera kwas foliowy, beta-karoten, witaminę C, 
K, witaminy z grupy B, magnez, potas oraz wiele 
innych składników odżywczych.

Jajka – zawierają mnóstwo witamin (B12, B2, 
A, B5, E), a także kwas foliowy, selen, wapń, żela-
zo, potas, cynk, magnez, pełnowartościowe białko 
i tzw. dobre tłuszcze. Żółtko jaja to świetne źró-
dło dwóch wyjątkowych antyoksydantów: luteiny 
i zeaksantyny. Luteina jest naturalnie występują-
cym w przyrodzie żółtopomarańczowym barwni-
kiem z grupy karotenoidów, a zeaksantyna jest jej 
barwnikiem siostrzanym. Stanowią one odżywcze 
wsparcie dla oczu oraz skóry; przede wszystkim 
chronią przed uszkodzeniem siatkówki. Amery-
kańscy naukowcy odkryli, że zarówno luteina, jak 
i zeaksantyna, obniżają ryzyko zachorowania na 
zwyrodnienie plamki żółtej czy zaćmę.

Oliwa z oliwek składa się głównie z kwasów 
tłuszczowych nienasyconych, a także polifenoli 
i steroli. Zawiera 73-80% kwasów jednonienasyco-
nych, ale i wielonienasycone kwasy tłuszczowych 
– linolowy i linolenowy, a także przeciwutleniacze, 
głównie prowitaminę A oraz witaminę E, które 
chronią komórki przed uszkodzeniem przez wolne 
rodniki. Witamina E pomaga w leczeniu dolegli-
wości skórnych, ale także korzystnie wpływa na 
pracę oczu. Witamina A natomiast wzmacnia siły 
obronne organizmu i poprawia wzrok. Regularne 
spożywanie oliwy z oliwek hamuje proces starze-
nia się organizmu. Generalnie posiłki z małą ilo-
ścią tłuszczów trans i utwardzonych zapobiegają 
chorobom siatkówki, a wiele badań wskazuje, że 
dieta śródziemnomorska jest najlepsza dla zdrowia 
naszych oczu.

Pomidory są źródłem likopenu, który hamuje 
zwyrodnienie plamki żółtej, co często jest przyczy-
ną utraty wzroku u starszych osób. Poza tym pomi-
dory są bogate w witaminę C, która także chroni 
wzrok. To warzywo najlepiej jednak spożywać po 
wcześniejszej obróbce termicznej, ponieważ wtedy 
znajduje się w nich najwięcej likopenu. Aby zwięk-
szyć jego wchłanialność ze świeżych pomidorów, 
przed podaniem wystarczy skropić je niewielką 
ilością oliwy z oliwek.

Tłuste ryby, takie jak tuńczyk, łosoś czy ma-
krela, są bogate w kwas DHA, składnik siatkówki 
oka. Badania wykazały, że niski poziom DHA może 
wywoływać zespół suchego oka. Szczególnie dobry 
dla naszych oczu jest łosoś, który zawiera cenne 
kwasy omega-3 oraz witaminę D, które pozytyw-
nie wpływają na stan wzroku. Jeśli nie przepadasz 
za rybami czy tranem, możesz szukać zdrowych 
kwasów tłuszczowych np. w oleju lnianym.

Migdały są źródłem łatwo przyswajalnego biał-
ka oraz wapnia, a ponadto zawierają witaminę E 
i witaminy z grupy B, m.in. B2, odpowiadającą 
za prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku. 
Duża zawartość witaminy E w migdałach hamuje 
proces zwyrodnienia plamki żółtej. Jedna garść 
tych orzechów zawiera połowę zalecanej dziennej 
dawki tej witaminy. Zbawienne dla naszych oczu 
są również pistacje. Te małe, zielone orzeszki za-
wierają zeaksantynę, luteinę, a także witaminę E.

Marchew – Jest źródłem ß-karotenu, czyli barw-
nika, któremu zawdzięcza swój intensywny kolor. 
Przekształca się on w witaminę A w takiej ilości, 
w jakiej nasz organizm aktualnie jej potrzebuje. 
Witamina A jest niezbędna dla oczu. Jej niedosta-
teczna ilość może prowadzić do zaburzeń widzenia 
o zmierzchu, a jeśli znaczne niedobory witaminy 
A nie ustają, może dojść do całkowitej utraty wzroku. 
Witamina A zmniejsza ryzyko zwyrodnienia plamki 
żółtej oka nawet o 50 proc., a także zwiększa produk-
cję ochronnego śluzu, który nawilża oko. Musimy 
jednak pamiętać, że do prawidłowego wchłaniania 
prowitaminy A potrzebny jest dodatek tłuszczu, dla-
tego surówki zawsze warto skrapiać oliwą.

Brokuły – Zawierają luteinę, zeaksantynę, wi-
taminę B2 i witaminę C oraz są źródłem silnego 

Czy wiesz, że….. 
Żółtko jaja to świetne źródło luteiny i zeak-
santyny, a także cynku – substancji, które 
dbają o dobrą kondycję oczu. Jeśli chcesz 
mieć lepszy wzrok, powinieneś jeść jedno 
jajko dziennie.
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przeciwutleniacza – sulforafanu. Są to substan-
cje zabezpieczające przed zaburzeniami wzroku 
związanymi z wiekiem. Mogą m.in. zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej. 
Oprócz tego brokuły posiadają bogaty wachlarz 
niezwykłych właściwości zdrowotnych. Między 
innymi chronią przed rakiem, anemią, wrzo-
dami żołądka, a nawet regulują poziom cukru  
we krwi.

Żurawina – owoc ten zawiera ogromną ilość 
witaminy C, bardzo silnego przeciwutleniacza 
chroniącego organizm przed szkodliwym działa-
niem wolnych rodników i wzmacniającego od-
porność organizmu. Nasze oczy są szczególnie 
narażone na kontakt z wolnymi rodnikami. Te 
niebezpieczne cząsteczki powstają bowiem pod 
wpływem światła. Dzięki witaminie C oraz innym 
przeciwutleniaczom wolne rodniki są szybko neu-
tralizowane i nie mają możliwości uszkodzenia 
tkanek oka.

Borówki amerykańskie – to bomby antyok-
sydantów i jeden z najzdrowszych produktów dla 
oczu. Są źródłem witamin A i C, a także cynku. 
To właśnie cynk może powstrzymać rozwój kurzej 
ślepoty i pozwala oczom przystosowywać się do 
widzenia w ciemności. Dodatkowo zawarta w nich 
witamina E zapobiega zaćmie.

Jednak pamiętajmy, że podstawą dbałości 
o wzrok są okresowe kontrole widzenia u okulisty! 

Pomoc osobom tracącym wzrok i niewidomym
Oczywiście pierwszym źródłem pomocy jest le-
karz okulista, do którego należy zgłosić się już na 
początku problemów ze wzrokiem. Szczególnie 
ważne jest to w chorobie jaskry.

Osoby niewidzące czy słabowidzące mogą 
uzyskać różnorodną pomoc, zarówno w zakresie 
pomocy psychologicznej, organizacyjnej, eduka-
cyjnej, jak i zawodowej. Osoby zainteresowane 
odsyłam do Polskiego Związku Niewidomych na 
stronę https://pzn.org.pl

Polski Związek Niewidomych to organizacja 
osób niewidomych i tracących wzrok, dbająca o za-
spokojenie ich potrzeb. To skuteczny, kompetentny 
i niezależny finansowo rzecznik spraw tego śro-

dowiska. Jest organizacją pożytku publicznego, 
mającą swoje koła w 16 okręgach w kraju. Dzia-
łalność Związku obejmuje edukację, rehabilitację, 
oferowanie usług prawnych i reprezentowanie spo-
łeczności niewidomych i niedowidzących wobec 
władz oraz innych instytucji i organizacji.

Obszary działań PZN 
• Doradztwo zawodowe i prawne dla niewidomych 

i niedowidzących.
• Działalność wydawnicza: czasopisma pisane 

brajlem lub powiększoną czcionką – miesięcznik 
„Pochodnia” lub przeznaczone dla dzieci „Pro-
myczek” i „Światełko”.

• Organizacja spotkań integracyjnych i warsztatów 
dla młodzieży słabowidzącej.

• Organizacja szkoleń i kursów dla członków 
Związku.

• Organizacja turnusów rehabilitacyjnych oraz 
kolonii dla dzieci i młodzieży.

• Poradnictwo dla niewidomych i niedowidzących 
prowadzone za   pośrednictwem Internetu.

• Przybliżanie rodzicom, opiekunom i nauczycie-
lom zagadnień związanych z niepełnosprawno-
ścią wzroku (kwartalnik „Nasze Dzieci”, szko-
lenia z tyflodydaktyki, dyskusje i konferencje).
Na stronie PZN czytamy:
„Tracisz wzrok, u nas uzyskasz pomoc. Jeste-

śmy organizacją kompetentną, dzięki której mo-
żesz osiągnąć samodzielność i aktywność życiową, 
zrealizować potrzeby społeczne i zawodowe. Po-
magamy niewidomym i słabowidzącym oraz ich 
bliskim w adaptacji do nowych warunków życia na 
terenie całego kraju. Udzielamy porad i informa-
cji. Zapewniamy odnalezienie sensu życia poprzez 
wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji 
i integracji. Realizujemy indywidualne i grupowe 
szkolenia. Wyznaczamy standardy funkcjonowania 
osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. 
Zmieniamy ich postrzeganie poprzez edukację spo-
łeczeństwa. Integrujemy środowisko i jesteśmy 
jego rzecznikiem” (https://pzn.org.pl)

Inną formą pomocy może być publikacja pt.: 
„Widzimy nie tylko oczami”– Poradnik dla osób 
zagrożonych utratą widzenia”. Poradnik pod redak-
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cją Małgorzaty Pacholec został napisany z myślą 
o osobach, które doświadczają utraty widzenia i nie 
wiedzą, jakie wsparcie mogą otrzymać ani gdzie 
szukać pomocy. Jak piszą autorzy, jest to „zbiór 
informacji, które będą przydatne dla osób zagrożo-
nych utratą wzroku. To takie ABC –  gdzie szukać 
wsparcia, jakie urządzenia ułatwią codzienne funk-
cjonowanie, czy można poruszać się samodzielnie, 
kiedy się nie widzi, jakie aplikacje są pomocne 
w nawigacji i orientacji w przestrzeni”. Warto do-

dać, że poradnik dostępny jest również na stronie  
www.widzimy.pzn.org.pl

 Osoby zainteresowane odsyłam również na 
stronę fundacji „Szansa dla Niewidomych” (http://
www.szansadlaniewidomych.org), która wydaje 
bardzo interesujący miesięcznik zatytułowany 
„Help. Jesteśmy Razem”. Czasopismo jest wyda-
wane dzięki współfinansowaniu ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych (PFRON). Zarówno w miesięczniku, 
jak i na stronie Fundacji znaleźć można informacje 
na temat wielu inicjatyw podejmowanych na rzecz 
osób z niepełnosprawnością wzroku.

Drodzy Czytelnicy 
Niniejsze opracowanie może być przydatne w po-
szukiwaniu odpowiedzi na Wasze wątpliwości czy 
pytania. Powstało na podstawie materiałów zawar-
tych na stronach internetowych i w publikacjach 
popularnonaukowych i nie stanowi porady lekar-
skiej. Nic nie zastąpi wizyty u specjalisty, szcze-
gólnie wówczas, gdy stan wzroku Was niepokoi. 

 Grażyna MIŁKOWSKA

Należy dążyć do popularyzacji w społe-
czeństwie wykonywania regularnego bada-
nia wzroku. Dotyczy to szczególnie osób 
po 50. roku życia ze względu na wczesne 
wykrywanie chorób oka związanych z wie-
kiem, ale także i dzieci ze względu na pro-
filaktykę wad refrakcji. (Raport Instytutu 
Ochrony Zdrowia Choroby oczu − pro-
blem zdrowotny, społeczny oraz wyzwa-
nie cywilizacyjne w obliczu starzenia się  
populacji).

Fot. Danuta Filipowska
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Dodatek społeczny nr 4 do pisma „Inspiracje”, październik 2020 – kwiecień 2021

Kalendarz  
niewidomych 
Ukazał się bardzo ważny dla osób niewidomych 
kalendarz brajlowski na rok 2021. Co istotne, 
wydawnictwo ma bardzo praktyczny charakter. 
Otóż pismem Braille’a oznaczone zostały nie tylko 
wszystkie dni i miesiące, ale także zapisane cenne 
wiadomości związane z każdym miesiącem. I te 
właśnie informacje dotyczące sprzętu i różnych 
ułatwień – stanowiące jednocześnie wskazówkę 
i pomoc dla niewidomych – drukujemy poniżej. 

1. Białe laski – stanowią przedłużenie ręki 
niewidomego. Służą do identyfikacji przeszkód 
i podłoża. Dostępne są laski składane i sztywne, 
wykonane z grafitu, aluminium lub włókna szkla-
nego. Posiadają różnego typu końcówki  różniące 
się kształtem i funkcjonalnością, dostosowaną do 
charakteru podłoża (styczeń, rysunek laski).

2. Tester kolorów – urządzenie sygnalizuje 
natężenie światła oraz rozpoznaje kolory, odcie-
nie, wzory. Wyniki testów oznajmia syntetycznym 
głosem, a natężenie światła prościej – zmieniającą 
się wysokością generowanego tonu (luty, zdjęcie 
testera).

3. Dyktafony i odtwarzacze – dyktafony służą 
do nagrywania notatek, konferencji, wykładów, 
zaś odtwarzacze do ich odtwarzania oraz książek 
zapisanych w formacie cyfrowym. Posiadają wiele 
funkcji specjalnie przygotowanych dla osób niewi-
domych i niedowidzących, m.in. udźwiękowione 
menu, funkcje i przyciski. Zawierają głosowe prze-
wodniki (marzec, zdjęcie dyktafonu).

4. Etykietownica brajlowska – urządzenie 
służące do etykietowania przedmiotów. Przy jej 
pomocy tłoczone są na samoprzylepnej taśmie braj-
lowskie napisy. Ubrajlowioną etykietę nakleja się 
na oznaczany przedmiot (kwiecień, zdjęcie). 

5. Lupy elektroniczne i powiększalniki kie-
szonkowe – wyświetlany przez nie obraz ma zalety 
obrazu cyfrowego: jest ostry i bez sferycznych znie-
kształceń. Oferują regulację stopnia powiększenia, 
kontrastu i kolorów. Są wyposażone w funkcje za-

mrażania obrazu w celu dokładniejszego obejrzenia 
z bliska. Mają niewielkie rozmiary i wagę (maj, 
zdjęcie lupy).

6. Maszyna brajlowska – działa podobnie 
do maszyny czarnodrukowej, a różni się efektem 
pisania. W przypadku brajlowskiej jest nim kart-
ka z uwypuklonymi punktami, tworzącymi po-
szczególne znaki alfabetu brajlowskiego zamiast 
zwykłych liter. Różni je także klawiatura, na którą 
w przypadku maszyny brajlowskiej składa się sześć 
klawiszy, spacja i klawisze funkcyjne (czerwiec, 
foto).

7. Monitor brajlowski – elektroniczne urzą-
dzenie służące do zaprezentowania w brajlu tekstu 
wyświetlonego na zwykłym monitorze. Brajlowski 

Fot. Barbara Konarska
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monitor przetwarza tekst przesłany przez ubrajlo-
wiane urządzenie na postać dotykową, dzięki cze-
mu na linijce składającej się jedynie z kilkunastu 
do kilkudziesięciu znaków można odczytywać tekst 
fragment po fragmencie. Informacje są przesyłane 
przez port USB lub Bluetooth (lipiec, foto).

8. Mówiący ciśnieniomierz – udźwiękowiony 
ciśnieniomierz, nieodzowny w przypadku użyt-
kowników niewidzących. Zarówno przygotowanie 
pomiarów, jak i ich efekty są ogłaszane głosem 
(sierpień, foto).

9. Mówiąca waga – waga, której wyniki ważenia 
nie tylko są zaprezentowane na wyświetlaczu LCD, 
ale także oznajmia je głosem (wrzesień, foto).

10. Mówiący glukometr – to w pełni udźwię-
kowiony glukometr monitorujący stężenie glukozy 
(inaczej mówiąc: poziom cukru) we krwi użytkow-
nika (październik, foto).

11. Telefony dla niewidomych – zostały zapro-
jektowane dla osób, które nie są w stanie obsłu-
giwać telefonów dotykowych, względnie obsługa 
taka jest z jakichś powodów trudna. Specjalne 

telefony upraszczają obsługę, działają w oparciu 
o technologie przeznaczone dla osób niewidomych 
i słabowidzących – są udźwiękowione oraz mogą 
komunikować się z monitorami brajlowskimi (li-
stopad, foto).

12. Zegarki dla niewidomych – dotykowe 
i mówiące. Dotykowe są wyposażone w cyferblat, 
na którym godzina dwunasta jest oznaczona np. 
dłuższą kreseczką, trzecia, szósta i dziewiąta – 
dwiema kropeczkami, a pozostałe pojedynczą. 
Przycisk wieczka jest zwykle na godzinie szóstej. 
Użytkownik sprawdza godzinę, dotykając wskazó-
wek i oznaczeń godzin. W zegarkach mówiących 
naciska się mały przycisk, żeby usłyszeć czas. 
W zegarkach Bradley wskazówki zastępują małe 
kuleczki krążące dookoła tarczy (grudzień, foto). 

Sponsorzy kalendarza: Fundacja Szansa dla Niewi-
domych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze, Urząd Marszałkow-
ski w Zielonej Górze. Tak trzymać!

Redakcja „Inspiracji” w niepełnym składzie. Od lewej: Barbara Nau, Bogumiła Hyla-Dąbek, Małgorzata 
Turzańska, Zofia Banaszak, Ewa Kwaśniewicz i Eugeniusz Kurzawa. Brakuje Alicji Błażyńskiej, Grażyny 
Miłkowskiej oraz Danuty Kuleszyńskiej.

Fot. Bolesław Polarczyk 
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Czy „Kobieta zmienną jest”?
Studenci Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowali w marcu 2021 r. ekspozycję pod 
nieco wytartym tytułem „Kobieta zmienną jest” (piszemy o niej wewnątrz numeru na stronie 65). Można 
ją oglądać codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Sali Słonecznej ZUTW. Należy 
przy tym przestrzegać zasad sanitarnych związanych z Covid-19. Żeby jednak jeszcze lepiej zaprezentować 
osiągnięcia kilkorga malarzy, wśród których znaleźli się Irena Furman, Lucyna Jastrzębska, Zygmunt 
Jankowski, Elżbieta Nalepa, Stanisława Sidorkiewicz oraz Mirosława Sokołowska, oddaliśmy im 
kolorowe strony okładki „Inspiracji”. Fotograficznej reprodukcji prac dokonała Krystyna Filmanowicz. 
Zapraszamy do odwiedzania wystawy.  (red.)
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• Barbara Nau: BUNT 
KOBIET (wypowiedzi). 
Co będzie dalej, trudno 
wyrokować.  
Kobiety zrobiły  
ważny krok  
i jedno jest  
pewne: słowo 
„dziewucha”  
może brzmieć  
dumnie

• Małgorzata Czerwińska 
– profesor Uniwersytetu 
Zielonogórskiego,  
„mól książkowy”,  
miłośniczka  
filmów,  
osoba  
niewidząca 

• Fenomen Michała 
Kaziowa – rozmowa, 
opowieść, relacja  
ze spotkania.  
Jak ważną  
postacią  
dla Zielonej  
Góry był  
ociemniały  
naukowiec i pisarz?

Halina Sędzińska

Gdy oczy 
nie widzą

Jak i jakie maseczki nosi się  
w czasie pandemii?

Przyłbice są już niemodne, 
panie prezesie

Poeta w maseczce prowoku-
jącej. I słusznie...

Poeta w maseczce szczelnie 
zakryty. Któż to...

Wzorowa grupa studentek ZUTW. Nawet podczas prac upiększających przed 
siedzibą uniwersytetu wszystkie panie są w maseczkach.

Fot. Krystyna Filmanowicz

Odczytywanie werdyktu. Ma-
seczka się zsunęła z nosa...

Maseczka lekko opuszczona, bo nadeszło na-
tchnienie muzyczne

Ten pan tak się roześmiał, że maseczka opadła. Sama. 
Fot. RG

Fot. Czesław Łuniewicz 
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej  

Górze, zbiór 1420 „Czesław Łuniewicz – spuścizna”.




