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Prolog
Hej, wy ludziska z Zielonej Góry
i dalszej jej okolicy,
dziś wam opowiem o wieszczu, który
dał imię naszej książnicy.

A imię jego oraz nazwisko
wisi na gmachu fasadzie,
choć żył on biednie, nie jak panisko,
marząc o stałej posadzie.

A tak się składa, że pisał wiersze,
czasem coś-niecoś zmalował,
więc jadł kit z okien zawsze przed pierwszem
albo zwyczajnie głodował.

Norwid, choć szlachcic, to cierpiał nędzę
w Paryżu na emigracji,
a jak na farby wydał pieniędze,
to, kurna, nici z kolacji.
 
I
Insze poety głowę mu truli:
„Oj, ty Kamilu Cyprianie,
chodzisz, biedaku, w jednej koszuli
i nie stać cię na mieszkanie

bo piszesz, Norwid, strasznie pokrętnie,
zrozumieć ciebie się nie da,
więc choć swe dzieła tworzysz namiętnie,
to w zadek klepie cię bieda.”

Lenartowicze oraz Asnyki
z niego się tak naśmiewali:
„Klep, klep Norwidzie swoje wierszyki,
za sto lat będziesz na fali !” (hłe, hłe hłe...)

I wykrakali, szarpane w pióro,
nie poszła w las ich nauka,
wierszów Norwida słuchać pod chmurą 
możem dziś na... ławce Bucka!*

No bo ławeczkę tę ustawiono
przed wejściem do Biblioteki
i ją w adapter wyposażono
i stać tam będzie na wieki.

Buckiem się zowie szef tego gmachu,
i nie jest-że on lebiegą,
ma wąs jak Norwid, zatem obciachu,
kurna, nie robi żadnego.

A oprócz wąsa, postury, brody
uśmieszek ma też Cypriana
i nosi ciuchy dawniejszej mody,
choć nie wiem, czy śpi w barchanach.

(Choć w internecie jest napisane,
że ławka to Norwidowa,
to przy swem zdaniu ja pozostanę
– dalibóg, raczej Buckowa!)

II
Norwid Nervala oraz Baudelaire’a
czytywał w oryginale
mrucząc pod nosem: „Jasna cholera,
nie naśladuję ich wcale

a choć wyrosłem na romantyzmie,
to symbolistą ja będę,
biegłym tak w mowie jako i w piśmie,
choć wiem, na laurach nie siędę...”.

Do Mickiewicza rzekł raz: „Adamie,
poczekaj-że ino chwilę,
ja też przygrucham se wielką damę
i, jak ta twoja, Marylę!”

No i wyhaczył gdzieś tam na balu,
gdzie byli arystokraty,
Marię Kalergis. – „Tak, panno lalu”
mówi jej – „nie mam ja chaty

i mieszkam kątem, a więc na chatę
cię nie naciągnę, dziewico,
oto mój PESEL, spójrz, mam dość latek,
by szczkać twe rumiane lico.”

Tak do niej mówił, tak na nią lukał
i miłość swą deklarował, 
a że nie było wtenczas fejsbuka,
więc ją w realu lajkował.

Norwid w tej Mańce strasznie się kochał,
lecz ona kręciła nosem
no i strzeliła poecie focha,
merdając mu pełnym trzosem

i tak mu rypła: „Ech, ty Norwidzie,
biedaku ty i dziwaku,
mam wieść ja żywot przy tobie w bidzie?!!
Ty chadzasz wszak w jednym fraku...”

On załkał wówczas: „Złotko kochane,
nie ściema to jest i nie pic :
...dwie świata tego rzeczy zostaną
poezja i dobroć, i więcej nic...”

Miłość swą przelać chciał na Trębicką:
– „Teraz twojego chcę pysia,
ty bądź mą muzą, choćby epicką,
wszak tyś jest także Marysia!”

A ta Trębicka, choć była miła,
rzekła: – „Nie wyjdę za pana...”
(lecz delikatnie, albowiem była
kulturna i wychowana). 

III
Aż trzem Maryśkom wtulał się w cycka,
ten Norwid, szalona głowa:
Maria Kalergis, Maria Trębicka
a także i Wasikowa.**

Ta trzecia bowiem (sprawdź, kto nie wierzy),
też była szefem książnicy,
co przy najdłuższej Alei leży – 
– Wojska Polskiego ulicy

i kilka latek tam się rządziła,
a na chrzcie Maria jej dali,
(chociaż zarostem się nie szczyciła,
i z modą jest wciąż na fali).

Epilog
Norwid głodował. Aż dziurę w garncu
wygryzł, gdy ścisła go bida,
więc wylądował on w domu starców.
O, kurna, żal mi Norwida...

I załamuję, myśląc tak, ręce,
że widok mącą mu chmury
na gmach, co wznieśli jemu w podzięce
mieszkańcy Zielonej Góry.

� Halina�Bohuta-Stąpel
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* Andrzej Buck – 
dyrektor WiMBP 
w Zielonej Górze, 
wcześniej dyrek-
tor Lubuskiego 
Teatru, animator 
życia kulturalnego

** Maria Wasik 
– wieloletnia 
dyrektor WiMBP 
w Zielonej Górze, 
animatorka życia 
kulturalnego 

Woda w Zielonej Górze

Płyń, płyń, płyń...
Wystawa�klubu�fotograficznego�„Fotooko”�odbyła�
się�–�w ramach�Winobrania�–�3�września�2021�r.�
przed�budynkiem�BWA.�W mieście�nie�możemy�
się�pochwalić�zbyt�dużą�ilością�akwenów,�właści-
wie�brak�też�rzeki,�stąd�ciekawość,�co�wyszperają�
swymi�obiektywami�fotograficy.�No�to�popatrzmy,�
jak�im�to�wyszło�w kolorze...

Jeśli chodzi o miejsca, w których fotografujący wykrywali 
wodę, to wygrało Zatonie, modny ostatnio cel niedzielnych 
spacerów zielonogórzan. Czas i pogoda to następne kryte-
rium, które pomoże uporządkować kolejność oglądania fo-
tografii. Woda o każdej porze roku wygląda inaczej, jej ko-
lor zależy od barwy nieba, podłoża, roślin na jej obrzeżach, 
ilości światła, które zdoła ukraść słońcu. W zależności od 
pory roku i pogody zwiększa się zakres użyteczności wod-
nych zbiorników. W różnych miejscach miasta pojawiają 
się kurtyny wodne dla dorosłych i dzieci, a ptactwo i inne 
zwierzęta znajdują dla siebie poidełka, maluchy chlapią 
nóżkami w fontannie, co z przyjemnością zarejestrowali 
klubowi fotoreporterzy. Zgodnie z hasłem „woda hartuje” 
zimą można złapać obiektywem morsujących na zalewie 
w Ochli albo podziwiać inne stany skupienia wody, którym 
natura nadaje artystyczne kształty. Największe wrażenie 
robią zdjęcia, na których woda działa na zasadzie lustra 
i odbija w nim piękno otaczającego świata. Odbity obraz 
przechodzi transformację, jest odwrócony stronami i prze-
kształcony, jako że jest to przecież swoista gra pomiędzy 
czymś trwałym i zmiennym...

Motyw wody od zawsze jest wdzięcznym tematem 
dla większości artystów, bo nie dosyć, że wpływa po-
zytywnie na stan psychiczny oglądającego, to u wielu 
budzi również refleksje na temat  życia i jego przemija-
nia. Dopóki trwa, niech płynie, płynie, płynie...

� Małgorzata�Turzańska
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Blogoo
31 maja 2021
Powoli zaczyna robić się ciepło. Nareszcie. W ubie-
głym roku wiosnę zabrała nam polityka i COVID. 
Teraz nadal COVID, ale w innej parze. Z wilgocią 
i zimnem. Dzięki temu zafarbowało nam świat na 
zielono. Gałęzie drzew uginają się pod listowiem. 
Niekoszone trawniki mają po 70 centymetrów wy-
sokości. Małe łąkowe kwiatki w pełnym wypasie. 
Liliowe budziszki, fioletowe farbniki i przekwitłe 
mniszki lekarskie, z których podmuchy wiatru roz-
sypują kule pełne nasion. Tuława oblepiona białymi 
kwiatkami, tamaryszek liliowymi gałązkami. Jest 
pięknie. 

1 czerwca 2021
Serial „Ranczo” usankcjonował drobnych pijacz-
ków. Jednak o ile w filmie postaci wykreowane 
przez Pieczkę, Kalusza czy Maciejewskiego bu-
dziły na twarzach uśmiech, ba, skłaniały do re-
fleksji, o tyle blokowi miłośnicy miejsc ustron-
nych już takich radosnych odczuć we mnie nie 
wzbudzają. Spacerując od kilku lat z pieskiem dość 
podobnymi trasami, spotykam na swojej drodze 
dwa lub trzy takie przybytki. Pierwsza ławeczka 
jest przy sklepie spożywczym, niemal vis a vis 
wejścia. Często już rano obejmuje ją we władanie 

miejscowy bezdomny sypiający nieopodal w krza-
kach. Szybko opróżnia buteleczkę piwa i siedzi 
w radosnym odrętwieniu. Szersze towarzystwo 
zaczyna gromadzić się nieco później, za to wytrwa-
lej okupuje święte miejsce. Lubię podsłuchiwać 
ich dyskusje, mając za przykrywkę psa. Niestety, 
oryginalne dialogi zabijają słowami-wytrychami 
typu ,,kurwa” czy ,,ja pierdolę”. I po kilku takich 
zmasowanych odzywkach moja ciekawość ga-
śnie. Kładę uszy po sobie, uciekam i już nie chcę  
wiedzieć, co dalej.

2 czerwca 2021
BWA dzieli od muzeum ze 30 kroków, może krocz-
ków. Mogę więc bez konsekwencji zaglądać tam 
tak często, jak tylko mi przyjdzie ochota. I pew-
nie to jest przyczyną, że jestem tam zbyt rzadko. 
Wydaje mi się, że zdążę, że za chwilę, że nawet 
przed demontażem wystawy jeszcze dam nura 
i obejrzę. Z zasady budzę się po czasie. Wystawy 
Grzegorza Myćki nie mogłam jednak przegapić. 
To nazwisko pojawiło się w moim życiu przed de-
kadą, gdy młody jeszcze uczeń zielonogórskiego 
liceum plastycznego dostał nagrodę w konkursie 
na rysunek satyryczny, który przez lata prowadzili-
śmy z Ryszardem. Młody artysta ukończył później 
licencjat w Instytucie Sztuk Wizualnych w Zielo-
nej Górze, a studia magisterskie na Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu, gdzie teraz pisze dok-
torat. Cały czas uprawia grafikę publicystyczną, 
lapidarną w formie, ale o sile wybuchu granatu. 
Nie jest mu obojętne to, co dotyka teraz nasz kraj, 
nie są mu obce sprawy społeczne. Chciałabym, 
aby jego prace znalazły się na ścianach budynków 

W poprzednich dwóch numerach „Inspiracji” drukowaliśmy dwie części dziennika Ewy 
Kwaśniewicz, głównie dotyczące okresu największego nasilenia epidemii koronawirusa. 
W tym wydaniu publikujemy kolejne zapiski o charakterze dziennika; ich autorką jest 
Alicja Błażyńska. Zamierzamy kontynuować tę tradycję, która – liczymy na to – spotka 
się z zainteresowaniem czytelników. Zapraszamy do lektury. 
 red.

Alicja BŁAŻYŃSKA
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 Zapiski

w naszym mieście. Aby słodkie, lepkie od winiar-
skiej tożsamości miasteczko krzyknęło na widok 
rysunku RASIZM.

8 czerwca 2021
No i stało się. Zgodnie z przewidywaniami przejęty 
przez Orlen koncern medialny PolPress wprowa-
dza swoich ludzi. Z dniem 1 czerwca redaktorem 
naczelnym „Gazety Lubuskiej” został były dzien-
nikarz Radia „Zachód”. Oczywiście nie szeregowy, 
ale sprawujący wiodąca rolę w tej podporządko-
wanej władzy rozgłośni. Kiedy dotarła do nas ta 
wiadomość, Kibic zaczął zastanawiać się, czy nie 
zrezygnować z prenumeraty. Powiedziałam mu: – 
Daj spokój. Przecież tam pracują też dziennikarze, 
których lubimy, cenimy, z którymi niekiedy pijemy 
piwo. Poczekajmy.

Po kilku dniach na łamach gazety ukazało się 
expose nowego naczelnego, pełne górnolotnych 
odwołań, mowy-trawy i słów o powrocie mediów 
w polskie ręce. Pojawił się nawet słynny motyw 
– Polki i Polacy, poszerzony teraz o słowo Polska. 
W jednym z komentarzy na facebookowym profi-
lu naczelnego ktoś napisał „Ty wierzysz w to, co 
»podajesz« czasem tym ludziom? Czy normalnie 
kariera i nie zwracasz większej uwagi na treść?”. 
W odpowiedzi padły następujące słowa: „Nie ma 
głupich pytań, ale próba odpowiedzi na niektóre 
z nich nie ma sensu. Pozdrawiam...!”. 

Pewnie jeszcze w czerwcu wytrzymamy z „Lu-
buską”, ale dłużej już nie.

27 czerwca 2021
Przed paroma tygodniami, podczas oficjalnego 
spotkania Kiwanisu, podziękowałyśmy Grażynie 
Suszczewicz za kilka świetnych lat pracy na rzecz 
dzieci w ramach naszego Klubu. Dziś, w węższym 
już gronie, postanowiłyśmy sprezentować jej por-
tret autorstwa Jerzego Fedry, odzwierciedlający to 
wszystko, co jej w duszy gra. Bo Grażyna jest wul-
kanem, w którym buzują przeróżne pasje. Z jednej 
strony – lekarzem pediatrą, z drugiej duszą praw-
dziwie artystyczną. Wytwarza oryginalną biżu-
terię, maluje oraz, co ciekawe, jest uczestniczką 
grup rekonstrukcyjnych. Poprowadzi nawet czołg! 

Jest też wrażliwym odbiorcą sztuki. Szczyci się 
największą kolekcją prac Adama Bagińskiego, 
a bogactwa autografów mogą jej pozazdrościć 
najwytrwalsi zbieracze. 

Będzie mi jej brakowało. Zresztą nie tylko mnie.

1 lipca 2021
Dziś Dzień Psa. Od dwóch lat mogę go obchodzić 
z naszym podopiecznym. Wychowuje nas ten zwie-
rzak jak chce. Gdy już myślimy, że osiągnęliśmy 
mały sukces, pojawia się kolejny jego wyczyn, 
pozbawiający nas wiary w zdolności perswazyjno-
-szkoleniowe. Ale mamy też sukcesy. Piesek nas 
zsocjalizował. Skupieni dotąd na pracy, gonitwie 
za wyznaczonymi celami, chęcią uczestniczenia 
w wielu wydarzeniach – zostaliśmy nagle osadze-
ni niemal w miejscu. Trzeba było spowolnić, ba, 
wręcz zatrzymać się. Nie powiem, na początku bo-
lało, jednak z czasem zaczęliśmy odkrywać urodę 
tego stanu rzeczy. Dzięki psu dziś inaczej patrzymy 
na sąsiedztwo. Spacery z nim otwierają nam oczy 
nie tylko na naturę, ale również na ludzi, których 
nigdy byśmy nie dostrzegli, gdyby nie Pele. Oka-
zuje się, że mamy wielu sąsiadów, istnienia któ-
rych nawet się nie domyślałam. Że wielu z nich 
to fajni, sympatyczni ludzie. Nie znamy swoich 
imion, więc mówimy o nich: właściciel Rolo, pan 
od Borysa, pani Suri. Mijamy się, wymieniamy 
uśmiechy, poklepujemy zwierzęta. Bywa też, że 
uciekamy kłusem przed innym psiakiem wywo-
łującym u naszego agresję totalną. Mały kundelek 
bez ogona powoduje u Pelego taką szarżę, taką 
jazdę, że obawiam się wręcz o jego serce i moje... 
palce. Że mi je powyrywa, a u siebie spowoduje 
uraz kręgosłupa. I nie pomagają na odwrócenie 
uwagi ani drobno pokrojone parówki, ani kawa-
łeczki sera żółtego. Gdy w obszarze swego węchu 
poczuje Wroga – włącza mu się instynkt łowcy. Co 
ciekawe, nie reaguje aż tak gwałtownie na koty czy 
inne zwierzaki.  

11 lipca 2021
Cztery tygodnie wycięte z życiorysu, a nawet wię-
cej. Wszystkiemu winien remont w naszej łazience. 
Na początku wszystko szło całkiem nieźle. Mimo 
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nieprzewidzianej choroby głównego wykonawcy 
prace posuwały się do przodu. Z każdym dniem 
jednak mieszkanie spowijała coraz grubsza war-
stwa cementowego kurzu. Mimo prób utrzyma-
nia jakiegoś ładu nasza siedziba wyglądała coraz 
gorzej. Tym bardziej, że nie byłam na miejscu. 
Kibic zdecydował, że powinnam z Pelem wypro-
wadzić się, gdyż pies nie pozwoli ekipie na spo-
kojną pracę. Ganiałam więc z jednego lokum do 
drugiego, udając, że robię coś pożytecznego. Po 
ponad trzech tygodniach nasza łazienka zaczęła 
spełniać swoją normalną funkcję i  mogłam wrócić 
do swojego łóżka. Z nadzieją spakowałam rzeczy, 
wyłączyłam lodówkę, zebrałam pieskie akceso-
ria i pojechałam do domu. Układałam plan, jak 
ogarnę ten bałagan, jak po kolei zbiorę z okien, 
dywanu, książek, naszych skromnych ubrań etc 
popiół poremontowy, gdy... okazało się, że nadjeż-
dża gość. I kolejny tydzień wyparował, a porządki 
robione na szybko ani były dokładne, ani logicz-
ne. Do mojej ulubionej klawiatury komputera, do 
leniwego wieczornego wyłożenia nóg na krześle, 
stosu prasowania czy sudoku wróciłam dopiero  
wczoraj. 

12 lipca 2021
Zakończyły się mistrzostwa Europy w piłce noż-
nej. Zdobywcami pucharu okazali się Włosi. I tak 
dobrze, że nie Anglicy, których kibice w półfinale 
oślepiali bramkarza Duńczyków laserowymi świa-
tłami. Takie ekscesy, niestety, zostają w pamięci 
znacznie dłużej niż ilość zwycięskich bramek. 
Wiadomo, że to nie wina piłkarzy, ale agresywne 
zachowania fanów wypaczają ogląd meczu i sym-
patie nawet najbardziej obiektywnych widzów. 
Poza tym dziwne te mistrzostwa. Nie przeżywałam 
ich, nie komentowałam, nie oglądałam większości 
spotkań. Toczyły się gdzieś w cieniu moich co-
dziennych obowiązków. Gdzież im do tych emo-
cji olimpijskich czy mistrzostw świata z połowy 
lat 70.? Gdzież do pamiętnego meczu na Wem-
bley (choć tegoroczny finał też na tym stadionie) 
lub choćby do tych mistrzostw, gdy w Portugalii 
Grecy wygrali z gospodarzami. Kopciuszek za-
siadł wówczas na tronie, a cała Europa cieszyła 

się. A dziś – jakoś letnio. Nasuwa się refleksja, 
że coś się zmienia. Kiedy wieczorem leżałam 
w łóżku, od czasu do czasu dobiegały do mnie 
okrzyki kibiców oglądających już finałowe rzu-
ty karne. Jakoś bez entuzjazmu, bez fantazji, bez 
bigla.  Pokrzyczeli, pohuczeli, padł decydujący  
gol i... zgaśli. 

Czyżby piłka gasła też?

15 lipca 2021
Ktoś kiedyś powiedział, że przeżycia, egzotyczne 
wyjazdy czy inne oryginalności wcale nie muszą 
się przełożyć na dobry tekst. Możesz pojechać do 
Nowego Yorku i materiał będzie banalny, ale moż-
na ze zwykłego wchodzenia po schodach uczynić 
majstersztyk. Od tego czasu boję się pisać. Bo ani 
z podróży po świecie, ani tym bardziej ze spacerów 
po klatce schodowej relacji już nie umiem robić.

Przed paroma dniami kolejna osoba zwróciła 
się do mnie ze słowami oburzenia na słowa, jakich 
użył Gienek Kurzawa w swoim felietonie w od-
niesieniu do prof. Bartoszewskiego. Zgadzam się 
z Basią w całej rozciągłości.

19 lipca 2021
Dziś będzie o koledze z pracy. Pan Marcin jest 
artystą w fachu montażu, pakowania, aranżacji 
i wszystkich tych bardzo ważnych czynności, dzię-
ki którym muzeum żyje, działa, po prostu funk-
cjonuje. Do każdej pracy zabiera się z rozmysłem 
i przewidywaniem. Dostaje najtrudniejsze wyzwa-
nia, takie, które wymagają szczególnego pochyle-
nia i troski. A jak przez sekundę nikt nie ma dla 
niego pracy, to ją sobie sam wynajduje  i wówczas 
się okazuje, że to był ostatni moment, by daną rzecz 
naprawić. Ostatnio upodobał sobie „Majestat” – 
instalację Wacława Kruczka. Ta oryginalna rzeźba, 
pospawana z bezużytecznych kawałków metalu, 
od jakiegoś czasu coraz bardziej naznaczona jest 
zębem upływającego czasu. Wziął więc nasz Mar-
cin niezbędne narzędzia i spędza przy „Majestacie” 
całe dni. Pod koniec każdego wygląda jak górnik, 
którego dopiero co spod ziemi przywiozła winda. 
Na usmolonej opiłkami i smarami twarzy świecą 
się tylko jasne białka oczu.
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27 lipca 2021
Moja młoda  sąsiadka. Grube okulary, uciekający 
wzrok, dziwne ubranie. Żyjąca we własnym świe-
cie, do którego niewielu ma wstęp. Już po wyrazie 
twarzy widać, że jest nieco opóźniona, a gdy roz-
poczyna rozmowę, jeszcze bardziej doświadczamy 
odmiennego obszaru jej życia. Mieszka z mamą, 
która zajmuje się nią, jak tylko może najlepiej, 
choć sama potrzebuje już pomocy. Dziewczynka 
nie chodzi do szkoły, ale uczestniczyła w zajęciach 
świetlicy zajmującej się osobami niepełnospraw-
nymi intelektualnie.

Gdy pojawił się w moim otoczeniu pies, ode-
zwała się do mnie. Pojawiły się pierwsze pytania 
– Mieszka tu pani? A co pani będzie teraz robić? 
Jaki to piesek? Co ma pani w siatce? Mogę iść 
z panią? Początkowo odpowiadałam, ale po cza-
sie – przyznam ze wstydem – zaczęłam uciekać 
od tych rozmów. 

7 sierpnia 2021
Kolejna tego lata wizyta w Zbąszyniu. I znowu 
w galerii „Starego Dworca”, którą prowadzi Wojtek 
Olejniczak. On sam, choć od lat mieszka i tworzy 
w Poznaniu, stale wraca do miejsca urodzenia, 
gdzie karmi swoją artystyczną duszę tym, co wy-
rosło na zbąszyńskim gruncie.

Poprzedni wernisaż „Na granicy światów. Kan-
tury – strachy polne z okolic Jerozolimy” odbył się 
w maju i były to fotografie Erwina Schenkelbacha. 
Trudna i ważna ekspozycja zachęcająca do przyj-
rzenia się symbolom, które człowiek sam stworzył 
dla obrony swego świata. 

Tym razem W. Olejniczak przygotował wystawę 
„Pracowita prowincja” w oparciu o stare negaty-
wy Constantego Sikorskiego. Byłam zachwycona 
rzetelnością podejścia do tematu i smakiem arty-
stycznym ekspozycji. Dokument podany w taki 
sposób chce się oglądać i zaglądać w myśli ludzi 
utrwalonych na fotografiach. 

Klimatu wydarzeniom w galerii dworcowej do-
dają przejeżdżające pociągi i głośne zapowiedzi 
przez megafon. Przemówienia są wówczas przery-
wane, nikomu  to jednak nie przeszkadza. Patrzymy 
w okno, na twarzach pojawia się uśmiech i wszyscy 

czują, że trzeba zatrzymać się. Codzienność ma 
swoje prawa.

Po wernisażu był jeszcze krótki wypad na dział-
kę naszej Ani, położoną nad pięknym jeziorem 
Błędno, gdzie ugościł nas sernikiem i kawą sam 
Jankowski (tak o nim mówi Ania).

10 sierpnia 2021
Pięć gwiazdek, trzy gwiazdki i Kukiza.

14 sierpnia 2021
Na dzień przed świętem narodowym przed kościo-
łem św. Ducha (czyli moim byłym) zorganizowano 
koncert pieśni patriotycznych. Och, jakże obco 
zabrzmiały mi w sercu po tym, co we wtorek zro-
biono Sejmie. Obco i na pokaz. Choć dobór utwo-
rów był bardzo szeroki. Od piosenek powstańczych 
przez pieśni z roku 1918, z „Pierwszą Brygadą” na 
czele, aż do piosenek wojennych i powojennych. 
Na spotkanie przyszło może w sumie 40 osób. 
Czyli niewiele, gdy uświadomimy sobie, że idzie 
o parafię kilkudziesięciotysięczną. Nigdy jeszcze 
Kościół nie był tak odgrodzony, tak wyrzucony ze 
świadomości ludzi. Niestety, dzięki swoim zanie-
chaniom i praktykom. 

Smutno, zważywszy ilu ludzi niegdyś bywa-
ło na tym skwerze i w kościele przy okazji nie 
tylko religijnych uroczystości. Pamiętam koncert 
pod batutą Pendereckiego, świetne występy chó-
ralne . A dziś? Grupa Prima Sort, a jako współ-
wokaliści przewodniczący Rady Miasta i ksiądz  
proboszcz. 

16 sierpnia 2021
Wczorajsze popołudnie wydawało się tak przewi-
dywalne. Wyjazd na ogródek i pierwsze w tym roku 
grillowanie. Kibic przygotował kiełbaski i sałatkę 
z pomidorów, ja ogarniałam jeszcze podlewanie. 
Potem zasiedliśmy w słońcu i wcinaliśmy dawno 
niejedzone potrawy. Pies też świętował. Dostał kość 
i nawet kiełbasy przestały go intrygować. Sjesty nie 
było, gdyż ziemia, ciągle niedoinwestowana naszą 
aktywnością, aż się prosiła o zainteresowanie. Wy-
rywałam więc chwaściska, nie wiedząc, na której 
części ogrodu się skupić. Tymczasem znudzony 
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Pele domagał się zabawy. Wzięłam więc patyk 
i zaczęliśmy rzucanki. Podczas jednego z apor-
tów ostry kawałek drewna wbił się psu w podnie-
bienie. Zwierzą aż usiadło z bólu i zaskoczenia. 
Szybka akcja i już gnałam do jedynego otwartego 
w niedzielę zakładu weterynaryjnego. Niestety, 
Pele nie pozwolił zajrzeć sobie do pyska i zapadła 
decyzja o narkozie. Po zastrzyku ten mój wiecznie 
ruchliwy, wiecznie ciekawy świata i węszący pies 
zaczął mi się przelewać przez ręce. Jeszcze wsta-
wał, jeszcze się nie poddawał. Zdziwiony patrzył 
na mnie, nie rozumiał, co się stało. Po chwili już 
leżał, jednak do końca nie chciał zamknąć oczu. 
Patrzył, a ja byłam przerażona. Starutki pan doktor 
próbował zmienić tok moich myśli opowieściami 
o swoich klientach. Asystowałam mu, zaglądałam 
razem z nim do gardła, do podniebienia, pod język, 
choć moja pomoc, bez okularów, była niewiele 
warta. Na szczęście okazało się, że nic nie utknęło 
w gardle. Pele dostał jeszcze glukozę i antybiotyk 
i mogłam go zabrać do domu. 

Dopiero w samochodzie nerwy nieco puściły. 
Patrzyłam na to maleńkie ciałko i myślałam, jak 
bardzo się zżyłam z tym stworzeniem, jak ważne 
jest ono dla naszej dwuosobowej rodziny. Już wie-
czorem wpychał się do łóżka i patrzył z rozpaczą 
(tak mówi mój mąż) na pustą miskę. 

Rano pies był zdrów. I czym będziemy się teraz 
bawić na spacerach?  

17 sierpnia 2021
Kolejna odsłona Jazzującego Muzeum była po-
święcona pamięci Piotra Machalicy. Piosenki wy-
konywane niegdyś przez znanego aktora zaśpiewali 
artyści zielonogórscy: muzycy, aktorzy, a nawet je-
den radny. To ostatnie nie dziwi, bowiem Krzysztof 
Machalica jest naszą rodzimą gałęzią znanego rodu 
aktorskiego. Zresztą to dzięki niemu Piotr często 
gościł w Zielonej Górze, miał tu przyjaciół z dzieciń-
stwa i z czasów późniejszych. Dla mnie ten koncert 
miał jeszcze inny wymiar. Aktor odszedł po zde-
rzeniu z COVID-em. Podobnie jak nasz przyjaciel 
Wojtek. I gdy usłyszałam piosenkę Krajewskiego 
i Osieckiej „A gdy mnie już nie będzie” – pojawiły 
mi się łzy na policzkach. Nie mogłam się opano-

wać, choć przecież wcześniej płacz nie towarzyszył 
memu smutkowi. Nadal jest we mnie jakiś rodzaj 
niewiary w to, że Wojtka naprawdę już nie ma.

23 sierpnia 2021
Suczka Misia pojawiła się w orbicie naszego za-
interesowania jakoś tak nieoczekiwanie, przed 
dwoma laty. Najpierw widywało się jej pijanego 
właściciela. Szedł drobnym krokiem, leciutko 
balansując ciałem. Kiedy dochodził do schodów 
prowadzących do sklepiku, cała drżałam, bojąc 
się jakiegoś spektakularnego lotu i upadku. On 
jednak sobie tylko wiadomym sposobem poko-
nywał stopnie, potem na chwilę zatrzymywał się 
przed przejściem i już docierał do osiedlowego 
wodopoju. Za nim w pewnej odległości sunęła 
kudłata psinka, pozbawiona zupełnie zaintereso-
wania swojego pana. Była tak opasła, że ledwie 
powłóczyła nóżkami. Zatrzymując się za potrze-
bą, ciężkim truchtem nadrabiała odległość, by 
nie stracić z oczu swego właściciela. A gdy do-
cierali do kiosku, grzecznie siadała przed drzwia-
mi i wiernie wpatrywała się we wchodzących  
i wychodzących. 

Któregoś dnia Kibic, uzupełniając piwne cze-
skie zapasy, natknął się w sklepiku na pana Misi. 
Ten, zamroczony dość mocno alkoholem, zaczął 
mu się żalić, że niedawno zmarła mu żona. Była 
zdrowa. Coś się pojawiło, poszła do szpitala na 
operację i nie wróciła. Świat mu się przewrócił. 
I został sam z psem, który był oczkiem w głowie 
żony, który na niego nie zwracał uwagi, a teraz 
tęskni, szuka swojej pani po domu. Opowiadając, 
po pijacku łkał, z prawdziwym żalem, smutkiem 
i beznadziejnością. 

Od tamtej chwili obserwowaliśmy tę parę już 
inaczej. Z biegiem tygodni, a później miesięcy 
suczka chudła, nabierała wigoru i była weselsza. 
Jej pan bywał wstawiony, ale już nie z taką czę-
stotliwością, jak wcześniej. Niekiedy zatrzymywał 
się przy sąsiadach, konwersował, nawet zagadywał 
do innych piesków. Jakby pogodził się ze stratą 
i zaakceptował współlokatorkę. 

Parę tygodni temu zauważyłam go, jak samotnie 
wędruje w stronę wiadomego kiosku. Kolejnego 
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dnia znowu i znowu. Swoim spostrzeżeniem po-
dzieliłam się z Kibicem. – Może suczka chora albo 
odeszła – powiedział. Jednak podczas kolejnego 
spotkania zapytał sąsiada, co się stało. Jak się oka-
zało, ten musiał oddać ją do schroniska. Koszto-
wała go za dużo, a on ze swojej marnej emerytury 
nie był w stanie jej utrzymać. Pojawiły się choroby, 
a w ślad za tym wizyty u weterynarza, leki. Jakby 
tego było mało, za ostatniego fryzjera psiego za-
płacił 200 złotych i to zadecydowało. Jednak przez 
ten cały czas dowiadywał się o jej los. Na szczęście 
znalazła się jakaś pani (emerytka) i zaadoptowała 
ją. Teraz Misia ma dobrze, jest kochana, chodzi 
na długie spacery, ma różne smaczki. Może nawet 
siadać na kanapie – powiedział ze smutkiem na 
zakończenie. 

I tak nasz Pele stracił kumpelkę.

26 sierpnia 2021
Już drugi raz tego lata byłam w Wiechlicach. Tym 
razem zawiozłam tam przyjaciół, by choć na chwi-
lę oderwać Krystynę od ciągłej opieki nad bra-
tem chorym na alzheimera. Tadeusz już nas nie 
poznał. Przywitał się, uścisnął rękę, przytulił się 
przy powitaniu, ale nie wiedział, kim jesteśmy. 
Najprostsze czynności są też już poza jego moż-
liwościami. Nie wiedział, czym jest pas bezpie-
czeństwa, jak go zapiąć, którędy wysiadać, nawet 
szklanka z napojem była dla niego problemem. 
Jego głos słabszy niż przed kilkoma miesiąca-
mi. Mówi niewiele zresztą. Serce się ściska, gdy 
człowiek sobie przypomina, jak nieograniczone 
wręcz możliwości miał jego umysł, jak pochła-
niał książki, jak realizował projekty do wtryskarek. 
Dziś jest zdany na opiekę siostry, która – gdy ją 
powiadomiliśmy o chorobie – bez słowa zabrała 
go na drugi koniec Polski, do rodzinnego domu. 
Jest mu dziś matką, ojcem, opiekunką. Nie może 
nigdzie się ruszyć bez brata, nie może odetchnąć 
choćby dwóch, trzech dni. Tadek nie chce być bez 
niej, tęskni, jest niespokojny i pobudzony. Teraz 
zdobyła się jeszcze na wysiłek i przyjechała z nim 
do Zielonej Góry (pociągiem), by przygotować 
mieszkanie brata do sprzedaży. Przekopuje się 
przez tysiące jego książek, stare dokumenty, wyniki 

badań, niezliczone klisze fotograficzne. Pakuje, 
układa, sprząta. Nawet trudno jej pomóc, bo o każ-
dej rzeczy musi i tak zdecydować sama. Cudowna,  
dzielna osoba. 

Wiechlice były mokre po deszczu, ale pogo-
da i tak nam sprzyjała. Gdy chodziliśmy po polu 
golfowym, wzdłuż winnic, zaświeciło nam piękne 
słońce. Zrobiłam kilka zdjęć, wypiliśmy kawę mro-
żoną i już jechaliśmy z powrotem, spowici morzem 
deszczowych kropel. Smutno.

27 sierpnia 2021
Od paru dni trwają Igrzyska Paraolimpijskie w To-
kio. Zmagania sportowe zawsze przyciągają uwagę 
tłumów, jednak nie oszukujmy się. Rywalizacja 
zawodników niepełnosprawnych i ich osiągnięcia 
są zdecydowanie mniej oglądane i chwalone przez 
ogół. A nazwiska medalistów po dniu, dwóch ucie-
kają nam z pamięci. 

Róża Kozakowska zdobyła dla Polski złoto 
w rzucie maczugą. Jeszcze w 2019 roku zawod-
niczka startowała na mistrzostwach świata osób 
pełnosprawnych, w skoku w dal. Niestety, po ugry-
zieniu przez kleszcza zachorowała na neuroborelio-
zę stawowo-mózgową. To przekreśliło jej ambicje 
w tej dyscyplinie. Nie odpuściła jednak, przerzuciła 
się na dostępną w jej stanie zdrowia dyscyplinę i... 
Mazurek Dąbrowskiego znowu zabrzmiał w Tokio .
Dyscyplina, w której Róża zdobyła medal, to rzut 
maczugą, wymyślony specjalnie dla osób z pora-
żeniem mózgowym, tetraplegią i jeżdżących na 
wózku. Zastępuje niepełnosprawnym rzut oszcze-
pem, który byłby bardzo ciężki do wykonania dla 
sportowców z porażeniem kończyn. 

2 września 2021
Biografia „Pilchu” autorstwa Witolda Beresia uka-
zała się już jakiś czas temu, ale właśnie ją kupiłam. 
Znowu mam przyjemność obcowania z Jerzym 
Pilchem. Dużo tu o nim, jego życiu dziennikar-
skim, literackim. Są też kawałki felietonów, nawet 
te dotąd niepublikowane. Czytam ją po odrobince, 
po kawałeczku. Takie ciasteczko każdego dnia.
Klub „Tygodnika Powszechnego” zapowiada spo-
tkanie z autorem biografii. Już się cieszę.
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7 września 2021
Kilka miesięcy wcześniej pisałam o syndromie „ła-
weczki”. Tym razem opowieść o miejscu niby podob-
nym, jednak zupełnie innym. Na całkiem niemałym 
skwerku zieleni zagospodarowali przestrzeń dorośli 
mężczyźni z pobliskich bloków. Początkowo my-
ślałam, że okoliczne lumpy upodobały sobie kolej-
ne miejsce, bo z oddali dochodziły głośne okrzyki, 
śmiechy, czasami muzyka, bywało, że i mocniejsze 
słowa. Gdy jednak – oczywiście podczas porannego 
spaceru z Pele – dokładnie spenetrowałam miejsce, 
byłam bardzo zaskoczona. Przechodzących wita szyld 
wbity w ziemię z napisem „Arena pod wierzbą”. 
W głąb wiodą dwa schodki pomalowane na kolor 
zielony i żółty, świadczące, że spotykają się tu albo 
zagorzali fani naszego miasta (bywa, że powiewa 
flaga Zielonej Góry), albo – ku czemu bardziej się 
przychylam – wierni kibice Falubazu. Na środku 
placyku cztery ławki parkowe otaczają wymurowa-
ny tor – prawdopodobnie do gry w kapsle. Nad nim 
rozciągnięta jest olbrzymia płachta przeciwdeszczo-
wa, utrzymywana na linach zaczepionych o pobliskie 
drzewa. Obok stoją złożone krzesełka i dwa pluszowe 
fotele. Jednak tym, co mnie szczególnie ujęło, jest 
zestaw trzech worków na stelażu, pozwalający na 
segregację odpadków. W pobliżu dwa duże hoboki 
napełnione wodą, miotła, jakaś szufelka, a całe obej-
ście uprzątnięte po wieczornych spotkaniach. Nigdy 
nie widziałam tam pracowników spółdzielni, wniosek 
z tego, że użytkownicy miejsca sami dbają o porządek. 
Na popołudniowe rozgrywki przychodzą nie tylko 
mężczyźni. Często towarzyszą im ich kobiety, dzieci. 
W ciepłe wakacyjne wieczory i popołudnia miejsce 
tętni życiem. Okoliczni mieszkańcy szanują obyczaje 
swoich sąsiadów, nawet my, spacerowicze z psami, 
wybieramy inne trawniki, by nie brudzić miejsc, gdzie 
bawią się dzieci, gdzie widać dbałość o porządek. 

Bywa jednak, niestety, że okupuje to miejsce 
okoliczna żulia, która chce się tylko napić i zo-
stawia po sobie syf. Ale to już się nie zmieni. Nie 
mam nadziei.

6 września 2021
Już naprawdę nie ma czego oglądać w telewizji. 
I nie myślę tylko o programach telewizji państwo-

wej, moją niechęć budzą też stacje prywatne. Mą-
dre i ciekawe audycje można wymienić na palcach 
jednej ręki – jeżeli w ogóle. Reszta to chłam powo-
dujący prawdziwe odmóżdżenie. Z każdym rokiem 
jest gorzej. Pamiętam, że gdy na antenę wchodził 
„Big Brother”, wydawało mi się, że dalej się nie 
posuniemy. Jak pokazały kolejne dekady – jest 
coraz gorzej. Tyle o rozrywce, z kanałami informa-
cyjnymi nie jest lepiej. Już nie informują, szukają 
jedynie sensacji. Tak bardzo mi brakuje nieodżało-
wanego Grzegorza Miecugowa. W „Innym punkcie 
widzenia” można było wysłuchać mądrej i niczym 
nieprzerwanej rozmowy z nie zawsze powszechnie 
znanym, za to wybitnym przedstawicielem nauki, 
sztuki czy życia społecznego. 

Na szczęście toczą się właśnie Mistrzostwa 
Europy w siatkówce. Skracamy więc z Kibicem 
nasze i tak krótkie pobyty w ogródku i pędzimy 
na mecze polskiej reprezentacji (dopóki jeszcze 
grają), i nie tylko. Siatkówka to jedna z tych dys-
cyplin, w których zawodnicy nie sięgają po faul, 
by osiągnąć sukces.  

Niedawno rozmawiałam z kolegą o tym, jakie 
dyscypliny nas interesują. Powiedział, że oprócz 
piłki nożnej ogląda namiętnie kolarstwo. Na to ja, 
że przecież wyścigi rowerowe to śmiertelna nuda. 
Wówczas zaripostował: – Przecież gdy filmują wy-
ścigi, widać piękne krajobrazy, ciekawe miasta, 
nawet zabytki! 

5 września 2021
EH! To EH! jest smutne, jak smutna jest starość, któ-
ra zaczyna mnie już dotykać. Pojawiła się pewnie już 
dużo, dużo wcześniej, ale jej nie identyfikowałam. 
Teraz jednak zaczyna mi doskwierać coraz mocniej. 
I nie myślę o prawdziwych już łanach siwych wło-
sów (te się pofarbuje), o całych stadach zmarszczek 
(te wraz z malejącą ostrością wzroku nie bolą zbyt 
mocno), nie frustrują mnie też niemijające obrzmie-
nia wokół oczu, jakieś podwójne podbródki czy po-
czwórne fałdy brzuszne. Te wszystkie symptomy są 
znajome i straszą tylko na zdjęciach. Starość martwi 
mnie w innych przejawach. Każde ugięcie kolan jest 
problemem, każde wspięcie na taboret poprzedzam 
myślą, z której nogi zacząć, by nie nadwyrężyć tej 
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Zapiski

bolącej. Niemiły jest również każdy ostry i chłod-
ny wiatr, pokłosiem którego jest niekończący się 
ból głowy, zatok i wszystkiego świętego w tym 
otoczeniu. Najbardziej jednak boli stan umysłu. 
O atak paniki przyprawia mnie zapomnienie słów, 
myśli albo poprzednio wykonywanej czynności. 
Boli zapomnienie fabuły książki czy tytułu utworu 
ukochanego kompozytora. W pierwszym odruchu 
chcę rzucić się na Google, ale wiem, że to droga 
donikąd. Zatem męczę mój wyjałowiony, rozleni-
wiony, mało skoncentrowany umysł. Stosuję starą 
zagrywkę. Niby odchodzę od tematu, niby eksplo-
ruję inne zagadnienie, a po chwili powracam do po-
szukiwania zguby. Niestety, nadal jej nie ma. Sięgam 
po obrazy, które mogą ją przypomnieć. Pojawiają się 
jakieś litery, kształt  i... Niestety, nic. Musi nadejść 
prawdziwe zapomnienie, prawdziwe odłączenie, by 
nagle poszukiwana nazwa, fraza mogła się pojawić, 
jak słynna archimedesowska „Eureka!”. 

Dziś jeszcze sobie radzę. Co będzie dalej? Ja, 
dziecko Alzheimera, tak wielką nadzieję pokładam 
w nauce. Nie chodzi mi o bardzo długie życie, ale 
gdy wspomnę ostatnie lata życia mojej mamy, gdy 
patrzę dziś na Tadeusza – przeraża mnie niedaleka 
przyszłość. 

10-11-12 września 2021
Trzydniowy maraton z Kiwanisem zielonogór-
skim i frankfurckim w Witnicy. Przyczynkiem do 
spotkania była 15. rocznica współpracy pomiędzy 
naszymi klubami. Program tego nadgranicznego 
miniszczytu był wypełniony w każdej minucie. 
Najważniejszym jednak punktem było kilkakrot-
ne spotkanie z druhem Zbigniewem Czarnuchem, 
o którym powiedzieć, że jest regionalistą, to nic nie 
powiedzieć. To człowiek do cna wypełniony ideą 
pojednania, o głębokiej myśli społecznej i wiel-
kim zrozumieniu dla odmienności. Gdy z pasją 
opowiadał nam o swoich witnickich doświad-
czeniach, nie mogłam uwierzyć, że mam przed  
sobą 92-letniego człowieka. W piątkowe popo-
łudnie oprowadzał nas w pobliskim Dąbroszynie 
po kościele, gdzie zaznajamiał nas z przeszłością 
świątyni i rodziny von Schöningów. Sam pałac – 
wystawiony obecnie na sprzedaż – niestety nie był 

dostępny, a szkoda, bo jego projektantem był Carl 
Friedrich Schinkel – autor przebudowy naszego za-
tońskiego skarbu. Wizyta wewnątrz budynku mogła 
dać nam choć cząstkę wyobrażenia, jak wyglądał 
pałac w Zatoniu przed spłonięciem.

Kolejnego dnia Zbigniew Czarnuch już od rana 
wyglądał nas niecierpliwie przed swoim żółtym 
„pałacykiem”, gdzie funkcjonuje stworzona przez 
niego Izba Pamięci. Podczas wykładu podzielił się 
nie tylko historią nadania temu miejscu wymiaru 
pojednania polsko-niemieckiego, ale i trudnych 
dzisiejszych realiów politycznych, próbujących 
odmienić formułę jego funkcjonowania.

Parę godzin później druh Zbigniew zabrał nas 
do stworzonego przez siebie Parku Drogowskazów 
i Słupów Milowych Cywilizacji, którego koncep-
cja zasadza się na idei drogi będącej symbolem 
łączności społeczności lokalnej ze światem. Nasz 
niezmordowany przewodnik z werwą przedstawiał 
ideę każdej strefy (4), odnosząc się do skompliko-
wanej historii polsko-niemieckiej i świata w ogóle. 
Niestety, przemarsz przez to bardzo ważne miejsce 
zaburzały od czasu do czasu smutne postaci witnic-
kiej „elyty” – pijane kobiety i mężczyźni, którym 
nasza obecność wyraźnie przeszkadzała. Zdarzył 
się wręcz incydent, który mnie zawstydził. Z grupki 
kilku żuli przechodzących nieopodal usłyszałam 
okrzyk: – Raus aus Polen . 

W niedzielny poranek opuściliśmy gościnną 
Witnicę i udaliśmy się do Kostrzyna nad Odrą. 
Naszym celem było zwiedzanie Twierdzy Kostrzyn 
oraz umieszczonej w Bastionie Filipa stałej eks-
pozycji muzealnej.  

Dawno tak się pozytywnie nie zmęczyłam.

25 września 2021
Druga odsłona Nocy Muzealnej. W tym roku za-
nurzyliśmy się w kulturę chińską. Na początku 
byłam nieco sceptyczna, ale po tym wydarzeniu 
(zarówno majowym, jak i dzisiejszym) i bogac-
twie różnorodnych doznań  urodził się nam (Mirze 
i mnie) nowy pomysł. Chiny celem naszej kolejnej 
dalekiej podróży.

 Alicja BŁAŻYŃSKA
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Post mortem 

Z gwiazdą Dawida zeszli pod naszą ziemię,
zatruli powietrze dwutlenkiem śmiertelnych Psalmów,
musimy się dusić, my, mordu świadkowie,
za drugą rączkę z katem iść pochyleni w dziejach.

Nie pomoże alkohol. Na powierzchnię wypływa
oleistą purpurą nasza hipokryzja.
Nie pomogą pomniki i fakt, żeśmy bezbronni
byli jak oni. Nie wszystkich smucił miecz
rozcinający węzeł gordyjski dla nas,
rozcinający dwa życia narodu.
Nie pomoże alkohol, Lete tchórzów i głupców.

Morderca może w białych rękawiczkach
podawać rękę tym, co ocaleli.
Może powiedzieć, patrz, moja prawica
czysta jest, nie wiedziała,
co druga ręka czyni.

A zamyślony hurrachrześcijanin,
strząsając popiół cygara w Atlantyk,
rzec może, owszem, napis był i ręka,
ale nie miałem z sobą okularów.

Ale my w spisku byliśmy najstarsi,
nawet milczeniem nie zobowiązani, 
jedliśmy chleb wspólny, z tej samej skały
pili, ich ręce dotykały nas,
bezkrwiste ręce biblijnych krawców.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Te same ręce są wiatrem za szybą
szarpią czerwony wstyd wieńca
  szarpią pamięć

 Jan DAROWSKI

(z: Antologia poezji polskiej na obczyźnie 1939-1999.  
Czytelnik 2002) 
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 Moje pasje

Szanowni Czytelnicy „Inspiracji”! 
W poprzednim numerze zwróciliśmy się do Was z prośbą o przysłanie tekstów, które będą 
poświęcone tematom z różnych względów ważnych w Waszym życiu. Proponowaliśmy 
napisanie o fascynacjach i pasjach życiowych, albo przynajmniej o zainteresowaniach. 
Szczególnie apelowaliśmy do miłośników i posiadaczy zwierząt, żeby opowiedzieli 
o swych podopiecznych i przysłali ich zdjęcia. 

Dziękujemy tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel. Na następnych stronicach druku-
jemy nadesłane materiały, częstokroć z załączonymi ilustracjami. Warto zagłębić się w te 
publikacje, być może pomyśleć o przelaniu na papier własnych przemyśleń. Zachęcamy. 
Generalnie zachęcamy też do przesyłania do nas wszelkich Waszych publikacji, listów, 
wspomnień, fragmentów twórczości. Z pewnym żalem bowiem zauważamy, iż kolejne 
wydania „Inspiracji” wzbudzają słabą reakcję – przynajmniej jeśli idzie o materiały 
pisane. Czyżby zaraza aż tak mocno osłabiła wolę seniorów?

Piszcie! Jeśli ktoś nie używa poczty elektronicznej, może swój tekst, zdjęcie po pro-
stu przynieść lub przysłać zwykłą pocztą do siedziby ZUTW (al. Wojska Polskiego 9)!

 Redakcja
Nasz adres mailowy: kontakt@utw.zgora.pl

Uwiodła mnie 
szabla
Pojęcie pasji ma wiele konotacji. Zasadnicze 
jednakże rozumienie tegoż pojęcia jest zwią-
zane z jego odnoszeniem się ze szczególną pre-
dylekcją do czegoś lub ku czemuś. Stąd też 
możemy do tego „zjawiska” stosować pojęcie 
admiracji czy wręcz miłości...

Szczęśliwym staje się człowiek spełniony poprzez 
pasję właśnie, któremu przyszło  doświadczyć tego 
wspaniałego „zjawiska”. Dodaje ono życiu szcze-
gólnego smaku, wypełnienia, staje się wręcz jego 

sensem. Nie wszystko przecież układa się w nim 
według naszych dążeń, planów czy marzeń, a pasja 
wypełnia życie w sposób szczególny. Niektórych 
uwzniośla, potęguje poznawalność określonych 
merytorycznych przestrzeni i świata, rozwija oso-
bowość, wrażliwość – staje się szczególnym sen-
sem ludzkiej egzystencji. Oczywiście, nie dzieje 
się tak zawsze, tylko czasami. Staje się też, z upły-
wem lat, czymś wyjątkowym bądź jako komponent 
naszego życiowego spełnienia z ukochaną osobą, 
rodziną, bądź wiąże się z życiem zawodowym.

W moim życiu z tymi pasjami, czy też „pod-
pasjami” (mam na myśli te, które trwały krótko, 
choć czasami intensywnie), było tak...

W szkole podstawowej, czyli w latach pięćdzie-
siątych XX wieku, pasjonowałem się Indianami. 
Na tyle głęboko, że pojawiłem się z tą moją pasją 
(w pięknym indiańskim pióropuszu) na łamach 
ówczesnego „Świata Młodych”; ależ byłem z tego 
dumny! W tym samym czasie odwiedziło mnie 
Polskie Radio, nagrywając ze mną o tym audycję. 

Włodzimierz KWAŚNIEWICZ



Ilustracje znanego 
zielonogórskiego artysty 
do publikacji o młodym 
hobbiście, które się 
ukazały w czasopiśmie 
„Świat Młodych”

Rys. Klem Felchnerowski
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Na ulicy powstała zaś sensacja z po-
wodu przyjazdu radiowozu z Warsza-
wy! Na przełomie lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych minionego wieku „na-
rodziła” się moja pasja szczególna. Jak 
się potem okazało, została ze mną na całe 
życie, stając się z czasem zawodem, moją 
niszową specjalnością. To przez nią spełni-
łem się na wielu polach mojej aktywności 
i realizuję nadal, będąc już „stypendystą 
ZUS-u”. To dzięki niej osiągnąłem w mo-
jej merytorycznej, tj. głównie bronioznaw-
czej działalności tak wiele, stając się m.in. kimś 
ważnym w polskiej i międzynarodowej literaturze 
przedmiotu. I tu jest pewien paradoks logiczny! 
Otóż jestem z moich głębokich i niezmienianych 
przekonań pacyfistą. Pacyfistą, bo wojna to coś 
najgorszego w cywilizacyjnym rozwoju i trwa-
niu człowieka. Cóż, wojny były, są i będą, czego 
dowodzą te, które dzieją się na naszych oczach. 
Stąd też znana rzymska zasada głosząca: 
chcesz mieć pokój, szykuj 
się do wojny. Pozostając 
przy tego typu konstata-
cjach, wspomnijmy także 
Clausewitza, który powie-
dział, że wojna jest inną formą 
prowadzenia polityki.

Od kiedy pamiętam, zawsze chcia-
łem być historykiem i muzealnikiem. 
Zaczynem tych moich marzeń było 
zbieranie w czasach wczesnej młodo-
ści militariów, a szczególnie białej 
broni. Tych interesujących mnie 
wówczas artefaktów było po 
Niemcach całkiem sporo na tzw. 
wówczas Ziemiach Odzyska-
nych. Hełmów, szabel, 
sztyletów, bagnetów, 
jak też wszelkie-
go żołnierskiego 
oporządzenia. 
Zresztą i innych 
„poniemiec-
kości”. Po 
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zakończeniu wojny i po wyzwoleniu  
naszych obecnych ziem zachodnich 
zachowało się w polskich domach wie-
le, innych niż militarne, obiektów po 
Niemcach. Pamiętam je z mojego domu 
i z głogowskiego – moich teściów, stąd 
też jest ich trochę w naszym mieszkaniu.

To zainteresowanie militariami (co 
dla większości chłopców było naturalne) 
implikowało szerszymi z mojej strony 
działaniami. W pierwszej połowie lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, jako 
uczeń liceum ogólnokształcącego (gdzie 
historii uczył nas Zbigniew Czarnuch), 
musiałem na koniec każdego okresu 
(a były wówczas cztery) wygłosić na lekcji 
z tego przedmiotu referat z historii wojsko-
wości. Już wtedy wiadomo było, że pójdę 
na studia historyczne. I to wówczas zafa-
scynowało mnie muzeum – nie tylko jako 
„składnica artefaktów” przeróżnych, ale 
również instytucjonalnie. I właśnie w tym 
czasie dzięki Zbigniewowi Czarnuchowi 
i jego znajomości z dyrekcją Muzeum Zie-
mi Lubuskiej mogłem się zagłębiać w prze-
szłość poprzez bezpośredni,  materialny 
kontakt z przechowywanymi w magazynach 
muzealiami, a przede wszystkim, oczywiście, 
z militariami.

W ogóle w Muzeum, w ówczesnej siedzi-
bie tej placówki przy obecnej ulicy K. Lisow-
skiego, znalazłem się pierwszy raz około 1955 
roku z moją Mamą. Było to dla mnie ogromne 
przeżycie, gdyż pojawiłem się w miejscu szcze-
gólnym, pięknym i zaczarowanym, a wyjątkowo 
tajemniczym poprzez swą specyfikę. Z czasem 
stworzyłem sobie takie osobiste zaczarowane 
miejsce, quasi-muzeum, w skrytce pod schodami 
naszego mieszkania przy ul. Zamkowej 3. W moich 
licealnych czasach zapakowałem z tego muzeum 
kilkanaście sztuk broni białej i pociągiem zawio-
złem je do siedziby TVP w Warszawie. Tamże, 
w programie o kolekcjonerach, werbalizowałem 
swą pasję i pokazywałem moje skarby jako naj-
młodszy uczestnik, pękając z dumy!

Studia, oczywiście historyczne, 
skończyłem w Poznaniu na tamtejszym uniwersyte-
cie, finalizując je pracą magisterską o zdobnictwie 
szabel polskich w XVII wieku. Tamże doktoryzo-
wałem się w Instytucie Historii Sztuki w dziedzinie 
historii sztuki w zakresie bronioznawstwa. Ależ to 
brzmi... Dysertacja poświęcona była oczywiście 
szabli polskiej. Pierwszy tekst o szablach opubli-
kowałem na łamach „Gazety Lubuskiej” w 1975 r . 
Tam też zamieściłem wiele artykułów o dawnej  
broni i historii wojskowości, sporo pisałem również 
na łamach byłego „Nadodrza”. Potem poszedłem 
z moimi publikacjami (i nie tylko) „w Polskę”. 

W 1976 r. rozpocząłem swoją karierę muzealną, 
trwającą 36 lat, jako kierownik Działu Winiarskie-
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go Muzeum Ziemi Lubuskiej. Oczywiście predy-
lekcja do dawnej broni rozkwitała, szczególnie 
do szabli, jako wyjątkowego dla mnie typu oręża. 
W efekcie tego stałem się polskim bronioznaw-
cą o liczącym się dorobku w przestrzeni polskiej 
i międzynarodowej. 

Dlaczego pośród dawnej broni uwiodła mnie 
szabla? Otóż dlatego, że jest ona dla mnie w naszej 
historii i tradycji orężem szczególnym. Orężem 
wielofunkcyjnym, przede wszystkim bronią, ale 
też obiektem symbolicznym w swej wielofunk-
cyjności. Piszę o tym, jako uznany fachowiec bro-
nioznawca, w wielu moich książkach, artykułach, 
katalogach i bronioznawczych ekspertyzach. Przez 
wiele lat brałem też udział w licznych konferen-
cjach, spotkaniach 

autorskich etc. Byłem wykładowcą akademickim 
na byłej Politechnice Zielonogórskiej i w dawnej 
Wyższej Szkole Pedagogicznej. Dwa lata temu 
miałem wielką przyjemność wygłosić wykład 
o szablach Tadeusza Kościuszki w Szwajcarii, 
w Muzeum Polskim w Rapperswilu. Występowa-
łem z wykładami, i dalej to robię, w wielu muze-
ach, szkołach, bibliotekach i różnych instytucjach 
kultury. Cenię sobie bardzo spotkania ze słucha-
czami pięknej idei, jaką są uniwersytety trzeciego 
wieku, szczególnie w ukochanej Zielonej Górze.

Wyjątkową przestrzenią realizacji mojej pa-
sji orężno-muzealnej stało się Lubuskie Muzeum 
Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzo-

nowie. Możliwość stworzenia autorskie-
go muzeum (jak się z czasem okazało 
czołowego w Polsce w swej działalności 
merytorycznej) była dla mnie darem nie-
bios. Według mnie praca w muzeum to 
dla historyka  wyjątkowa szansa samo-
realizacji, a stworzenie nowego, swoje-
go autorskiego muzeum to wyjątkowy 
dar od losu, jeden na milion. Ja taki dar 
dostałem i go wykorzystałem, tworząc 
dzieło mojego życia. 

Początki budowania tegoż dzieła 
przypadają na dzień 1 stycznia 1978 
roku, czyli powstanie w Muzeum Zie-
mi Lubuskiej Działu Braterstwa Bro-
ni. Zlokalizowałem je w drzonowskim 
pałacu, będącym wówczas w ruinie. 
Jego odbudowa i adaptacja na cele 
muzealne, odtwarzanie historycznego 
parku, budowanie zbiorów ciężkiego 
sprzętu wojskowego, lotniczego i in-
nych orężnych obiektów – wszystko 
to doprowadziło w efekcie do ofi-
cjalnego otwarcia Muzeum 8 maja 
1985 r. Po drodze była działalność 
promocyjna i edukacyjna, tak waż-
na w budowaniu prestiżu placów-
ki. Publikowałem swoje przeróżne 
teksty, promowałem na różne spo-
soby obiekt moich zainteresowań 
i tej  szczególnej pasji, stałem się 

Narrator tej opowieści (w czapce) na zdjęciu ze swoim ojcem
Fot. Archiwum rodzinne
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jedynym w województwie i uznanym w Polsce 
biegłym sądowym w dziedzinie historii sztuki 
i bronioznawstwa. Nawiązałem wiele kontaktów 
polskich i międzynarodowych, czego efektem są 
moje książki w wielu bibliotekach w Polsce i na 
świecie, jak też prace wydane w Sankt Petersburgu 
w wydawnictwie publikującym dzieła światowych 
bronioznawców. Opracowałem kilkaset bronio-
znawczych ekspertyz broni (głównie szabel) dla 
muzeów i kolekcji prywatnych w Polsce, jak też 
europejskich oraz w USA.

Wracając do dzieła mego życia i mojej najwięk-
szej pasji i miłości, tj. Lubuskiego Muzeum Woj-
skowego, które śni mi się od czasu do czasu..., to 
muszę nadmienić, że mimo emeryckiego statusu 
jestem nadal z nim związany wieloma więzami. 
Jestem od lat członkiem Rady Muzeum i przewod-
niczącym Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Woj-
skowego, bywam tam bardzo często, służąc swoją 
wiedzą i długoletnim doświadczeniem, i obserwuję 
z satysfakcją piękną działalność mojego godnego 
następcy na stanowisku dyrektora.

Moją pasję realizowałem też w latach 1982 
i 1985 jako stypendysta Ministerstwa Kultury 

w ówczesnym ZSRR, prowadząc badania w mu-
zeach Moskwy, ówczesnego Leningradu oraz 
w Gruzji i Armenii. Szczególną radość sprawiały 
mi spotkania z dawną bronią w magazynach Er-
mitażu.

Początki moich zainteresowań militarnych wi-
doczne są już na zdjęciu z moim Ojcem, gdzie 
– mając chyba pięć lat – dumnie stoję w czapce 
wojskowej. Nadal ciągle ważne są dla mnie inne 
moje pasje. Należy do nich muzyka, ze szczególną 
predylekcją do muzyki poważnej; jak ja kocham 
Chopina, Czajkowskiego i Bethowena! To dzięki 
ich dziełom ciągle w duszy mi gra. Oprócz muzyki,  
która poza orężno–muzealną pasją stała się naj-
ważniejsza, jest też miłość do gór. Niestety, moja 
obecna wydolność fizyczna nie pozwala już na 
wędrowanie po górach. Wreszcie  moja miłość do 
samochodów, szczególnie zabytkowych i spor-
towych. Miałem ich w życiu sporo, w tym dwa 
sportowe. Jest też miłość do zwierząt, a przede 
wszystkim do kotów. I wreszcie moja  pasja, chyba 
jednak ponad wszystkie –  miłość do życia.

 Włodzimierz KWAŚNIEWICZ
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Dom bez kota  
– to głupota!
Kot jest magicznym stworzeniem...
Im więcej go głaszczesz, tym
dłużej oboje żyjecie.

Lokiandari

Kotka o imieniu Kinka rezydowała już w domu 
moich rodziców w Świebodzinie, kiedy dopiero co 
przyszłam na świat. Po półtora roku urodziła się 
moja młodsza siostra i rodzina miała „na stanie” 
trzy dziewczynki. Tato wszystkie nas bardzo 
kochał. Mama też lubiła sierściuszkę, choć zawsze 
podkreślała, iż woli psy i konie. Może zostało jej 
to z czasów wojennych, kiedy pracowała w labo-
ratorium produkującym szczepionki. Niestety leki 
testowano na małych zwierzętach (szczury, myszy, 
świnki morskie), ale w firmie biegały wolno psy 
i konie. Zachowały się fotografie z mamą głasz-
czącą i przytulającą te zwierzęta.

Tato miał, jeszcze z dzieciństwa, uraz do psów, 
gdyż został dotkliwie przez jednego pogryziony. 
Widział też psa chorego na wściekliznę, który wałę-
sał się po okolicy, i pewnie dlatego całe życie wolał 
koty. Imponowała mu ich niezależność, a jednocze-
śnie uspokajało go głaskanie ich i mruczenie. Mnie 
też kiedyś dopadł i ugryzł jakiś psiak, gdy szłam 
do pracy. Od tego czasu boję się tych zwierząt. 
Miłość do sierściuszków odziedziczyłam więc po 
ojcu i do dziś to uczucie trwa we mnie. 

Miałam szczęście dzieciństwo spędzić w domu 
z podwórkiem i ogródkiem. Cały ten czas towarzy-
szyły mi koty mieszkające z nami. Były to zwie-
rzaki wychodzące, jako że miały ku temu warunki. 
Pamiętam, że w ogródku stała niewielka szopka, 
zwana szumnie stodołą. W niej trzymano narzędzia 
do pracy w ogrodzie. Znajdował się tam również 

stary tapczan, na którym rodziły się kolejne po-
kolenia naszych kotów. Kocice przynosiły swoje 
dopiero co urodzone dzieci do mieszkania i kładły 
do łóżek moich rodziców. Kiedyś jedna z kotek nie 
zdążyła do stodoły i okociła się w mamy łóżku. To 
dopiero była historia! Trzeba było zmieniać całą 
pościel, ale wszyscy cieszyliśmy się, że oto matka 
zaufała matce. Z opowiadań rodziców wiem, że 
gdy byłam mała, a któryś z naszych kotów złapał 
mysz, tak długo za nim biegałam, aż nieszczęsne 
zwierzątko uwolniłam z paszczy „tygrysa”.

W dorosłym życiu od lat towarzyszą mi koty. 
Zawsze jest przynajmniej jeden, bywały wszakże 
jednocześnie dwa, a nawet trzy! Dziwne, ale są 
to zazwyczaj dziewczynki. Nie szukam ich, nie 
kupuję. Po prostu same do mnie przychodzą. Nie 
wiem, co nimi kieruje, ale tak jest. Może intuicyj-
nie wyczuwają, że mam do nich słabość. Wśród 
moich sierściuszków dominuje zatem kocia płeć 
żeńska. Ich imiona też dziwnie powtarzają się: są 
więc przeważnie Pusie, ale była też jedna Basia 
i Nutka. Miałam dwie najukochańsze – Muszkę 
i Pusię. Były bardzo przytulaśne! Z Pusią spałyśmy 
razem, przykryte kołdrą aż po uszy. Muszka zginęła 
tragicznie, potrącona prawdopodobnie przez samo-
chód, zaś ta druga była z nami bardzo długo, bo aż 
16 lat ! Ponieważ miała koński, nie koci, apetyt, 
wyglądała na kotną i wszyscy sąsiedzi sądzili, że 
będę miała przychówek. Zmarła nagle wśród kwia-
tów w przyblokowym ogródku. Pochowana jest 
w Starym Kisielinie w ogródku mojej znajomej. 
Po tragicznej śmierci Muszki wpadłam w histerię 
i mój syn musiał mnie długo uspokajać. Odejście 
Pusi też bardzo przeżyłam. Do dziś ją wspominam.

Nutkę musiałam uśpić, bo zachorowała na no-
wotwór trzustki i leczenie nie dawało pozytywnych 
skutków. Z Basią za to była skomplikowana histo-
ria. Imię nadał jej mój mąż, gdyż miała umaszcze-
nie niemal wiewiórcze. To była kotka niewycho-
dząca, ale raz podczas naszej nieobecności zeszła 
z balkonu po drabince i wpadła pod auto. Zastali-
śmy ją głośno miauczącą na trawniku. Najpierw 
ratowała ją wspaniała pani doktor weterynarz Kasia 
Dutka (usg, leki przeciwbólowe). Skończyło się na 
pobycie w klinice dr Hanusz, gdzie stwierdzono 

Mirosława BRANICKA-POLARCZYK
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złamanie jednego biodra i zwichnięcie drugiego. 
Złamane zostawiono do samoistnego zrośnięcia, 
zwichnięte trzeba było w znieczuleniu ogólnym 
nastawić. Basia, kulejąca, wróciła do domu, ale do 
pełnego zdrowia już nie. Gdy bardzo już cierpiała, 
podjęłam trudną decyzję o jej uśpieniu. Bardzo 
przeżyłam stratę obu kotek, tak jak i poprzednich.

Przypomnę, iż obie zostały przygarnięte prze-
ze mnie z ulic, podobnie jak długowieczna Pusia. 
Przyniósł ją mój syn, gdyż byłam załamana po 
nagłym zniknięciu jedynego kocurka, Puszka. Po-
zostałe kotki któregoś dnia po prostu zjawiły się 
nie wiadomo skąd pod moim domem i pozwoliły 
się przygarnąć.

Najciekawsza wszakże historia związana jest 
z moim ostatnim nabytkiem, czyli kolejną Pusią. 
Także i ta kotka zjawiła się znikąd pod moim blo-
kiem i była już, niestety, ciężarna. To istna pięk-
ność, trójkolorowa: biało-czarno-ruda. 
Mała, drobna i niesamowicie zwin-
na! Niestety, do dziś nie udało się 
jej udomowić i pozostała częściowo 
dzika. Nie lubi noszenia na rękach, 
przytulania, miziania. Nie toleruje 
obcinania pazurków i noszenia ob-
różki. Przychodzi na kolana, kiedy 
chce, pozwala się głaskać i drapać za 
uszkiem. Rozumiem język jej ciała, 
ona miauczy na wysokich tonach, ja 
odpowiadam jej na takiej samej czę-
stotliwości. W stosunku do obcych, 
ale też niestety do mojego męża, jest 
bardzo czujna i nieufna (on mówi ni-
skim głosem, chodzi zdecydowanie 
po mieszkaniu). Ja poruszam się przy 
niej wolno i delikatnie. Kiedy jednak 
na talerzu pana domu widzi mięso, nie 
boi się podejść i prosić o poczęstunek. 
Jest samorządna i niezależna, ja to sza-
nuję, choć czasem bardzo chciałabym ją 
przytulić.

Przy pomocy sąsiadki zbudowałyśmy 
jej pod blokiem małe lokum, by mogła 
tam wydać na świat potomstwo. I oto 
pewnego dnia ta dzika koteczka zaczęła 

przeraźliwie miauczeć i domagać się wpuszcze-
nia do mieszkania. Wskoczyła do mnie na kolana 
i mocno się przytuliła, jakby szukając pomocy. 
Dokuczały jej pewno bóle porodowe. Wkrótce 
okazało się, że w budce urodziła czworo kociąt. 
Niestety, choć okazała się  wspaniałą i opiekuńczą 
mamą, z czwórki jej już trochę odchowanych dzie-
ci została tylko dwójka. Jedno zginęło tragicznie 
w silniku samochodu sąsiada, drugie prawdopo-
dobnie odjechało w innym aucie. Trzecią, czarną 
koteczkę mąż znalazł ciężko ranną w krzakach. Są-
siadka zawiozła ją do kliniki i tam ją odratowano. 
Mieszka teraz u jednej z sąsiadek i nawet nie wie, 
że u mnie jest jej mama. Czwarty, biało-szary synek 
ocalał, bo cały czas trzymał się matki. Puszek, bo 
takie daliśmy mu imię, miał zadatki na w pełni 
domowego kota. Udało się nawet go wykastrować, 
choć wyrwał się z klatki 

Fot. Bolesław Polarczyk
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na środku ulicy. Śmignął między samochodami 
i gdy myśleliśmy, że już po nim, okazało się, że 
uciekinier czeka na nas pod balkonem. Niestety, 
dożył tylko niecałych dwóch lat i wpadł po auto. 
Tym razem nie przeżył. Była to dla nas wielka 
strata, gdyż oboje bardzo go polubiliśmy. Kocurek 
miał zwyczaj wpadać do pokoju, przewracać się 
na grzbiet i wystawiać brzuszek do miziania. I do 
tego szczekał po kociemu!

Jego mama długo szukała synka i widać było, że 
bardzo za nim tęskni. Oboje byli bardzo z sobą zżyci, 
wszędzie razem chodzili, bawili się i figlowali. Po 
stracie Puszka postanowiliśmy wysterylizować 
jego matkę. Okazało się to nie lada wyzwaniem. 
Przed zabiegiem podałam jej tabletki uspokajające, 
które na niewiele się zdały. Z torby wyrywała się 
i trzeba było do lecznicy zawieźć ją samochodem. 
Tam okazało się, że uciekła z klatki i zdemolowała 
cały gabinet! Do dziś nie wiem, jak pani doktor ją 
poskromiła. Potem była jeszcze wizyta domowa 
i ponowne karkołomne łapanie kotki, by podać ko-
nieczny zastrzyk. Jestem pełna podziwu dla pani 
weterynarz, która wszakże żartobliwie dała nam do 
zrozumienia, by więcej kociej wandalki do niej nie 
przynosić. Mamy problem, gdyż Pusia nie przyjmuje 
od nas leków w żadnej postaci.

Pani doktor wyjechała do innego miasta, a ja 
pozostaję w niepewności, co będzie ze zdrowiem na-
szego szalonego członka rodziny. Na razie cieszymy 
się, że jest z nami i – oby jak najdłużej – w dobrym 
zdrowiu. Pusia jest bardzo odważna, zaanektowała 
cały teren wokół dwóch naszych bloków i przegania 
obce kocury. Nie przeszkadza jej natomiast obecność 
jeży, które pojawiają się od czasu do czasu i które 
dokarmiam suchą kocią karmą. Ma jedną słabość 
– bardzo boi się deszczu i piorunów. Potrafi wtedy, 
piszcząc, wtulić się we mnie i tak obie próbujemy 
przetrwać ten trudny czas (też bardzo boję się burzy). 
Zauważyłam, że inne moje koty potrafiły wyczuć 
zbliżającą się burzę. My nie słyszeliśmy jeszcze 
grzmotów, a one już chowały się do szafy.

Kiedy przygarniam kolejnego kota po stracie 
poprzedniego, zarzekam się, że to już ostatni fu-
trzak. Potem jednak życie weryfikuje moje posta-
nowienie, bo pod balkonem znajduję kolejnego 

ulubieńca i biorę go do swojego domu. Widać takie 
moje przeznaczenie i te zwierzaki, mające ponoć 
dziewięć żyć, dobrze o tym wiedzą.

Muszę jeszcze wspomnieć o pewnym zdarzeniu 
związanym z kotem... wrocławskim. Akurat byli-
śmy z mężem w tym mieście, w samym centrum, 
gdy nagle podjechało auto, z którego wyrzucono 
na ulicę małego kociaka. Stanęliśmy zszokowani, 
a piszczące maleństwo natychmiast schowało się 
pod stojący najbliżej samochód. Mąż próbował 
je stamtąd wydobyć i w końcu udało się. Wzię-
łam kicię na ręce, stanęłam na środku chodnika 
i prosiłam przechodzących ludzi o przygarnięcie 
biedaka. Większość przechodniów mijała nas bez 
słowa, jednak po pewnym czasie podszedł młody 
mężczyzna zainteresowany całą sytuacją. Gdy i on 
odszedł, zrezygnowana chciałam przejść w inne 
miejsce. Człowiek ten jednak wrócił. Zgodził się 
wziąć kotka do swojego domu i firmy, którą miał 
pod Wrocławiem. Ucieszyliśmy się, prosząc jed-
nakże, by za jakiś czas dał nam znać, jak radzi sobie 
ze zwierzątkiem. Był bowiem mały problem, jako 
że pan miał już w domu psa. Po pewnym czasie 
otrzymaliśmy sms następującej treści: „ Pies siedzi 
z podkulonym ogonem. W domu rządzi kot!”.

I tym optymistycznym akcentem zamykam tę 
opowieść o puszystych pięknościach, czczonych 
już w starożytności. Widać coś musi być w tych 
stworzeniach niezwykłego, skoro nawet miłośnicy 
psów, tacy jak mój mąż i ów wrocławski wyba-
wiciel, dali się im oczarować. Na mnie działają 
fantastycznie; ich głaskanie, mizianie, przytulanie, 
mruczenie wycisza i koi. Rozumiem się z nimi bez 
słów. Patrzymy sobie w oczy i wiemy, o co chodzi. 
Jeśli gdzieś tam, po drugiej stronie tęczy, jest koci 
raj, to ja chcę do takiego raju! A póki co cieszę się 
ich obecnością w moim dość długim już życiu. 
Mam też nadzieję, a nawet pewność, że one moje 
uczucie odwzajemniają.

 Mirosława BRANICKA-POLARCZYK

PS W dużym pokoju wisi, podarowana przez 
wnuczkę męża, tabliczka z informacją: „Goście 
muszą być akceptowani przez naszego kota”.
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Za co podziwiam 
Wojciecha  
Młynarskiego
Edward Dziewoński – Dudek – powiedział 
kiedyś o nim, iż jego fenomen polega na tym, 
że napisał bardzo dużo piosenek, ale nigdy nie 
napisał słabej. I ja się w pełni z nim zgadzam. 
O kim mowa? 

Oczywiście o Jego Inteligencji Wojciechu Mły-
narskim. Byłem i jestem jego fanem, i nic tego nie 
zmieni. Zaczęło się prozaicznie ponad pół wieku 
temu. Byliśmy z siostrą w czasie zimowych ferii 
u rodziny. Nasz kuzyn miał adapter „Bambino” 
i kilka płyt – w tym pierwszą Młynarskiego (żółta 
okładka, Mistrz w sweterku, ostrzyżony na zapałkę; 
zupełne zaprzeczenie panującej wówczas mody).

„Światowe życie” made in PRL
Słuchałem jej na okrągło, zanurzając się w świa-
towym życiu skropionym „Przemysławką”, prze-
żywając rozterki gitarzysty basowego Żorżyka, 
uniesienia konsumenta kartoflanki czy gościa 
z dworca Warszawa Główna. Tak mi się ta płyta 
spodobała, że wszystkie piosenki znałem na pamięć 
(większość – aż do dzisiaj) i mogłem je śpiewać 
w kolejności, w jakiej występowały na czarnym 
krążku. Co mnie zafascynowało? Fantastyczne 
teksty i pomysły zaczerpnięte z życia. Czy komuś 
przyszło kiedyś do głowy, żeby napisać piosenkę 
o biurowej kartoflance, o światowym życiu made 
in PRL („nową syreną jadę w wielki świat, sweter 
z CDT-u, metka z Pekao, w krąg „Przemysław-
ki” europejski zapach czujesz”), o tęsknocie za 
„wielkim światem” zaspokajanej niedzielnymi wi-
zytami na Głównym i odprowadzaniem z peronu 

I podróżnych na pociąg do Kutna? Mam wszystkie 
jego winylowe płyty, które są starte do granic słu-
chalności, i każda jest rewelacyjna. Z czasem do 
wielu piosenek Młynarskiego przylgnęło miano 
śpiewanych felietonów i też się z tym zgadzam. 
W dostrzeganiu w naszym codziennym życiu tema-
tów do swoich utworów był absolutnym mistrzem. 
Z każdego wynikał jakiś morał, celna pointa – bar-
dzo wówczas na czasie. Słuchając czasem tych pio-
senek, albo czytając teksty (mam chyba wszystkie 
książki z jego utworami), widzę, jak bardzo są one 
aktualne także dzisiaj. 

Był wnikliwym obserwatorem 
O tym, jak wnikliwym był obserwatorem, świadczy 
cykl „Miłe panie i panowie bardzo mili”. Bardzo 
utkwił mi w pamięci tekst „W sprawie Kowalskie-
go”, w którym narrator opisuje spotkanie w knajpie 
ludzi (jeden z rady zakładowej, drugi z ZUS-u, trzeci 
z czwartym z ADM-u), których jednoczy myśl, jak 
by tu przyjemność sprawić szaremu człowiekowi – 
Kowalskiemu, którego tak po prostu lubią „z nicze-
go”. Kończy się on z fantastyczną pointą: „włos mi 
zjeżył się na głowie, co się stanie, gdy panowie tak 
z niczego zechcą szkodzić Kowalskiemu?”. Mistrz 
Młynarski, rejestrując różne przejawy życia spo-
łecznego, uwrażliwia i przestrzega. Dlatego słucha-
jąc osobników, którzy uważają, że są najmądrzejsi 
i zawsze trafiają w sedno spraw, warto zastanowić 
się: „czy ci ludzie w jednej chwili tacy mądrzy się 
zrobili, czy to sedno się zrobiło takie duże?”. Przy 
okazji wyborów warto pamiętać o przestrodze, której 
udziela w genialnej poincie „Ballady o akacjach”: 

„Bo lubi słodkie obietnice
nasz naród do miłości skory,
na czym ponownie was przychwycę, 
kiedy pójdziecie na wybory”.

Gorzko i prawdziwie brzmi morał z „Ballady 
o malinach”:

„kto człekiem złym, człekiem złym,
nóż mu jeden wystarczy, a 
uczciwemu potrzebna dwa...” 

Wojciech PORĘBSKI
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Banalne przejawy naszej codzienności, jak już 
wspomniałem, często są dla Młynarskiego pretek-
stem do głębszych rozmyślań. Z dostrzeżonego na 
słupie ogłoszeniowym zaproszenia na mszę św. 
z udziałem wymienionych z imienia i nazwiska 
polityków („Zaproszenie” 1992 r.) zrodził się po-
mysł na tekst zmuszający do refleksji:

„Jako nieafiszujący się katolik
popatrzyłem na ten plakat rozbawiony,
zwłaszcza że pod »udział biorą« ktoś dopisał  

 czcionką sporą:
»Udział Pana Boga jest niewykluczony...«”.

Jak widać, utwory Mistrza nic się nie zestarzały.

Pisał o przemianach języka i obyczajów
Potrafił jak mało kto ostrzegać o zaniku dobrych 
obyczajów, o ekspansji chamstwa w przestrzeni 
publicznej. Świadczą o tym słowa utworu „Tru-
skawki w Milanówku”:

„Truskawki w Milanówku, 
na talerzykach Rosenthala
przysiadły od hołoty z dala 
wśród śmietankowej mgły”
 oraz refleksja: że 
„kalarepa z Wołomina,
która stanowi czasu znak,
choć bardzo plenić się zaczyna
wspominać się tak nie da jak 
Truskawki w Milanówku...”

Potrafił z wdziękiem piętnować powszechne, 
niestety, błędy językowe („Za kim to choć go 
wcześniej nie znałem,/ przez tłoczny peron się 
przepychałem?/ Za panią, bynajmniej za panią...). 
Kiedy puszczałem piosenkę „Nie ma jak u mamy”, 
dostrzegałem łezkę wzruszenia u mojej Mamy, 
która też (myślę, że mam w tym udział) bardzo 
Młynarskiego lubiła. 

Mistrz pisał dla wielu polskich wykonawców 
i były to piosenki znaczące, wyróżniające się na tle 
słabizny polskiej „rozrywki” – „Truskawki w Mila-
nówku”, „Kocham cię, życie” i wiele, wiele innych 

są tego dowodem. Jeżeli jeszcze dodać, że autorami 
muzyki do tych tekstów byli między innymi: Jerzy 
Wasowski, Jerzy Derfel, Janusz Sent, Włodzimierz 
Korcz, a wśród wykonawców Edyta Gepert, Han-
na Banaszak, Krystyna Prońko, Alicja Majewska, 
Zbigniew Wodecki, Michał Bajor, Skaldowie, to 
mamy gwarancję najwyższej jakości. 

Młynarski – inspirator
Przez długi czas współpracował z kabaretem „Du-
dek” – Dziewoński, Michnikowski, Gołas, Seniuk 
czynili z jego tekstów prawdziwe perełki. Były 
jednak piosenki, które najlepiej brzmiały w jego 
wykonaniu – właśnie te śpiewane felietony. Mam 
pełną świadomość, że gdyby nie fascynacja Mły-
narskim, nie próbowałbym pisać własnych tek-
stów. Zaczęło się to w szkolnym kabarecie „Di-
scipulus” (VII LO w Zielonej Górze). Początkowo 
jeden, dwa wierszyki na „zamówienie” siostry, 
do których muzykę napisał Bogdan S., kolega 
z niższej klasy. Później było ich więcej; tematy 
czerpałem z życia szkolnego i z „coraz bardziej 
otaczającej nas rzeczywistości”. Takie pisanie 
nawiązujące do naszej codzienności zostało mi 
do dzisiaj i to jest jego zasługa, choć nie śmiem 
nawet próbować porównywać swoich wierszyków 
z tym, co tworzył Mistrz. W moim wieku war-
to ćwiczyć pamięć – dla mnie najlepszą metodą 
jest uczenie się na pamięć tekstów Młynarskiego,  
to działa.

Dlaczego Młynarski?
Najprostsza odpowiedź: bo wielki był. Trzeba 
o nim pamiętać, przywoływać jego teksty, bo pi-
sał piękną polszczyzną, pokazywał rzeczy, których 
sami nie dostrzegaliśmy, zmuszał do myślenia, nie 
był obojętny, a celna pointa poruszała nasze sumie-
nia. Nie zdajemy sobie jeszcze sprawy, jak wielka 
pustka powstała po jego odejściu. Dlatego warto 
go wspominać. Cytując jego teksty, jestem tego 
pewny, można się zdziwić, jak bardzo są aktualne. 
A propos tej aktualności: na koniec krótki cytat (po-
chodzi z piosenki „Układanka” z muzyką. J. Wa-
sowskiego, o ile pamiętam, powstała w 1977 r .) . 
Dzieci układały wg wzoru obrazek mający przed-
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stawiać dobrobyt, ale nie dało się go ułożyć, bo 
ciągle coś nie pasowało. W końcu wkurzony mały 
Jaś wstał z kolanek i powiedział:

„Ja bym tak do ciemnej nocki
mógł układać z wami razem,
ale dajcie nowe klocki – 
albo zmieńcie ten obrazek!”

Nasze pokolenie pamięta, o co tu chodzi. A sko-
ro jesteśmy wszyscy w wieku, który przyjaciel 
Młynarskiego, Andrzej Poniedzielski, określił 
mianem „stanu młodości stabilnej”, życzmy so-
bie, jak w przesłaniu „Ballady o późnej starości 
Don Kichota”:

„proszę dojrzyj nas, o Panie,
gdy nam już po donkiszoteriach,
przyjdzie spierniczeć i skapcanieć.
Spraw wtedy boś Ty mądry sternik,
by nas nie trzęsła szajba taka,
by mógł spokojnie każdy piernik
obok swojego przejść wiatraka”.

A poza tym wszystkim trzeba pamiętać o Mły-
narskim. „Róbmy swoje”, a w trudnych chwilach 
pamiętajmy, że „są spacery nad rzeką, wiosenny 
chór słowików, a jabłoń w twym ogrodzie lekko 
przetrzyma polityków...”.

 Wojciech PORĘBSKI 
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Spotkanie z dzikami
Zachęcona przez redaktorów naszego pisma „Inspiracje” dzielę się swoją przygodą. 

Gdy zobaczysz w lesie dzika... z lat dziecięcych wierszyk znany 
i tym nikt się nie przejmuje – krótko mówiąc, olewamy.
Aż do czasu, proszę was, na to kiedyś przyjdzie czas! 
 
Wieczorem, jak zwykle, mam spacer z Agatem,
na chodnik zmierzam, śmiało idę sobie 
i do stałej trasy właśnie się sposobię.
 
Nagle pies zaszczekał, jakby mnie ostrzegał,
bo tuż pod oknami – dorosły dzik siedział.
Mocno przestraszona spoglądam na strony, 
jeszcze dwa dobiegły, więc pies wystraszony! 
 
Patrzę w dół i w górę, nigdzie się nie świeci 
i nagle za pierwszym drugi, trzeci leci,
ostatni – „majestat” – idzie posuwiście:
zostawcie ją dla mnie, chwycę osobiście! 

Babciusia ma lata, ścięgna zbyt twardawe,
najwyżej postraszę, w mig  załatwię sprawę. 
I co było dalej? Ciekawość was zżera? 
Biorę nogi za pas i swego sznaucera! 
 
Dziki przyspieszają, nagle się przewracam, 
czapkę chwytam w rękę, mam zryw – małolata! 
Pies szczeka, a ja krzyczę – dziki, idźcie sobie,
w duchu  lęk i trwoga, co ja biedna zrobię?! 
 
Klatka jest już blisko, w tym pociecha cała, 
biegnę ile siły, cała obolała.
Zdążyliśmy, zatrzasnęłam, dziki sobie stoją,
blok przed nimi jeden, drugi – one się nie boją! 
 
Dalszy ciąg – już z domu będzie – ochłonęłam nieco, 
nogi bolą, krew i sińce, w spodniach dziury świecą. 
Efekt tego – niebywały: dwa kolana potłuczone,
boczek lewy i obojczyk, ręce dwie posiniaczone! 
 



23

.

Moje pasje

Syn wysłuchał, do mnie rzecze: strachu, stresu  nie wyleczę,
bardzo, mamo, ci współczuję, zaraz się tam zamelduję.
Jeszcze spytał: jak krzyczałaś, aż tyle odwagi miałaś?
Jestem dumny, między nami, jeszcze ścigasz się z dzikami!! 
 
Szkoda, że mnie nikt nie nagrał, 
ubaw byłby aż po pachy, dziś przyrzekam, 
że nie ruszę z dzika nigdy już kiełbachy. 
 
Ale serio, nie żartuję, przyznam, że się słabo czuję,
krótko mówiąc – miałam  farta, chociaż kurtka też podarta! 
A morał z tego wynika, że pod blokiem spotkasz dzika!
Mimo wszystko – wierzcie mi,
dzik jest dziki i ma kły!! 

Moja przygoda w rzeczywistości nie skończyła się z takim humorem, jak to przedstawiłam w wierszu 
„na gorąco”. Na drugi dzień doznałam  tzw. mikroudaru i utraty oka. Trwała pamiątka pozostała. Samo 
życie, niestety. 

 Teresa WIELIŃSKA
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Zwierzęta  
udomowione
Naczelny podpowiedział mi, że do kolejnego nu-
meru trzeba by coś napisać o zwierzątkach domo-
wych. Niestety nie mam. Nie jestem kociarą ani 
psiarą. Posiadam (?) jedynie zwierzęta udomowio-
ne. O nich za chwilę. Najpierw trochę wspomnień.

Nie było tych zwierząt wiele w moim życiu. Na 
początek wspomnę psa. Mariella. Włoski, rasy mi nie-
znanej, dość duży, o jasnej sierści. Mojej mamie, gdy 
akurat pojechała w odwiedziny do rodziny w Poznaniu, 
wcisnęła Mariellę moja kuzynka, której psa podarował 
jakiś zaprzyjaźniony Włoch, bawiący akurat na Targach 
Poznańskich. Piękna suka o jeszcze piękniejszym imie-
niu przyjechała elegancko, pociągiem, i przez krótki 
czas stała się towarzyszką naszej rodziny. Krótki – bo 
o psa należało dbać, wychodzić z nim na spacery, mieć 
dla niego czas, a mnie i bratu, po okresie początko-
wego entuzjazmu, dość szybko przeszła na to ochota. 
Mariellę przygarnęli jacyś znajomi z podgubińskiej 
wsi. Mogła się tam wybiegać, a nam pozostało głupie 
uczucie, że daliśmy plamę. I wmawianie sobie, że na 
wsi na pewno będzie jej lepiej niż w mieście.

Krótki pobyt Marielli w naszym domu spełnił jed-
nak ważną rolę –  stanowił rodzaj terapii. Trochę za-
bliźnił nam długo gojącą się ranę po śmierci kota, Mru-
czusia. Dostaliśmy go od jakichś znajomych, byłam 
wtedy w trzeciej klasie podstawówki. Szaro-białego, 
ślicznego, maleńkiego. Dopiero przyuczał się do po-
rządku. Uwielbiałam się z nim bawić, tulić go. Niestety 
nim dorósł, zginął tragicznie. Mama nie zauważyła go, 
gdy niosła michę z praniem, a kotek zaplątał się jej pod 
nogi. Nadepnięty na brzuszek, zdążył jedynie uciec 
pod kredens i po chwili wyciągnęliśmy go stamtąd 
martwego. Okropnie płakałam. Do dziś mam w uszach 
ten straszny pisk traconego kociego życia.

Imienia drugiego kota – to już późniejsze cza-
sy, gdy chodziłam do liceum – nie pamiętam. Aż 

dziwne, bo był z nami o wiele dłużej. Lubił się 
włóczyć i oddalać spory kawał od domu. Zginął 
pod kołami samochodu. Nie płakałam już po nim 
tak bardzo, za to płakał mój brat...

To tyle, jeśli chodzi o moje smutne doświadczenia 
z „braćmi mniejszymi”. Wyleczyły mnie na zawsze 
z chęci posiadania zwierzątka domowego. Jednak 
dom mam. I w jego pobliżu też nieco zwierzyny. 
Wprawdzie z mało którą widuję się oko w oko, lecz 
ślady jej bytności widoczne są każdego dnia – choć 
ona zostawia te ślady głównie w nocy. Dom nie ma 
ogrodzenia i na okalającym go terenie przyroda może 
sobie buszować, ile wlezie. Ta czworonożna chodzi 
jak po swoim, mogę zatem (chyba?) nazwać ją udo-
mowioną. Jednak chociaż my tym zwierzętom nie 
wyrządzamy żadnej krzywdy, nie próbujemy w żaden 
sposób ich unicestwić – czy one wiedzą, że mamy 
pokojowe zamiary i pragniemy żyć z nimi w zgodzie? 
Ziemia jest dla wszystkich. Niech sobie skubią i ryją, 
tylko z umiarem! Czy muszą być aż tak pazerne?

Bobry swego czasu pościnały nam naokoło, co 
tylko im się spodobało. Brzoskwinię, dwie śliwki 
gubinki, nawet na krzew aronii robiły zakusy, ale 
chyba im nie smakował, bo odpuściły. O wierz-
bach, które otaczały szpalerami nasze włości, na-
wet nie warto wspominać. Zostały kikuty. Ocalały 
tylko trzy drzewa strategiczne, w porę oplecione 
siatką, stanowią nasz parasol w upalne dni.

Bobry zrobiły swoje i bobrują gdzie indziej, od 
pewnego czasu jest spokój, lecz co będzie jesienią? 
Dziś inne już zwierzęta udomowione robią kipisz 
nad naszą rzeczką. Dziki. Na razie tylko nocami, 
lecz rozzuchwaliły się tak bardzo, że spodziewam 
się wkrótce ujrzeć je w biały dzień. Skoro chodzą 
sobie stadami po ulicach miast, a nawet brzegiem 
morza na nadbałtyckiej plaży, cóż/któż im może 
stanąć na przeszkodzie? Ciekawe, kiedy zasiądą 
z nami przy ognisku. Pewnie wkrótce, bo nasze 
wytyczone kamiennym kręgiem miejsce ogniskowe 
coraz ciaśniej otacza łańcuch zrytej ziemi.

Może wtedy wypalą z nami fajkę pokoju?...
Pisać o kretach, nornicach i innych turkuciach 

podjadkach? Eee, wystarczy.

 Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN

Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN
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Dobry przykład dla nas

Zwierzęta i ludzie 
Nasza redakcja wyszła z pomysłem pisania 
o pasjach czytelników, studentów UTW. Dla 
wielu osób jedną z nich są oczywiście ich zwie-
rzaki. Przybliżamy jeden z możliwych spo-
sobów opiekowania się nimi na przykładzie 
zielonogórzanki mieszkającej nad morzem. 

Anna Dyrdowska jest właścicielką domowego 
hoteliku dla psów noszącego nazwę „Psyjaciele”, 
który prowadzi razem ze swoim mężem, Toma-
szem, w miejscowości Rąb na Kaszubach, blisko 
Gdańska. 

– Psy to moja pasja od najmłodszych lat – opo-
wiada o sobie A. Dyrdowska. – W 2009 roku roz-
poczęłam kurs trenera psów w krakowskiej szkole 
Alteri. Chcąc poszerzyć swoje kwalifikacje, dwa 
lata później udałam się do gdyńskiej szkoły Silva 
Lupus. Od tamtej pory każdego roku poszerzam 
wiedzę merytoryczną na wszelkiego rodzaju se-
minariach i konferencjach naukowych. 

Pani Anna ma dwa tytuły zawodowe – trener 
psów oraz zoopsycholog. Początkowo zdo-
bywała doświadczenia praktyczne, będąc 
wolontariuszką w wielu schroniskach oraz 
fundacjach. Mając takie fundamenty, zaczęła 
sama prowadzić szkolenia. Te doświadcze-
nia i umiejętności skłoniły ją do założenia 
w 2016 roku hotelu i świetlicy dla psów. 

– Moim celem było stworzenie miejsca, 
w którym psy, podczas nieobecności swoich 
opiekunów, czułyby się jak podczas wakacji 
– opowiada. – Uważam, że, aby osiągnąć to 
założenie, niezbędna jest umiejętność odczy-
tywania psiej komunikacji oraz stosowanie 
się do wytycznych właścicieli. Każdy psiak 
przebywający w świetlicy lub hotelu jest trak-
towany indywidualnie. Czas przeznaczony na 
poszczególne atrakcje jest dobierany według 
rasy, wieku i temperamentu gości.

Domowy hotelik dla psów znajduje się w ma-
lowniczej i spokojnej okolicy na Kaszubach. Ho-

tel oznacza całodobową opiekę – od jednej doby 
nawet do kilku tygodni. Przyjacielskie psiaki prze-
bywają w domu gospodarzy hotelu razem i mają 
dostęp do każdego miejsca zarówno w domu, jak 
i ogrodzie. Wybieg jest podzielony na różne strefy: 
dla psów aktywnych oraz spokojniejszych. W ciągu 
dnia zwierzaki są wyprowadzane na długie spacery 
do pobliskiego lasu (o ile nie ma przeciwwskazań 
zdrowotnych) oraz mają zapewniony szereg atrak-
cji dostosowanych do indywidualnych potrzeb. 
Ów hotelik prowadzą dwie wykwalifikowane ky-
nologicznie osoby – trener psów i behawiorysta. 

– Psy to nasza pasja, dlatego oprócz hotelu, 
w miarę możliwości, angażujemy się w akcje 
charytatywne oraz prowadzimy dom tymczaso-
wy dla bezpańskich psów. Cały nasz teren ma 
ponad 10 000 metrów kwadr., znajduje się z dala 
od miejskiego zgiełku, w otoczeniu pól i lasów, 
jest monitorowany oraz odpowiednio ogrodzony 
i zabezpieczony.

A może i w naszym regionie ktoś pokusiłby się 
o utworzenie tak przyjaznego dla psów miejsca? 
Warto się zastanowić.  

 ZB

Anna Dyrdowska, właścicielka domowego hotelu dla 

psów „Psyjaciele”
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Żyłam, wędrując 
za pięknem
Chcę cofnąć się w przeszłość i wyłuskać tyl-
ko te zasadnicze elementy, które wpłynęły na 
moje zainteresowania. 

Po pierwsze nasz dom rodzinny – wychowanie, 
słownictwo, z jakim się tam spotykamy, geny, jakie 
dostajemy w spadku – nawet po dziadkach, wy-
kształcenie rodziców, ich zamiłowania itp. W moim 
domu od rana słyszałam np. arie z opery Moniusz-
ki, które donośnym barytonem wyśpiewywał mój 
ojciec, budząc całą rodzinę. W domu było pianino, 
na którym grała moja mama. Idealny słuch mam nie 
od matki natury, lecz od rodziców. Wychowanym 
w takiej scenerii muzyka i śpiew będą towarzyszyć 
całe życie. A jeśli muzyka, to i taniec.

Moja fascynacja sportem zaczęła się już w cza-
sie wojny, gdy realnie nie było żadnej bazy i spe-
cjalistycznych organizacji działających w tym kie-
runku. Byłyśmy z siostrą niezwykle ruchliwymi 
dziewczynkami. Matka już wtedy zorientowała się, 
że w sytuacji pełnej stresów, codziennych frustracji 
i tęsknoty za ojcem, który był w obozie na obcej 
,,złej ziemi”, należy skierować naszą uwagę na 
inne pole zainteresowań. Ponieważ mieszkałyśmy 
w Poznaniu – 100 m od Parku Wilsona, nie wiem 
skąd, ale zdobyła nam łyżwy, a że zimy były dłu-
gie, a mrozy – siarczyste codziennie, nakładając 
na siebie przeróżne szale lub zdobyte kolorowe 
materiały, szalałyśmy na lodowisku w parku. Dzień 
w dzień odbywał się festiwal emocji związanych 
z tańcem i tym sportem. Kręciłyśmy piruety, figury 
i ,,przekładanki” w wojenne trudne dni... Latem 
zaś na poznańskim podwórzu wspaniała pani Ba-
rańska, nauczycielka z zawodu, organizowała nam 
różnego rodzaju zabawy, uczyła polskich tańców 

i piosenek. Wszystkie te doświadczenia i zainte-
resowania przydały się po latach, gdy trzeba było 
nauczać młodzież. Wówczas, w czasie wojny, to 
była odskocznia od trosk dnia codziennego, a jed-
nocześnie został też ,,zasiany” nawyk zaintereso-
wania sportem. 

Z chwilą zakończenia wojny matka zapisała 
mnie i siostrę na balet do domu kultury; tu zdoby-
łyśmy pierwszy szlif konieczny, żeby zrozumieć 
piękno tego gatunku ruchu i pokochać taniec. Po-
tem, po wojnie, zamieszkaliśmy w Jeleniej Górze 
i tam nauczyłyśmy się jazdy na nartach. W roku 
1948 za delegowanym ojcem pojechaliśmy do 
Zielonej Góry – na zawsze. Tu, w szkole przy ul. 
Wazów, zakochałyśmy się w gimnastyce sporto-
wej na przyrządach. Pod opieką nauczyciela wf-u, 
pana Szulca (nie pamiętam imienia), zostałyśmy 
skierowane do bardzo zadbanej  (wtedy) sali gim-
nastycznej przy ul. Chopina, gdzie spotkałyśmy 
wspaniałego człowieka – Juliana Nalepę, członka 
przedwojennego Towarzystwa Gimnastycznego 
w Poznaniu. Trenując w ,,Spójni’, znalazłam ujście 
dla swoich zamiłowań. Wyjaśnię tu, że gimnastyka 
sportowa, którą wtedy uprawiałam, to niezwykle 
trudny i ryzykowny sport – dla odważnych. Nie 
brakowało mi nigdy odwagi – szalałam na kółkach 
zawieszonych u sufitu i w pełnym zamachu wy-
konywałam różne akrobacje. Oprócz ewolucji na 
kółkach były ćwiczenia wolne, równoważnia, skoki 
przez przyrządy i poręcze. Zachwyciłam się wtedy 
gimnastyką sportową na przyrządach. Gdy rano się 
budziłam, już myślałam nad każdym ćwiczeniem. 
To był beztroski, ale też bardzo emocjonalny okres 
uprawiania sportu. Zawody, wyjazdy, festiwale, 
obozy, treningi –  multum wrażeń, które zaowoco-
wały pójściem  na studia wychowania fizycznego. 

Gimnastyka nauczyła mnie systematyczności, 
odpowiedzialności, zaufania do siebie i trenera, 
sumienności i skupienia. Pod opieką pana Juliana 
(nazywaliśmy go tatą), a potem trenera Włodzi-
mierzem Pietruszaka zdobyłam drugą klasę spor-
tową i z tym osiągnięciem zdałam do Wyższej 
Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 
Dodam jeszcze, że w latach 1950–58 w sali przy 
ul. Chopina codziennie przewijali się zawodnicy 

Adriana WITKOWSKA
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piłki siatkowej i koszykówki – dziesiątki młodych 
zielonogórzan spragnionych sportu. Wiem też, że 
gdy wróciliśmy ze studiów – bo wszyscy zawod-
nicy także studiowali – skończyła się sława tego 
ośrodka sportu. W czasie jego świetności odbywały 
się tu imprezy, istniały i trenowały liczne sekcje: 
szermierki,  gimnastyki sportowej (,,Spójnia”, 
,,Gwardia”, ,,Stal”), a także gier sportowych. Z sali 
zaczęli korzystać zawodnicy ,,Zastalu’’. 

Nie znalazł się już żaden kontynuator gimna-
styki w Zielonej Górze. Oprócz wspomnianych 
wcześniej trenerów wymienię zasłużoną dla sportu 
panią Irenę Szponar – trenerkę, zawodniczki: Jo-
lantę Pstrągowską, Lilianę Stańczyk, Teresę Maliń-
ską, Jadwigę Jabłczyńską, Teresę Mariasz, Romkę 
Adamowicz, Lilianę Krupską, Zbyszka Szotta – 
trenera i zawodnika. Po powrocie ze studiów, już 
jako wykwalifikowana nauczycielka wychowania 
fizycznego, realizowałam swą pasję, ucząc i wy-

chowując całe pokolenia zielonogórzan. Słowem 
był to najlepszy wybór, jakiego dokonałam w ży-
ciu: pasja połączona z zawodem. 

A potem..., potem przyszła pora na Zielono-
górski Uniwersytet Trzeciego Wieku i nowe zau-
roczenia. Odkryłam je, gdy znalazłam się w klu-
bie ,,Oksymoron”, gdzie tkwię po uszy. Podczas 
gdy w liceum na Wazów śpiewałyśmy w chórze 
rosyjskie, nakazane pieśni,  na ZUTW w chórze 
wreszcie mogłam śpiewać po polsku  piękne nasze 
piosenki. A więc w tych emocjonalnych wędrów-
kach zaszłam dość daleko, bo już 24 lata tu jestem. 
I nadal raduję się z kontaktu z drugim człowiekiem, 
który mnie inspiruje i zadziwia! Bardzo chętnie 
zmierzyłam się z tematem, który nam zasugerowały 
„Inspiracje”, bo doświadczenie podpowiada, iż 
z perspektywy lat mam coś do przekazania. 

 Adriana WITKOWSKA 
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Arczi – pies  
na gigancie
Moja opowieść będzie bardzo emocjonalna, 
bo została spisana tuż po ogromnych przeży-
ciach – zaraz po odnalezieniu naszego zagi-
nionego psa Arcziego. Niech to również będzie 
wskazówka dla każdego. kto zagubi swojego 
psiaka, że trzeba walczyć i wierzyć do końca, 
że wszystko jest możliwe. 

Dobrze jest mieć wsparcie rodziny, przyjaciół 
i jakże często zupełnie nieznajomych ludzi, którzy 
zwierzęta kochają. Arczi to szczeniak rasy lagotto, 
wówczas prawie sześciomiesięczny. Jest jeszcze 
drugi domownik tej samej rasy – Kiwi, dwulatek. 
Rzecz działa się pomiędzy 28 września a 2 paź-
dziernika 2020 r.

Pies zaginął
To chyba najdłuższa historia, jaką opiszę od ma-
tury. Zasługuje na utrwalenie, gdyż był to dla 
mnie najdłuższy tydzień w życiu, jaki pamiętam. 
Wspólnie z moim partnerem, Błażejem, mieliśmy 
zaplanowany trzydniowy wyjazd służbowy, któ-
ry miał się rozpocząć w poniedziałek i skończyć 
późnym wieczorem w środę. Kiwi i Arczi mieli 
zostać na ten okres w hotelu dla psów, który dobrze 
znamy i cenimy. Kiwi bywał tam wielokrotnie. 
Tydzień wcześniej Arczi był na tzw. adaptacji, bo 
chcieliśmy sprawdzić, jak odnajduje się w nowym 
środowisku. W poniedziałek zapakowaliśmy zwie-
rzyniec do transporterów i Błażej odwiózł ferajnę 
na umówioną godzinę 7.00 rano. O 7.12 zadzwonił, 
że „młodzież” odstawiona, a on wraca do domu. 
O 7.36 odebrałam jeden z najgorszych telefonów 
w moim życiu: – Arczi uciekł, niech Błażej szybko 
wraca do hotelu – usłyszałam. Wpadłam w pani-

kę. Mokra głowa, śniadanie w buzi. Moi 10-letni 
synkowie krzyczeli: – Jedź mamo, szybko jedź, 
poradzimy sobie. Suszenie i ubieranie się zajęło 
mi może 10 minut. Google maps pokazał czas do-
jazdu – 30 minut. Wiedziałam, że jak będę jechać 
szybko, może zatrzymać mnie policja, a to tylko 
wydłuży czas dotarcia na miejsce. 

3 minuty od celu zadzwoniłam do Błażeja, 
aby dowiedzieć się, co się dokładnie stało i gdzie 
mam jechać. Zobaczyłam przed sobą ogromne 
pola kukurydzy, rozległe łąki, lasy i biegających 
Anię i Tomka – właścicieli hotelu. Ustaliliśmy, 
gdzie szukać psa. Jeszcze nie wiedziałam, że tego 
dnia wypowiem lub wykrzyczę imię Arczi milion 
razy. Znaliśmy tylko kierunek, w którym pobiegł, 
nic poza tym. Mógł być wszędzie; w lesie, na uli-
cy, na polu, w kukurydzy... Biegłam przed siebie, 
wołałam, płakałam, krzyczałam. Bez skutku. Po 
godzinie zdzwoniliśmy się, żeby ustalić, co robimy 
dalej. Zabrałam Kiwiego z hotelu, mógł bowiem 
coś zwęszyć. 

Ruszają poszukiwania
W tym czasie pojawił się już post o zaginięciu 
Arcziego na portalu „Zaginione miasto”. Łapiąc 
oddech, dodałam wobec tego info na olx i zgłosi-
łam również zaginięcie na safeanimal, gdzie Arczi 
jest zarejestrowany. Natomiast Tomek (z hotelu dla 
psów) drukował w tym czasie ogłoszenia i rozwie-
szał je w całej okolicy, informując o zaginięciu 
każde gospodarstwo. Niebawem do poszukiwań 
wespół z nami dołączyli właściciele drugiego ho-
telu dla zwierzaków i pojawiły się kolejne osoby 
gotowe pomóc w poszukiwaniach. Pierwszy od-
zew to był telefon, jaki otrzymała Ania (ta z hotelu 
dla psów), który sugerował, że Arczi biegł ulicą 
(prawdopodobnie goniąc Błażeja) i skręcił za nim 
w jedną z dróg. Kilka samochodów pojechało od 
razu w tamtą okolicę; pytali, szukali, wołali, ale bez 
skutku. Kolejne telefony wskazywały inne miej-
sca. Wiarygodne było jedno z nich, gdzie Arczi 
widziany był przez Tomka, ale – zawołany – uciekł 
w kierunku lasu.

W ten dzień przeszłam z Kiwim po trawach, 
lasach, łąkach, chaszczach około 30 kilometrów. 

Agata KOSTECKA
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Jedliśmy znalezione jabłka, Kiwi pił 
wodę ze strumieni. Ale poszukiwania 
nie przyniosły skutku. Nadchodził zmrok, 
nie pojawiały się żadne nowe informa-
cje. Padałam na ziemię i wyłam. Błażej 
był opanowany i pewien, że go jeszcze 
tego dnia odnajdziemy. O 19.00 zrobiło 
się ciemno. Pozostało jeżdżenie autami po 
okolicy i wołanie, ale po 22.00 było oczywi-
ste, że noc spędzę bez Arcziego, patrząc na 
jego zabawki, posłanie oraz w oczy Kiwie-
go... Ania i Tomek postawili przed hotelem 
klatkę-łapkę z naszymi ubraniami, licząc, 
że zapach przyciągnie psa. Niestety, wyjęli 
z niej... osiem kotów, sprawdzając przez całą 
noc, czy Arczi nie wrócił. 

Nowe metody 
Następnego dnia mieliśmy już jakiś plan dzia-
łania. Dołączyło do nas więcej osób. Tomek 
przygotował tablice informacyjne ze zdjęciem 
psa i numerem kontaktowym do Ani. Były goto-
we stożki zapachowe z naszymi zapachami, któ-
re ustawiliśmy w okolicy, gdzie Tomek widział 
Arcziego. Ruszyłam na poszukiwania po 5.00. 
Raptem około 7.30 Tomek zauważył Arcziego 
śpiącego przy korzeniu na skraju lasu, prawie 
2 km od hotelu. Sprint. Jedziemy przez dziury tak 
szybko, że samochód Tomka prawie rozlatuje się 
na części. Wbiegam do lasku z Kiwim, wołałam 
spokojnie. Nagle Kiwi pobiegł jak szalony do lasu. 
Byłam pewna, że poczuł Arcziego, biegłam za nim, 
wywracając się w kaloszach. Niestety... 

Poprosiłam wtedy koleżankę, żeby znalazła 
w mieście firmę, która zajmuje się operowaniem 
dronami. Przedstawiciele przyjechali po dwóch 
godzinach. My poruszaliśmy się tylko po okoli-
cy, drony monitorowały większy zasięg terenu, 
informując nas na bieżąco. Jednak wyczerpały im 
się wszystkie baterie. Ja zaś zrobiłam kolejne 30 
kilometrów. Skutek; ciało jak z waty, głowa paru-
je, emocje biorą górę. Rezygnacja, płacz, a zaraz 
potem głos – wstawaj i szukaj, babo, a nie rycz. 
Po południu dwa telefony, inne miejsca, w których 
widziano Arcziego, jakieś 2-3 km od nas.

Miejsce po-
szukiwań przeniesione. Dojeżdżają 

kolejne posiłki, w tym moje dzieci. O zmroku tele-
fon – sąsiad widzi go właśnie na polu koło bagien. 
Pędzimy. Na miejscu krzyczący głos: – Tam po-
biegł, w bagna. Wołam razem z dziećmi, Ania pędzi 
w bagna, mężczyzna jeszcze szybciej. Wracają po 
30 minutach, po kolana w błocie, bez wieści. Pan 
opowiada, że najpierw pies spłoszył się, bo jego 
syn rzucał kamieniami w przyczepę traktora, póź-
niej wrócił i zaczęli go gonić. Tłumaczymy, żeby 
nie gonić, nie wołać, tylko dzwonić. Już wiemy, 
że trzeba zmienić treść ogłoszenia – nagroda za 
wskazanie, nie wołaj, tylko dzwoń.

Dalsze szukanie 
Zostawiamy koło bagien klatkę-pułapkę. Rozwie-
szamy nasze ubrania na krzakach i drzewach. Rano 
mamy się spotkać dokładnie w tym miejscu. Usta-
lamy wspólnie plan i kierujemy się wskazówkami 

Arczi został w końcu odnaleziony
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Adama z pobliskie-
go hotelu dla psów oraz informacjami 

i filmikiem z internetu. Wracam do domu. Zasy-
piam z dziećmi. 

W nocy Ania dostaje telefon od kobiety, która 
mówi, że widziała psa w zielonej obroży idącego 
środkiem ulicy. Opis pasuje. Arczi miał niebieską 
obrożę, która jednak w połączeniu z reflektora-
mi z auta mogła przypominać kolor zielony. Jadą 
z Tomkiem w to miejsce o 2 .00 w nocy. Krążą. Nic. 
Rano ustalamy, że nie mogę już zostawiać swo-
jego zapachu wszędzie. Chodzę tylko w obrębie 
500 m od bagien, rozstawiam stożki zapachowe 
i obserwuję. Po południu zbiera się grupa 20 osób. 
Są auta, są rowery, są piesi. Mijają kolejne godzi-
ny. Środa dobiega końca, zbliża się kolejna noc 
bez Arcziego. Wieczorem dostajemy informację 
od ludzi, że dzień wcześniej syn pana, który wi-
dział Arcziego koło bagien, nie rzucał kamieniami 
w przyczepę, tylko w psa, żeby go przepędzić. Oj-

ciec chłopaka, gdy sobie uświadomił, że to może 
być Arczi, zaczął go gonić, bo kasa motywuje... 
Wiemy już, że ludzie nie wszystko rozumieją, 
ale dla kasy zrobią dużo, choć niekoniecznie 
dobrego. Usuwamy stawkę z ogłoszeń, zosta-
jemy przy sformułowaniu „nagroda”. 

Cały dzień na marne, wiemy, że Arczi już 
by tam nie wrócił. Zapamiętał jedynie obła-
wę. Padają przekleństwa, wszyscy jesteśmy 
wykończeni. Krzyczę, przeklinając, i padam 
z nóg. W czwartek ruszamy z Błażejem 
o świcie. Mamy krążyć w miejscu, gdzie 
widział go Tomek śpiącego przy korzeniu. 
To ostatnia wiarygodna informacja. Kiwi 
jest zmęczony, potrzebuje odpoczynku. Za-
wożę go do domu, Błażej rozszerza obszar 
poszukiwań i wiesza kolejne ogłoszenia. 
Są nowe pomysły – informacja dociera do 
śmieciarek, na pocztę, do kościoła. Ksiądz 
mówi o zaginięciu na mszy. Szukają grzy-
biarze, dzieci piszą o Arczim w gazetce 
szkolnej. 

Gdy docieram z Kiwim do domu, 
dzwoni Ania. Chłopiec widział Arcziego 
na polu, opis pasuje. To kolejne kilome-

try oddalenia od poprzedniego miejsca. Wsiadam 
w auto, dzwonię po drony, docierają po 45 mi-
nutach. Błażej już tam jest, wypatruje Arcziego. 
Drony latają w promieniu 700 metrów. Dzwoni 
telefon. – Dzień dobry, mamy pani psa. Pytam: 
co, jak pan ma, gdzie? – Czekam pod hotelem – 
pada deklaracja. Mówię: proszę go nie wołać, nie 
płoszyć, już jadę. Telefon: – Ależ on leży mi na ko-
lanach. Proszę o zdjęcie. Przychodzi. Na kolanach 
leży pudelek. Bardzo podobny. Ania jedzie, aby 
ich odprawić i zabrać psa na obserwację. Suczka 
jest w ciąży. Ludzie nie chcą jej oddać, twierdzą, 
że wiedzą, gdzie ją zawieźć, i odjeżdżają. Ania 
w szoku.

Jest trudno
Jeździmy po okolicy do 21.00. Nic nie widać, 
ciemno. Wspólnie ustalamy, że dzisiaj trzeba iść 
wcześniej spać. Nikt nie jest w stanie podejmować 
racjonalnych decyzji. Nie mamy planu na piątek. 

Arczi pod krzewem malin
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W drodze powrotnej odbieram paczkę z paczko-
matu... Jedzenie dla Arcziego. Wpadam w rozpacz, 
wyję, nie mam siły. W domu siadam do kompa, 
próbuję czytać, co ludzie piszą. Jest tego mnóstwo. 
Post na „Zaginionym mieście” ma 1200 udostęp-
nień. Tysiące ludzi przekazują posty dalej. Wie 
każdy weterynarz w promieniu 30 km, wie straż 
miejska, wiedzą leśnicy, koła łowieckie, wiedzą 
wszyscy. Post sponsorowany krąży po necie... 
Nie mam już pomysłu. Boję się panicznie. Jest 
czwartek, czwarta noc bez mojego lagotkowego 
synka. Ktoś umieszcza post o zaginionym pudel-
ku na olx, patrzę na zdjęcie. To ona! Ta pudelka, 
którą przywieźli pod hotel dla psów wspomniani 
wcześniej ludzie. O 22.30 dzwonię do właścicieli. 
Pytają, czy była w ciąży. Tak! – krzyczę. Oni też 
wiedzą o Arczim, mieszkają 40 km od miejsca jego 
zaginięcia. Przekazuję numer znalazców. Po chwili 
dowiaduję się, że ci nie chcą jednak wydać psa. 
Trwają pertraktacje. Udaje się. Właściciele jadą po 
pudelkę. Tej nocy urodziła sześć małych psiaków, 

w garażu u znalazców. Zabierają psią rodzinę do 
swojego domu. Dziękują bardzo mocno. Jest mi 
lepiej. Wiem, że pomogłam.

Jest północ, idziemy spać, mieliśmy przecież 
odpocząć. Druga w nocy. Telefon od Ani. – Agata, 
biały pies jest na terenie naszego hotelu. Może to 
lis. Nie wiem, jest ciemno. Ubieramy cokolwiek, 
pędzimy. O 2.30 wchodzimy cicho na teren hotelu, 
który jest bardzo rozległy. Ania z Tomkiem obser-
wują z domu całą posesję, nie chcą wystraszyć psa. 
Chodzimy, zostawiamy zapach, rozwieszam nasze 
ubrania na drzewach. O 3.30 siadam na ziemi, nie 
jestem w stanie funkcjonować ze zmęczenia. Błażej 
chodzi po terenie hotelu, ja zasypiam na ziemi. 
Przed 5.00 ruszamy zobaczyć klatki i objeżdżamy 
cały teren. O 7.00 wracamy do domu, musimy za-
snąć na dwie, trzy godziny. 

Zguba się znalazła
O 8.12 znów dzwoni Ania, Nic nie słyszę, znowu 
nie ma zasięgu. Dostaję zdjęcie. Za drzewem stoi 

Pies został poddany szczegółowym badaniom weterynaryjnym
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Arczi, na 10000% to on. Krzyczę do Błażeja, je-
dziemy – to on. Szybko! Jesteśmy na miejscu po 
40 minutach. Dojeżdża Adam i Domi. Oni patrolują 
miejsca za płotem, ja wchodzę z Kiwim na teren 
hotelu. Widzę go, widzę Arcziego, krąży wokół 
po trawach, między drzewami. Jest niedaleko. Nie 
wytrzymuję, próbuję go zawołać bardzo delikatnie; 
ucieka. Już wiem, że głos nie działa na psa, który 
jest w trybie przetrwania. Wszyscy poszukujący 
mamy ze sobą kontakt na komunikatorze, wysyła-
my zdjęcia i „pinezki” informujące, gdzie w danej 
chwili jest Arczi. Zachowujemy ciszę. Delikatnie 
zmieniam miejsca, idąc w kierunku Arcziego, ale 
nie zbliżam się. Staram się pamiętać o oddechu. 
Arczi zatacza kolejne koło. Zatrzymuje się mniej 
więcej 15 metrów ode mnie. Karmię Kiwiego, aby 
nie zapiszczał na jego widok, uspakajam siebie 
i jego. Arczi idzie łukiem, raz w jedną, raz w dru-
ga stronę, zbliża się. Nic nie robię, czekam. Arczi 
podchodzi na odległość pięciu metrów, podnosi 
łapę i nos do góry, węszy. Zbliża się na odległość 
trzech metrów, zaczyna machać ogonem. Wierzę, 
że to ten moment. Podbiega, skacze na mnie, wbija 
mi okulary w oczy, liże, piszczy. Krzyczę: – Mam 
go, mam go, mam go!!! Ryczę. Biegnie Błażej, 

biegną Ania i Tomek, biegnie Adam. Ania pada 
na ziemię i wyje ze szczęścia. 

Arczi daje się głaskać wszystkim, biegnie do 
auta i wskakuje do transportera razem z Kiwim. 
Wyciągamy go i oglądamy, w jakim jest stanie. 
Ania dzwoni do kliniki, aby przyjęli nas bez ko-
lejki. Arczi jest chudy, ale brzuch ma wielki, chyba 
zjadł wszystko z pułapek hotelowych. Jedziemy do 
weterynarza, Arczi dostaje kroplówkę, wyniki krwi 
są w normie, USG bez zmian. Zasypia. Wracamy 
do domu, myję go z błota, wyciągam z niego igły 
i tonę kulek z traw, oglądam podrapany brzuszek. 
Przytulamy się, Arczi pije i dostaje pierwsze małe 
porcje jedzenia. Śpimy razem. Jesteśmy razem. 
Będziemy razem.

Dostaję tysiące wiadomości – nawet z Portu-
galii. Ludzie płaczą i świętują z nami. Tak kończy 
się ta historia, która zostanie w mojej pamięci na 
zawsze. Ludzie, ten tydzień nauczył mnie więcej, 
niż można wyczytać w książkach. Kilka dni temu 
kończył się mój świat, dzisiaj moje psy są obok 
mnie, kiedy opisuję te historię. Arczi, ty powsino-
go, psie na gigancie, uciekinierze, kozaku jeden!

 Agata KOSTECKA 
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Tańcząca  
z pasjami
Bardzo długo nosiłam się z zamiarem napisa-
nia tego tekstu. Zastanawiałam się, co to jest 
pasja? Czy wśród moich rozlicznych zaintere-
sowań jest coś, co mogę z czystym sumieniem 
nazwać pasją? 

Szukając odpowiedzi na te pytania, zajrzałam do 
internetu i tam znalazłam taką definicję: „Hobby 
(pasja, pot. konik) – czynność wykonywana dla 
relaksu w czasie wolnym od obo-
wiązków, może łączyć się ze zdoby-
waniem wiedzy w danej dziedzinie, 
doskonaleniem swoich umiejętności 
w pewnym określonym zakresie, albo 
też nawet z zarobkiem – głównym ce-
lem pozostaje jednak przyjemność pły-
nąca z uprawiania hobby”.  Znalazłam 
wiele innych definicji, ale ta jest według 
mnie najbardziej uniwersalna.

Na pewno moją pasją jest czytanie, 
bo czytam od zawsze, czasami bez opa-
miętania. Przez wszystkie lata obcowania 
z książkami  nie znalazłam swojej ulubio-
nej tematyki, autora czy epoki literackiej. 
Byłoby mi szkoda zostawić np. czytanie 
kryminałów lub powieści historycznych 
i zająć się np. biografiami czy powieściami 
psychologicznymi. Czytam więc wszystko. 
Jestem fanką medycyny, zaliczam zatem 
książki z historii medycyny (ale nie tylko) 
Jurgena Thorwalda, thrillery medyczne Tess 
Gerrrison czy Robina Cooka. Właśnie skoń-
czyłam świetną powieść historyczno–me-
dyczną Ałbeny Grabowskiej, z elementami 
kryminału, pt. „Doktor Bogumił”. Pochłaniam 

kryminały. Kiedyś zaczytywałam się powieściami 
Agathy Christie, Joe Alexa, ostatnimi laty poznawa-
łam książki Remigiusza Mroza, Katarzyny Bondy, 
Henniga Mankella, Camilli Lȁmberg czy Stiga Lar-
rsona. W tej chwili odeszłam trochę od kryminałów 
i thrillerów, ale na pewno do nich wrócę. Ważne dla 
mnie są biografie i powieści biograficzne; ostat-
nio zaliczyłam książkę o Marii Jaremie autorstwa 
Agnieszki Daukszty, a w tej chwili czytam „Dziadka 
Władka” autorstwa Ewy Zawistowskiej, wnuczki 
Władysława Broniewskiego. 

Książki mnie bawią, wzruszają, uczą i uspoka-
jają. Czytam wszędzie – w domu i na wakacjach, 
w przychodni lekarskiej, w szpitalu i na plaży, kiedyś 
na lekcjach pod ławką. Najczęściej w łóżku, przed 
zaśnięciem. Ciągle wybieram książkę tradycyjną, 
papierową, nie mogę się zdecydować na e-booki, 
chociaż ich w przyszłości nie wykluczam.

Ewa KWAŚNIEWICZ
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Także z pasją fotografuję. Wyniosłam to z domu. 
Fotografował mój dziadek, ojciec i moi bracia. Za-
jęłam się tym dopiero po śmierci ojca, a bardzo roz-
winęłam się fotograficznie w naszym uniwersytecie 
trzeciego wieku. Zawsze marzyłam o malowaniu, 
ale los poskąpił mi w tym kierunku talentu. W mojej 
rodzinie było paru uzdolnionych amatorów malar-
stwa, lecz moje próby na tym polu zawsze wypadały 
okropnie. Kiedyś zaprzyjaźniony malarz powie-
dział, że patrzę na świat obrazami, więc zaczęłam 
te obrazy fotografować. Zachwycają mnie pejzaże, 
szczególnie górskie; turystyka górska też kiedyś 
była moją pasją, a fotografia pięknie ją uzupełniała. 
Teraz, niestety, już nie wędruję po górach, ale ciągle 
fotografuję; morze, rozległe pola i łąki, pejzaże miej-
skie, las, jeziora. Uwielbiam fotografować wodę, 
drzewa (szczególnie stare) i kwiaty. Rzadko ludzi, 
wyjątek robię dla moich wnuków, ale – o ironio 
– one tego 

bardzo nie lubią. Często skupiam się na detalach, 
szczególnie architektonicznych; w naszym mieście 
jest ich całe mnóstwo. Przed laty miałam w ratuszu 
wystawę pt. „Detale zielonogórskie”. Duży wpływ 
na moje fotografowanie miały zajęcia w Pracowni 
Edukacji Fotograficznej UTW prowadzonej przez 
Pawła Janczaruka, które pozwoliły mi lepiej fo-
tografować. Gdy jestem smutna, zła albo czuję się 
nieszczęśliwa, biorę aparat i idę na spacer fotogra-
ficzny, wracam z niego znacznie szczęśliwsza.

Ktoś, kto mnie zna, spytałby – a taniec? Tak, 
taniec też jest dla mnie bardzo ważny. Wśród moich 
licznych dziecinnych marzeń było marzenie zostania 
tancerką. Rodzice mówili z uśmiechem: „Ewunia 
najpierw zaczęła tańczyć, a dopiero potem chodzić”. 
Tańczyłam wszędzie, solo na imprezach rodzinnych, 
w kościele (miałam wtedy trzy lata, organista zagrał 
trochę żywszą pieśń, a ja ruszyłam z kolan mamy 
w tany). Tańczę, od kiedy pamiętam. Mój ojciec 
kierował amatorskim zespołem muzycznym, który 
często grał na różnych akademiach, festynach czy 
po prostu na zabawach wiejskich. Dla mnie najwięk-
szym szczęściem był wyjazd z orkiestrą na zabawę. 
Jako dziecko nie znałam uczucia wstydu czy tremy. 
Na początku imprezy, kiedy sala była prawie pusta, 
wirowałam sama w takt muzyki, a największą ra-
dością były dla mnie oklaski tych paru osób i sło-
wa pochwały, chociaż tak naprawdę to nie dla nich 
tańczyłam, tylko dla siebie. Muzyka ma na mnie 
wpływ magiczny. Kiedy ją słyszę, czasami przestaję 
się kontrolować, a moje ciało zaczyna poruszać się 
w jej takt. Nawet w filharmonii w trakcie poważnego 
koncertu symfonicznego moje stopy i ręce tańczą, 
mimo że siedzę w fotelu. To samo dzieje się w trak-
cie jazdy samochodem, szczególnie kiedy jestem 
pasażerem, wtedy pozwalam sobie na większą 
swobodę, tańczę całym ciałem, a mój mąż mówi 
żartobliwie: tańczenie w trakcie jazdy zabronione. 
Kiedyś szalałam, już jako bardzo dorosła osoba, 
na koncercie „Czerwonych Gitar”, a towarzy-
szyła mi moja, też już dorosła, córka. Przez całe 
życie wykorzystywałam każdą okazję do tańca, 
chodziłam na wszystkie szkolne zabawy, byłam 
stałą bywalczynią studenckich tańcujących im-
prez. Tańczyłam na balach sylwestrowych, ba-

Ewa Kwaśniewicz realizuje jedną ze swoich pasji.

Fot. Roman Czarnecki
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lach prawnika, na weselach, dancingach itp. A od 
paru lat robię to na balach zielonogórskiego UTW. 
Niestety, ostatnio jest to jedyna „tańcująca” oka-
zja. Moi przyjaciele, z którymi kiedyś chodziłam 
na takie imprezy, już nie chcą lub nie mogą tań-
czyć. Teraz też tańczę, chociaż już trochę inaczej, 
w dwóch grupach tanecznych UTW – „Barwach 
Tańca”, prowadzonych przez Krzysztofa Kociń-
skiego i „Radości Tańczenia”, którą kieruje Alek-
sandra Matusiak-Kujawska. Ruch mnie odpręża, 
daje mnóstwo przyjemności, kiedy tańczę, wyraźnie 
czuję radość życia.

Nie wszyscy moi znajomi, szczególnie ci dalsi, 
wiedzą, że piszę wiersze. Nie jestem poetką, tylko 

piszę wiersze. Zaczęłam je pisać bardzo późno, już 
jako kobieta dojrzała. Nie robię tego regularnie, 
miewam długie okresy milczenia, a potem nagle 
jakiś impuls, myśl, przedmiot, słowo i wiersz sam 
pcha się do głowy. Co mnie inspiruję? To samo co 
w fotografii: widok róży na klombie w grudniu, 
„rozmawiające” morze, śpiew ptaków, smutek je-
sieni albo radość poranka. Wiem, że nie są to wier-
sze doskonałe, ale ich pisanie sprawia mi radość 
i wiem, że są osoby, które je czytają.

Lubię też gotować, ale gotowanie nie jest moją 
pasją! 

 Ewa KWAŚNIEWICZ

Fot. Bolesław Polarczyk

Kot na lufie armaty. Muzeum 
Wojska w Drzonowie. 

Fot. Ewa Kwaśniewicz 
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– Kto cię zainspirował do modelarstwa?
– Chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 11 w Zie-
lonej Górze i właśnie tam pracował nauczyciel 
– pan Markowski. Pod jego kierunkiem zacząłem 
sklejać pierwsze modele, brałem udział w zawodach 
latawcowych i szybowcowych. Byłem zaufanym 
uczniem pana Markowskiego, opiekowałem się, 
razem z kolegą, pracownią techniczną i mogłem 
obsługiwać znajdujące się w niej maszyny, 
korzystać z narzędzi.

– Jakimi cechami powinien charakteryzować 
się człowiek, którego fascynuje modelarstwo?
– Na pewno cierpliwością, zdolnościami technicz-
nymi. Na szczęście to wszystko miałem i dlatego 
modelarstwo mnie zafascynowało. Swoją pasję 
rozwijałem też podczas dalszej nauki w szkole 
średniej. Później przerwała ją praca zawodowa 
i życie rodzinne. Obowiązki wzięły górę.

– Od kiedy stałeś się ponownie modelarzem? 
– Zawodowo prowadziłem z kolegą Zakład Insta-
lacji Sanitarnej i Budowlanej. Po przejściu na eme-
ryturę zapisałem się do modelarni przy ul. Lipowej, 
do której cały czas należę, a także do Aeroklubu 
Ziemi Lubuskiej, gdzie kontynuuję prace mode-
larskie samolotowe i szybowcowe.

– Słuchacze z Klubów „Fotooko” i „Kwadrat” 
mogli te dziełka podziwiać. Ostatnio jednak za-
prezentowałeś model okrętu...
– Podczas pandemii nudziłem się, więc przerzu-
ciłem się na modele okrętów. Większość modeli 
wykonuję w swoim garażu, który stał się moją 
domową pracownią. 

– Czy twoje hobby wymaga sporych nakładów 
finansowych?
– Tak, to jest dosyć kosztowne hobby. Narzędzia 
zbierałem przez lata, od początku, gdy zaintereso-
wałem się modelarstwem, więc jestem dosyć dobrze 
wyposażony. Teraz tylko kupuję materiały, z których 
składam swoje modele, ale one nie są tanie.

– Rodzina wspiera cię w twojej pasji?
– Tak, wspiera. Chociaż żona nie jest zadowolona, 
gdy na długo, czasami od rana do wieczora, znikam 
w swojej garażowej pracowni.

– Czy gdzieś prezentujesz swoje modele, czy 
robisz je tylko tak dla siebie, „do szuflady”?
– Na polsko-niemieckim spotkaniu w Przylepie, 
na którym byli też słuchacze ZUTW, prezentowa-
łem obsługę i działanie samolotu JAK-19. Miałem 
też wystawę samolotów, do której namówili mnie 
koledzy z Klubu „Fotooko”, w Centrum Przyrod-
niczym. Ostatnio na Dzikiej Ochli ze słuchacza-
mi „Fotooka” i grupy „Kwadrat” prezentowałem 
model statku, a nawet odbyło się jego wodowanie.

Liczy się modelarstwo!
Rozmowa z Romanem Grobarskim zajmującym się filmowaniem, fotografowaniem, ale przede 
wszystkim modelarstwem
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– Skąd czerpiesz wiedzę o modelarstwie i bie-
rzesz projekty modeli?
– Kupuję czasopisma. Od szkoły podstawowej 
mam wszystkie numery pisma „Modelarz”. Gdy 
postanowiłem dla odmiany zrobić okręt, zacząłem 
szukać modeli w swoich starych „Modelarzach”, 
aż znalazłem ten, który mnie zainteresował – SS 
„Polonia”. Dokumentacja była w bardzo małej 
skali, powiększałem ją ileś razy. Robiłem model 
na 120 cm długości. Potem, jak zacząłem wycinać 
wręgi, nie wszystkie do siebie pasowały, więc było 
dużo żmudnej pracy przy modelu, zanim powstał.

– Denerwujesz się, gdy napotykasz trudności 
przy budowaniu swoich modeli? 
– Nie, wręcz przeciwnie, to mnie bardzo uspokaja. 
Skupiam się nad tym modelem, żeby wszystko 
pasowało, i nie myślę o niczym innym. 

– Czy dzielisz się z innymi swoimi umiejętno-
ściami, uczysz kogoś, a może sam dalej pogłę-
biasz swoją wiedzę?

– Z rodziny raczej nikt mojej pasji nie podziela. 
Chociaż... dwunastoletnia wnuczka czasami się in-
teresuje, zagląda do garażu i prosi: „dziadku, włącz 
mi wiertarkę albo coś innego”. Wnuk nie, on kom-
puterowiec, uczy się w Technikum Budowlanym 
organizacji reklamy. Z kolegami modelarzami wy-
mieniamy się doświadczeniami, wiedzą. Ja pomogę, 
inni mi pomogą. Nie ze wszystkim sobie radzę, np. 
z elektroniką mam czasami problem, wtedy pomaga 
mi kolega elektronik. Musiałem, jak i inni modela-
rze, zrobić kurs i specjalne uprawnienia na drony. 
Ograniczyli nam loty do 150 m w górę. Mieliśmy, 
modelarze, kiedyś lotnisko na Kisielinie, ale mia-
sto zabrało na strefę przemysłową. Nie mamy teraz 
gdzie latać. Na lotnisku są zagrożenia lotnicze. Takie 
ciche przyzwolenie mamy jedynie w Grabowcu, na 
lotnisku Lasów Państwowych.

– Czy nie myślałeś, żeby taką modelarską pra-
cownię poprowadzić na naszym uniwersytecie? 
Może znaleźliby się chętni seniorzy?

Pasją Romana Grobarskiego jest modelarstwo, ale zajmuje się również filmowaniem i fotografowaniem
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– Myślałem i nawet podczas roz-
mowy rekrutacyjnej z panią prezes o tym rozma-
wialiśmy. Na razie nie założyłem pracowni, ale 
może jeszcze kiedyś... Nie jestem jednak pewny, 
czy będą chętni, bo to jednak kosztuje. Sam ma-
teriał na model okrętu kosztował mnie 2,5 tysią-
ca złotych, a my, emeryci, do najbogatszych nie 
należymy.

– Sprawiłeś nam prezentacją i wodowaniem mo-
delu okrętu SS „Polonia” wielką frajdę. Dlaczego 
akurat ten model wybrałeś, co wiesz o oryginale?
– SS „Polonia” była statkiem pasażersko-drobnico-
wym, zbudowana została w 1910 roku w Glasgow, 
zakupiona w roku 1930 przez Polaków jako pierw-
szy okręt pasażerski dalekomorski. „Polonia” ob-
sługiwała linię Gdynia – Kopenhaga – Nowy Jork. 
Statek miał przewozić do USA głównie emigran-
tów z Polski. Na tej trasie odbył 123 rejsy. Sprze-

dany został 
na złom do Włoch w roku 1939.

Wodowanie modelu było pomysłem Bolesława 
Polarczyka, który prowadzi grupę fotograficzno-
filmową „Kwadrat”. Cieszę się, że sprawiłem 
oglądającym radość. Gdy wcześniej prezentowałem 
w Przylepie model samolotu, to z kolei wielką 
radość sprawiła mi koleżanka z klubów „Foto-
oko” i „Kwadrat” – Janeczka Komorowska, która 
nagrała film z tej prezentacji i podarowała mi go. 
Nie spodziewałem się, to była miła niespodzianka.

– To też dowód na to, jak cię wspierają słuchacze 
ZUTW i jak dużym zainteresowaniem cieszą się 
twoje modele. Spójrz na stronę ZUTW, co jest po 
twoim pokazie statku, zresztą na Facebooku też.
– Tak, widziałem, jest pełno zdjęć, film również 
będzie. Cieszyła także obecność słuchaczy obu 
klubów fotograficznych na pokazie modelu SS 
„Polonia”, udział pani prezes Banaszak z mężem, 
a także zainteresowanie zarządcy Dzikiej Ochli. 

Model statku SS „Polonia” na wodach zalewu w Ochli 
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To mnie jeszcze bardziej dopinguje do pracy przy 
kolejnych modelach.

– Porozmawiajmy o uniwersytecie trzeciego 
wieku. Jak się tutaj odnalazłeś, jak się czujesz, 
jako senior, wśród innych seniorów?
– Czuję się bardzo dobrze. Prowadzę z Ewą Kwa-
śniewicz klub „Fotooko”, organizujemy różne ple-
nery, wystawy, w których też uczestniczę. Należę 
do grupy „Kwadrat”, założonej i prowadzonej 
przez B. Polarczyka. Wyjeżdżam z klubowymi 
koleżankami i kolegami na wycieczki po woje-
wództwie. Razem z żoną, która też jest słuchacz-
ką uniwersytetu, jeździmy na dalsze, organizo-
wane przez ZUTW wycieczki. Uczestniczymy 
w wielu uniwersyteckich imprezach, wykładach. 
Tylko ostatnio zaczyna mi czasu brakować, doba 
staje się za krótka. Czasami przy swoich mode-
lach dłubię dopiero nocą. Muszę się przyznać, 

że już robię kolejny model, tym razem kuter  
torpedowy „As”.

– Czekam z niecierpliwością na kolejny model 
i jego prezentację. A teraz przekaż coś seniorom, 
którzy właśnie przeszli na emeryturę i nie wie-
dzą, co zrobić z wolnym czasem.
– Każdemu emerytowi polecam zapisać się do uni-
wersytetu trzeciego wieku, Jest tutaj tyle różnych 
ciekawych propozycji, że każdy znajdzie miejsce 
dla siebie. Nauczyć się czegoś nowego można 
w każdym wieku, trzeba tylko chcieć. Aktywność 
daje radość życia.

– To teraz rozumiem, dlaczego ty zawsze jesteś 
pogodny i uśmiechnięty. Dziękuję za rozmowę.

 Rozmawiała: BOGUMIŁA HYLA-DĄBEK
Fot. Bolesław Polarczyk

Moje pasje

Uczestnicy wodowania modelu pływającego SS „Polonia” na Dzikiej Ochli. Jak widać moment ów wywołał 
duże zainteresowanie.
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Zakończenie roku akademickiego 
na ZUTW

XXX-lecie naszego 
uniwersytetu
Rozwój człowieka jest możliwy do końca życia.
Rozwój w drugiej połówce jest możliwy wtedy,
gdy widzimy sens tego. Jednak w starszym wieku
motywację trzeba znaleźć w sobie.

 Prof. Kazimierz Obuchowski

Przy dźwiękach fanfar w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. C. Norwida 17 czerw-
ca 2021 roku odbyła się inauguracja obchodów 
30-lecia Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, a jednocześnie zakończenie roku akade-
mickiego ZUTW. Uroczystość pod hasłem „Nasze 

30-lecie” poprowadzili prezeska uniwersytetu Zo-
fia Banaszak i słuchacz Aleksander Jakubowski . 
Nieprzypadkowo obchody tego zacnego jubileuszu 
przypadły na 17 czerwca, gdyż jest to szczególna 
data w historii  uniwersytetu! Tego właśnie dnia 
w 1992 roku postanowieniem Sądu Wojewódz-
kiego w Zielonej Górze dokonano wpisu UTW do 
rejestru stowarzyszeń. Od 26 stycznia 1995 roku 
Stowarzyszenie zarejestrowano pod nazwą Zielo-
nogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Po powitaniu gości i słuchaczy, zarówno tych 
siedzących na sali, jak i tych śledzących uroczy-
stość w internecie, Zofia Banaszak stwierdziła re-
fleksyjnie: „30 lat w życiu każdego człowieka to 
spory odcinek czasu. Na przestrzeni trzech dekad 
można zdobyć wykształcenie, założyć rodzinę, 
zorganizować stanowisko pracy, zrobić karierę na-
ukową, zawodową, samorządową, wreszcie można 
związać swój los z działalnością ZUTW”.

„Czym dla Pani/Pana jest Zielonogórski  
Uniwersytet Trzeciego wieku?”
O odpowiedź na to kluczowe pytanie poproszeni 
zostali goście, którzy od lat wspierają działalność 
tego uniwersytetu, uczestniczą w wydarzeniach 

Małgorzata TURZAŃSKA

Deklaracja członkowska ZUTW złożona przez prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego
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 ZUTW – jego ludzie i sprawy

Czesław Grabowski dzieli się swoimi refleksjami ze słuchaczami ZUTW

Kaja Rostkowska-Biszczanik prowadzi rozmowę z seksuologiem prof. Zbigniewem Izdebskim
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organizowanych przez Stowarzyszenie. Jako pierw-
sza wypowiedziała się Mirosława Dulat, zastęp-
czyni dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia 
Urzędu Marszałkowskiego, która w imieniu Elż-
biety Anny Polak, marszałek województwa, od-
czytała stosowny wiersz okolicznościowy, który 
stanowił pełną humoru odpowiedź na  pytanie pre-
zes ZUTW. Pani marszałek wyraziła w nim swoją 
sympatię i poparcie 
dla prężnej działal-
ności ZUTW, gra-
tulowała wszyst-
kim dobrej kondycji 
i życzyła kolejnych 
sukcesów! A podpi-
sem „od babci Eli 
Polak” solidarnie 
dołączyła do szere-
gu babć – seniorek 
uniwersytetu.

Jako następny 
na scenę poproszo-
ny został Janusz 
Kubicki, prezydent 
Zielonej Góry, któ-
ry miał jeszcze inny 
pomysł na wyraże-
nie swej obecności 
w życiu świętującego jubileusz Stowarzyszenia. 
Nie było przemowy, a zamiast niej na scenę wnie-
siono słusznych rozmiarów Deklarację Członko-
stwa ZUTW, którą symbolicznie podpisała Zofia 
Banaszak, obiecując, że uniwersytet z radością 
powita każdego, kto chciałby swą aktywnością 
wesprzeć działalność tej instytucji. Kolejnym go-
ściem, który publicznie zadeklarował swe członko-
stwo w ZUTW, był prof. Czesław Grabowski, od 
wielu lat wierny przyjaciel uniwersytetu, należący 
również do grona jego założycieli. Pod jego batu-
tą Orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej swymi 
koncertami wielokrotnie uświetniała inaugurację 
kolejnego roku akademickiego. Prowadzący popro-
sili o osobistą refleksje na temat ZUTW następnego 
gościa – Leszka Kanię, dyrektora Muzeum Ziemi 
Lubuskiej, który przyznał, że wieloletnia wzajemna 

współpraca daje mu dużo satysfakcji. Słuchacze 
ZUTW od lat byli i są częstymi gośćmi muzeum, 
nie tylko uczestnicząc w jego kulturalnych przed-
sięwzięciach, są również aktywnymi wolontariu-
szami, na których zawsze można liczyć. Wielu 
z nich powiększyło na stałe grono przyjaciół tej 
instytucji, a jej pracownicy nigdy nie zapominają 
o tych, którzy odeszli. Wspominamy często chary-

zmatyczną Jadwigę 
Korcz, Annę Cia-
łowską, Zbigniewa 
Rajche i innych. Na-
tomiast Agata Mie-
dzińska, dyrektorka 
Zielonogórskiego 
Ośrodka Kultury 
otwarcie stwierdzi-
ła, że ZUTW był 
dla niej przyczyn-
kiem do przepro-
wadzki do Zielonej 
Góry. Okazuje się, 
że uniwersytet miał 
niekiedy wpływ 
na plany życiowe 
wiernych przyjaciół 
uczelni.

Na pytanie doty-
czące refleksji o ZUTW ciepło i barwnie odpowie-
działa dr Krystyna Walińska,  kierowniczka Cen-
trum Przyrodniczego. Dla niej to przede wszystkim 
feeria barw, bogata galeria osobowości, rzetelne 
partnerstwo, niezawodność, mnóstwo pasji, radość 
działania, ciekawość świata i cudowny dystans 
do spraw nieistotnych. Przyszła wreszcie pora na 
wypowiedź dyr. Biblioteki Norwida dr. Andrze-
ja Bucka, który z satysfakcją stwierdził, że na co 
dzień obie instytucje żyją  bardzo zgodnie – wszak 
bliskie sąsiedztwo zobowiązuje. Wspólnie z ZUTW 
organizowane są rozmaite wydarzenia kulturalne; to 
dobre partnerstwo, oparte na wzajemnej współpracy, 
zaufaniu i przyjacielskich stosunkach.

A gdyby tak zastanowić się nad bagażem wła-
snych doświadczeń i w dowolnej formie spisać 
swoje życiowe przemyślenia i wysłać je na adres 

Smaczny tort na XXX-lecie ZUTW
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ZUTW, to powstałby wspaniały materiał, który 
ukazałby się na łamach pisma „Inspiracje”.

Minął bardzo trudny okres działalności
– Trzeba mieć nadzieję, że najtrudniejszy czas 
mamy już za sobą – stwierdziła prezeska ZUTW 
– a przed nami nadchodzący rok akademicki 
2021/2022. Dla uniwersytetu będzie on nie tylko 
czasem wspomnień, podsumowań, podziękowań, 
rozmów ze słuchaczami, wykładowcami, partne-
rami uczelni i samorządowcami. Wykorzystany 
zostanie na zorganizowanie konferencji, semina-
riów, wykładów, paneli i debat, a także na wyjazdy, 
plenery, warsztaty i wiele innych przedsięwzięć. 
ZUTW liczy na dalszą współpracę z lokalnymi 
mediami i ich redaktorami; wspólnymi siłami da się 
zrealizować wiele nowych pomysłów. Przy okazji 
podziękowano Akademickiemu Radiu Index za 
przyjęcie patronatu medialnego nad obchodami 
Jubileuszu 30-lecia ZUTW.

Wydarzeniu, które odbywało się w Sali im. 
J. Koniusza, towarzyszyła profesjonalna wystawa 
fotograficzna słuchaczy uniwersytetu, którą można 
było obejrzeć w łączniku Biblioteki Norwida. Po-
wstała dzięki uczestnictwu seniorów w polsko–nie-
mieckim projekcie transgranicznym  „Przyrodnicza 
edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus 
i Zielonej Górze”. Projekt został zrealizowany 
w partnerstwie pomiędzy miastami Cottbus, Zielo-
na Góra oraz Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury.

Starość trzeba sobie zagospodarować...
Prowadzący zaprosili zebranych w sali i wszystkich 
oglądających uroczystość w internecie na spotkanie 
z prof. Zbigniewem Izdebskim, znanym wszystkim 
z niezapomnianych wykładów, spotkań, rozmów 
ze słuchaczami ZUTW. Seksuolog, podobnie jak 
jego przedmówcy, nawiązał do prośby pani prezes 
o własne przemyślenia wynikające ze współpracy 
z ZUTW. Odpowiedź prof. Z. Izdebskiego była zwię-
zła i cokolwiek prowokacyjna. Otóż ZUTW kojarzy 

się mu z Michaliną Wisłocką, z którą przyjaźnił się 
przez długie lata, i... z prezerwatywą, bo o niej była 
mowa na pierwszym wykładzie dla słuchaczy uni-
wersytetu. To nic, że na sali wykładowej siedziały 
w zdecydowanej większości kobiety; wiedza o seksu-
alności nie ma płci, tak jak nie ma już pytań tabu, każ-
dy problem jest wart pochylenia się nad nim. Należy 
pamiętać, że swoistej rewolucji na tym polu doko-
nała właśnie kobieta, której imię rozsławiają po dziś 
dzień Lubniewice, ulubione miejsce wypoczynku  
pani Michaliny.   

Obok prof. Z. Izdebskiego zasiadła dr Kaja 
Rostkowska-Biszczanik, redaktorka Akademic-
kiego Radia Index, która poprowadziła promocję 
najnowszej książki lubuskiego seksuologa: „Sie-
dem grzechów głównych przeciw seksualności”. 
Przed napisaniem jej profesor przeprowadził ba-
dania dotyczące kondycji związków partnerskich 
w czasie pandemicznym. Okazało się, że pande-
mię najlepiej przeżyli seniorzy, najgorzej młodzi 
ludzie do 29. roku życia. Stąd płynie wniosek, że 
warto jest przygotować się do okresu senioralnego, 
szczególnie jeśli chodzi o mentalne podejście do 
tego czasu. „Starość trzeba sobie zagospodarować, 
bo na emeryturze niektóre osoby są tyle lat, ile 
pracowały” –  stwierdził seksuolog.

Książka „Siedem grzechów głównych...” ma 
formę poradnika, dlatego opłaca się sięgnąć po 
nią, jeśli chce się uniknąć omówionych w niej błę-
dów, które odbierają partnerom poczucie wartości 
i własnej godności. Bezpieczeństwo w związku 
partnerskim jest, zdaniem profesora, podstawowym 
warunkiem jego trwałości i szczęśliwego życia pod 
jednym dachem dwojga ludzi.

Sądząc po zainteresowaniu słuchaczy, promocja 
książki prof. Z. Izdebskiego była tym zdarzeniem, 
które nie tylko uświetniło inaugurację 30-lecia 
ZUTW, ale jednocześnie zakończyło rok akade-
micki 2020/2021.

 Małgorzata TURZAŃSKA

ZUTW – jego ludzie i sprawy
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Wyjazdy studyjne 
do Chóśebuza
Partnerstwo miast Zielona Góra – Cottbus 
chlubi się już ponad 40-letnią tradycją. Obie 
regionalne stolice umacniają łączące je więzi 
poprzez współpracę w różnych obszarach ży-
cia publicznego i społecznego.

Wspólnie realizowanych jest wiele projektów, 
kolejne to „Modelowe wsparcie osób niepełno-
sprawnych oraz seniorów” i „Tolerancja nie zna 
granic”. Celem jest rozbudowanie i wzmocnienie 
sieci współpracy między instytucjami i samorząda-
mi z Polski i Niemiec, poznanie warunków pracy 
organizacji partnerskich, wymiana doświadczeń 
i pogłębianie istniejących kontaktów. Słuchacze 
Zielonogórskiego UTW uczestniczyli w dwóch 
wyjazdach studyjnych do Cottbus/Chóśebuz, które 
odbyły się 21 czerwca i 27 lipca 2021 roku, wzięło 
w nich udział 40 seniorów z Zielonej Góry. Obie 
grupy z Polski powitała serdecznie Ewa Malys, 
koordynatorka projektu i równocześnie przedsta-
wicielka miasta – gospodarza. Podziękowała słu-
chaczom ZUTW za przybycie, za przywiezienie ze 
sobą słonecznej pogody, szczególnie w pierwszym 
dniu lata, ale na tę okoliczność pani Ewa z uśmie-
chem dodała: – Trochę przesadziliście państwo 
z tym upałem, o czym przekonacie się na własnej 
skórze, wędrując uliczkami miasta.

Projekt opracowany został w kooperacji z oso-
bami niepełnosprawnymi i seniorami. Obie grupy 

społeczne z ramienia miasta Cottbus reprezentował 
Normen Franzke, pełnomocnik ds. osób niepełno-
sprawnych i seniorów Miasta Cottbus/Chóśebuz. 
Goście z Polski mieli również okazję poznać m. 
in. pana Dierkesa, członka zarządu Stowarzysze-
nia Niemiecko-Polskiego w Cottbus, oraz innych 
przedstawicieli Stowarzyszenia: Krystynę Neu-
mann, pełnomocniczkę ds. międzynarodowych, 
oraz Jurgena Petera, przedstawiciela Organizacji 
ESV Lok Raw Cottbus e.V. Słuchacze ZUTW mieli 
okazję zapoznać się z działalnością tychże orga-
nizacji, a także wymienić się doświadczeniami. 

Życie jest bardziej skomplikowane,  
niż się wydaje...
Po wzajemnym powitaniu w placówce Volkssolita-
ritat Cottbus wszyscy uczestnicy spotkania wysłu-
chali wykładu prof. Andreasa Wiena, pracownika 
naukowego, na temat bezpiecznego korzystania 
z usług internetu w świetle obowiązujących norm 
prawnych. W czasach współczesnych większość 
seniorów świadomie zasiada przed monitorem 
komputera i pewną ręką filtruje to, co oferuje wir-
tualny świat. Ograniczenia, jakie zostały wprowa-
dzone z powodu pandemii, wymusiły na wielu zała-
twianie zakupów drogą internetową. Prof. A. Wien 
zwrócił szczególną uwagę na to, że nieostrożność, 
brak znajomości praw konsumenta, a nawet prze-
sadne zaufanie do sprzedających swe usługi, mogą 
przyczynić się do „dziury budżetowej” w kieszeni 
seniora. Warto zatem znać swoje prawa, choćby do 
rezygnacji z zakupu, do odstąpienia od zawartej 
umowy, zwrotu towaru, bo to w znacznym stop-
niu pomaga uniknąć niepotrzebnych problemów. 
Należy pamiętać, że kupującego również dotyczą 
obowiązki wobec sprzedającego produkt. Podobnie 
jak medal, problem ów ma dwie strony. Koszty 
pochopnie zakupionych towarów dyscyplinują nie 
tylko sprzedawcę, ale coraz częściej konsumenta, 

Małgorzata TURZAŃSKA
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szczególnie jeśli chodzi o małe firmy. Te na pewno 
nie stać na prezenty dla niezdecydowanych klien-
tów. Należy zatem czytać dopiski drobnym drucz-
kiem, nie podawać bezzasadnie swoich danych, 
a już na pewno chronić numer konta bankowego.

Wykładowca pogłębił wiedzę słuchaczy rów-
nież w innych kwestiach, jako że popełnione błędy 
zabierają nie tylko spokój, ale również pieniądze, 
czasami całkiem niemałe kwoty. W tej części pre-
lekcji sporo pożytecznych informacji dotyczyło 
fotografii i praw autorskich. Należy pamiętać, że 
posiadają je zarówno ci, którzy wykonali fotogra-
fię, jak i osoby, które zostały uwiecznione na niej. 
O umieszczeniu fotografii w mediach społecznych 
decydować może jej autor albo agencja fotograficz-
na, jednak nie wolno lekceważyć dóbr osobistych 
osób fotografowanych, które mają prawo zakazać 
umieszczania zdjęcia w przestrzeni publicznej.

A co z tłem bądź pejzażem miasta w roli 
głównej? Każdy kraj inaczej definiuje prawo do 
pokazywania na fotografii widoku publicznego. 
W Niemczech nazywa się to prawem do „Wolności 
panoramy”. Nie wszystko, co ogarnia obiektywem 
fotograf, można utrwalić na zdjęciu i upublicznić 
w mediach. To także jest uregulowane w ustawie 
o prawach autorskich. Każdy kraj posiada własne 
ustalenia, kiedy i co wolno fotografować. War-
to zapoznać się z nimi, wszak wakacyjny czas to 
najlepsza pora na wyprawy w nieznane. Po wy-
kładzie i ciekawej dyskusji z prelegentem nie było 
już żadnych wątpliwości, że życie jest bardziej 
skomplikowane, niż wszystkim się wydawało.

Śladami polsko – niemieckiej historii
Bardzo atrakcyjną częścią programu podczas let-
nich wyjazdów studyjnych było zwiedzanie Cot-
tbus/Chóśebuza. Dwie grupy seniorów z Polski, 
czerwcowa i lipcowa, odbyły spacer po zabytko-
wych częściach miasta, słuchając interesujących 
opowieści Henryka Latacza, członka Stowarzy-
szenia Polsko-Niemieckiego w Cottbus, który słu-
żył zwiedzającym swą rozległą wiedzą historyczną. 
Gościom z Polski na każdym etapie pobytu u nie-
mieckich przyjaciół towarzyszyła wiernie Ewa Ma-
łys z nieodłącznym środkiem lokomocji – rowerem. 

Pod jej czujnym okiem realizowany był program 
wizyty, można nawet zaryzykować stwierdzenie, 
że to za jej sprawą wypiękniały zabytki w Cottbus, 
by większe wrażenie zrobić na gościach z Polski.

Grupa seniorów, która brała udział w czerw-
cowym wyjeździe do Cottbus, szukała z panem 
Henrykiem punktów stycznych w dziejach naszych 
narodów, uwiecznionych w tym mieście. Jak się 
okazuje, na historię Chociebuża w czasach śre-
dniowiecznych miał wpływ pierwszy król polski 
– Bolesław Chrobry. Za jego panowania Łużyce 
na kilkanaście lat znalazły się w granicach Polski, 
a Chociebuż w latach 1002-31 pozostawał pod pa-
nowaniem polskim. Łużyczanie to zachodniosło-
wiańskie plemię należące do Serbołużyczan, przez 
całe wieki nazywano ich Wendami. Bolesław, syn 
Mieszka I, prowadził ustawiczne wojny z cesarzem 
Henrykiem II, dopiero jego polsko-niemieckie mał-
żeństwo złagodziło na jakiś czas stosunki z tym 
władcą. Od XIII wieku Wendowie i Niemcy żyli 
zgodnie w tym mieście. Dzisiaj Łużyczanie pomału 
przechodzą do historii, ich liczba spada, zarzucają 
swoją tradycję i język, ich dzieci prawie nie znają 
łużyckich zwyczajów. A jednak język rdzennych 
mieszkańców widoczny jest na tablicach z nazwa-
mi placów, ulic i urzędów.

Stare centrum miasta zbudowano w XII wie-
ku w punkcie krzyżowania się średniowiecznych 
szlaków handlowych, by w późniejszych stuleciach 
stać się jednym z największych europejskich ośrod-
ków wyrobów tekstylnych. Z tego miejsca seniorzy 
z Zielonej Góry mieli już blisko do Sprembergu, 
popularnego obiektu turystycznego, z którego przez 
okrągły rok rozciąga się rozległy widok na okolice 
miasta. Wracający z wieży przekonywali, że opła-
cało się pokonać „zaledwie” 131 stopni, by z wido-
kowego tarasu podziwiać okolice i uwiecznić je na 
urokliwych fotografiach zrobionych na pamiątkę 
pobytu u niemieckich przyjaciół. 

Cottbus – miastem sportu
Hollywood ma swoją Aleję Gwiazd dla celebrytów 
ze świata filmu, natomiast Cottbus – jako miasto 
sportowe Brandenburgii – może poszczycić się 
Drogą Sław Sportu, które się tu urodziły bądź 
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mieszkają i, co ważne, były członkami miejsco-
wych klubów sportowych. To ulubiony cel spa-
cerów wszystkich grup turystycznych, ale nie tyl-
ko ... Trzeba było widzieć błyski w oczach pana 
Henryka, który z wielkim przejęciem opowiadał 
o medalistach olimpijskich, bo to im właśnie wysta-
wiono swoisty pomnik – w płytach chodnikowych 
umieszczono najważniejsze odznaczenia sportowe 
– symbole olimpiady. W uliczce biegnącej ku ratu-
szowi polską grupę wprawiło w zadziwienie 56 zło-
tych, srebrnych bądź brązowych medali o średnicy 

20 cm, na których odczytać można dane sportowca, 
nazwę dyscypliny, miejsce i rok igrzysk. Najmłod-
szą gwiazdą jest Christoph Harting, który zdobył 
medal w 2016 roku w rzucie dyskiem. Pomysło-
dawcą tej idei było Stowarzyszenie Olimpijskie, 
a zrealizowano ją w 2006 roku. Każdy z seniorów 
mógł wziąć do ręki replikę medalu, którą ze swoich 
prywatnych zbiorów udostępnił pan Henryk.

Szlakiem średniowiecznych kościołów
Seniorzy, którzy odwiedzili Cottbus/Chóśebuz 
w lipcu, oprócz spaceru po starówce, mieli okazję 
zwiedzić zabytki sakralne miasta, które od wieków 
są świadectwem wiary i potrzeb duchowych czło-

wieka . W pierwszej kolejności wraz z przewodni-
kiem udali się do kościoła św. Mikołaja, zwanego 
„Górnym”, ponieważ o godz.12.00 w każdy wto-
rek można wysłuchać tam koncertu organowego, 
a jednocześnie wyciszyć się i odpocząć od zgiełku 
miasta. Ten późnogotycki kościół w dawnych cza-
sach służył Niemcom i miejskiej burżuazji, a samo 
słowo „Górny” w nazwie kościoła wskazywało 
na jego prymat nie tylko kościelny, ale także spo-
łeczny. Od czasów reformacji Marcina Lutra tenże 
kościół stał się najważniejszym miejscem modłów 

dla ewangelików Brandenburgii. Tuż po wejściu 
do tej budowli zwraca uwagę okazała przestrzeń 
głównej nawy, którą dodatkowo wyolbrzymia biel 
ścian i wysokie, krzyżowe sklepienie. Od wejścia 
do ołtarza prowadzi dziewięć par filarów, a co cie-
kawe, zrezygnowano w tym sakralnym przybytku 
z ławek na rzecz krzeseł, które stanowią ruchomą 
część kościelnego wyposażenia. W głębi nawy 
wzrok zwiedzających przyciąga 11-metrowy ołtarz 
zbudowany w XVII w. z piaskowca. Jego konstruk-
cja łączy w sobie cechy renesansu i baroku. Punk-
tualnie o 12.00 dało się słyszeć pierwsze, ciepłe 
dźwięki organów, po których Johanna Melchior, 
członkini Ewangelickiej Wspólnoty, podzieliła się 

Grupa studyjna w Chociebużu, czyli Cottbus
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z uczestniczącymi w koncercie religijną refleksją 
na temat podstawowych wartości, w zgodzie z któ-
rymi powinien żyć każdy człowiek bez względu 
na wyznanie. Wspomniała, że tego dnia obecni 
wysłuchają kompozycji: J. S. Bacha, D. Buxtehu-
de’a czy A. Willschera. Szczególnie pozytywne 
wrażenie wywołał tytuł ostatniego utworu „Wyjdź, 
moje serce, i poszukaj przyjaciela”. We wspólnocie 
nie ma miejsca na samotność.

Po chwili kościół wypełniła muzyka organo-
wa, jej dźwięki sprawiły, że w bezruchu zastygły 
głowy, które czas posypał szronem, zauważalne 
było skupienie słuchających. Muzyczne akordy 
scaliły wszystkich obecnych w jedność, zabrały 
troski dnia codziennego, pozwoliły się wyciszyć 
i oddzielić sprawy ważne od nieistotnych. Muzyka 
pozwoliła poczuć – dominującą nad wszystkimi 
innymi – wartość życia, dla której wystarczy je-
dynie poprosić: „Chleba naszego powszedniego 
racz dać nam, Panie...”. Oklaskami podziękowano 
artyście Benjaminowi Sawickiemu za ujmującą 
interpretację dzieł wielkich kompozytorów.

Kościoły w Cottbus/Chóśebuzu zbudowane zo-
stały z kamieni wielu pokoleń. Na potwierdzenie 
tych słów Henryk Latacz poprowadził grupę do 
najstarszej budowli sakralnej zachowanej w tym 
mieście, którą wzniesiono okolo 1300 r. Kościół 
klasztorny, bo o nim tu mowa, otrzymał swój ak-
tualny późnogotycki kształt dwa wieki później. 
W dawnych czasach służył wendyjskiej ludności 
wiejskiej, stąd nazywano go równolegle „Wen-
dyjskim Kościołem”, a do początku XX w. nabo-
żeństwa w tym przybytku odbywały się w języku 
dolnołużyckim. Przez lata mieścił się tutaj fran-
ciszkański klasztor, jednak po reformacji zakon-
nicy musieli opuścić to miejsce. Dziś oba kościoły 
przypisane są do parafii protestanckiej w Cottbus.

Wewnętrzna część tej sakralnej budowli utrzy-
mana jest w prostocie, co potwierdza fakt, że przez 
wieki gospodarzył tutaj zakon żebraczy. Na każ-
dym kroku w wystroju wnętrza górowały dwie 
charakterystyczne cechy – skromność i powściągli-
wość. Każda epoka pozostawiła po sobie pamiąt-
ki; średniowiecze podarowało temu kościołowi 
drewniany krucyfiks, chrzcielnicę, późny renesans 

– drewnianą ambonę, barok – ołtarz, współcze-
sność – pięknie brzmiące organy.

Pan Henryk zwrócił zwiedzającym uwagę na 
najstarsze serbołużyckie cytaty biblijne, w później-
szym czasie pojawiły się również wersety z Biblii 
w języku niemieckim na dowód wprowadzenia do 
Kościoła Wendyjskiego dwujęzyczności.

Znak Raka
Grupa seniorów z Polski, idąc za przewodnikiem, 
podeszła do pomnika nagrobnego z piaskowca po-
stawionego dla XIV-wiecznej pary, Fredehelma 
z Cottbus i jego żony, Adelheidy z Colditz. Na 
rycerskiej zbroi i tarczy mężczyzny dostrzega się 
wyraźnie wyrzeźbionego raka, który z upływem 
czasu stał się częścią herbu miasta, umieszczono 
go również na fladze. Znak ten pojawia się w róż-
nych miejscach miasta, stąd pan Henryk spróbo-
wał objaśnić jego pochodzenie. Okazało się, że 
wieloznaczność tego symbolu nie ułatwia dotarcia 
do jedynej i ostatecznej prawdy. Kto wie, na ile 
jego pochodzenie związane jest z obfitością wody 
w Cottbus, na brak której mieszkańcy miasta nie 
mogą narzekać. Budowa tego skorupiaka, chodzi 
o szczypce i pancerz, symbolizuje możliwości 
obronne miasta; bez walki jego obywatele nie od-
dadzą piędzi ziemi ojczystej. Rak co roku zrzuca 
swój pancerz, co może również oznaczać odnowę 
życia. Żeby poznać kolejne objaśnienia obecności 
tego wodnego żyjątka w herbie miasta, warto czę-
ściej odwiedzać gościnne miasto Brandenburgii. 

Smoczą łodzią po Sprewie
Po udanym spacerze po mieście i wzmocnieniu sił 
smacznym posiłkiem nastąpiła najbardziej ocze-
kiwana, bo wyłącznie rekreacyjna część wizyty 
w Cottbus. Grupa seniorów z Zielonej Góry mia-
ła okazję dowiedzieć się, a nawet spróbować na 
własnej skórze, jak można aktywnie spędzić czas 
nad wodą, bez względu na wiek, pogodę i urodę... 
A wszystko to dzięki gościnie w Klubie Wioślar-
skim, którego wieloletnim kierownikiem jest Jur-
gen Peter, przedstawiciel Organizacji ESV Lok 
Raw Cottbus e.V. Podczas słodkiego poczęstun-
ku gospodarz obiektu serdecznie powitał gości, 
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następnie przybliżył wszystkim rodzaje sportów 
wodnych, które z powodzeniem uprawiają ama-
torzy bliskiej styczności z wodą. A tej w Cottbus 
i jego okolicach nie brakuje dzięki Sprewie – rzece, 
która miastu oddała do dyspozycji 23 km ze swej 
całkowitej długości. W dawnych czasach labirynt 
dróg wodnych był jedynym środkiem transportu, 
obecnie rzeka służy głównie amatorom sportów 
wodnych i wszystkim tym, którzy nie lubią po-
dziwiać natury jedynie w środkach masowego 
przekazu.

J. Peter wręczył seniorom z Polski po jednym 
wiośle, i to bynajmniej nie na pamiątkę. Tak wy-
posażonych zaprosił do zajęcia miejsc w „smoczej 
łodzi”, ponieważ nie ma lepszej drogi do pozna-
nia wyjątkowości krajobrazu rezerwatu biosfery 
Sprewy, jak perspektywa znad lustra wody. Skąd 
wzięła się nazwa łodzi? Pierwsze takie jednostki 
pływające powstały w Chinach, a od 1989 roku 
zaistniały w Niemczech.

W „smoczej łodzi” mieści się 20 osób i akurat 
tylu chętnych zgłosiło się do nowej aktywności. 
Pierwsza osoba na dziobie łodzi pełni funkcję kapi-
tana. Miejsce to zajęła Ela Józefowicz, całkowicie 
nieświadoma, jak ważna funkcja właśnie jej przypa-
dła, co prawdopodobnie wyszło na dobre podległej 
jej załodze. Miejsce na rufie, przynależne sternikowi, 
zajął J. Peter, który wyznaczał rytm uderzeń wio-
słami: „Jeden, dwa, trzy”, a jego wysiłek z własnej 

inicjatywy wspomagał Zbyszek Banaszak, dodając 
okrzyk: „Równo, równo...”. Możliwe, że pani kapi-
tan powinna była znać swoje uprawnienia i w razie 
potrzeby z nich skorzystać. Zespołowe sporty wodne 
dają radość z bycia razem, z obcowania z naturą, 
ponoć pozwalają również cieszyć się ciszą. Tym 
razem jednak można było o niej tylko pomarzyć! 
A wszystkiemu winne były endorfiny, które wy-
zwoliła przyjemność, jaką dawała seniorom nowa 
aktywność i poczucie solidarności ze sternikiem, 
a więc wspólne liczenie do trzech, głośne przeko-
marzanie się z echem pod mostami i pozdrawianie 
przepływających obok kajakarzy.

Po powrocie na ląd Zofia Banaszak w imieniu 
wszystkich uczestników obu wyjazdów studyj-
nych do Cottbus/Chóśebuza w ramach projektu 
„Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych 
i seniorów” podziękowała jego organizatorom 
za gościnność i serdeczność, jaką otoczyli gości 
z Polski. Przy tej okazji obdarowała gospodarzy 
słodyczami i zaprosiła wszystkich do pożegnalnej 
fotografii.

Grupa wyjeżdżała z przeświadczeniem, że 
wspólnymi siłami można redukować bariery, 
a miejsce, jakie wyznacza nam aktualny stan zdro-
wia i wiek, powinno się traktować jako trampolinę 
do szczęśliwszego życia.

 Małgorzata TURZAŃSKA

Sprewa. Nasze panie za wiosłami. Tak można aktywnie spędzać czas. Istne galery...
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I znów  
fotograficzny rok 
za nami...
Już za par dni, za dni parę,
Wezmę plecak swój i gitarę.
Pożegnania kilka słów (...).

  Ludwik Jerzy Kern

Fotograficzny Klub „Fotooko” zakończył kolejny 
rok akademicki z przytupem! 22 czerwca zaroiło 
się w ogrodzie Jerzego Malka, który wraz z żoną 
Mieczysławą i synową Gosią podjął się trudu 
ugoszczenia 22 członków klubu fotograficznego. 
Zanim na stół wjechały smakołyki przyniesione 
z domowych spiżarni, towarzystwo rozsypało się 
kolorowymi plamami w ogrodzie, który nie zmu-
szał już gospodarzy do zabiegów pielęgnacyjnych, 
tylko po prostu rósł sobie sam. Pośrodku oazy 
zieleni rozsiadła się ogromnych rozmiarów 
czereśnia, która imponowała nie tylko wiekiem, ale 
i swą płodnością. Jeszcze do niedawna gospodarze 
zbierali ok.100 kg owoców, z czego tylko część 
zużywali sami, pozostałą rozdawali rodzinie i przy-
jaciołom. Historię domostwa z pachnącym ziołami 
ogrodem pamięta jeszcze smukła brzoza. Pomiędzy 
nią a jabłonią rozstawiono stoły, na których zna-
lazło się wszystko, czym chata bogata. Jak zwy-
kle nie zawiodła Beata Wołyniec, która nie tylko 
zrobiła odpowiednie zakupy; kaszanka według jej 
przepisu cieszyła się niesłabnącym powodzeniem.

„Pożegnania kilka słów” wypowiedziała Ewa 
Kwaśniewicz, kierująca wraz Romanem Grobar-
skim pracami Klubu „Fotooko”. Podziękowała 
koleżankom i kolegom za aktywny udział w przed-
sięwzięciach tego klubu – spotkaniach, wyjazdach 
plenerowych, wykładach Wojciecha Kozłowskie-
go, dyrektora BWA, tym bardziej serdecznie, że 
miniony rok akademicki upłynął pod znakiem 
ograniczeń pandemicznych. Niech zbliżające się 
wakacje zachęcają do rejestrowania obiektywem 
pięknych miejsc, chwil i niezapomnianych wrażeń 

– powiedziała. I zaprosiła do wspólnego biesia-
dowania, co przyjęto z aplauzem, jako że na stół 
wjechały półmiski ze specjalnością Mieczysławy 
– pieczone ziemniaczki w mundurkach i misecz-
ki z aromatycznym masłem ziołowym. Apetyty 
dopisywały, klubowi reporterzy nie próżnowali. 
Trzeba było mieć dużo szczęścia, żeby nie być 
przyłapanym obiektywem z kaszanką w jednej, 
a ogórkiem małosolnym w drugiej ręce.

W międzyczasie gospodyni opowiadała o zio-
łach i ich zdrowotnych właściwościach, obdziela-
jąc nimi chętnych, bo wszystko to bujnie rozrosło 
się w jej ogrodzie. Na nagły ból zęba lub dziąseł, 
oparzenia, trudno gojące się rany niezawodny jest 
liść żyworodka. Natychmiast znalazło się kilku 
amatorów tego zioła zastępującego z powodze-
niem domową apteczkę i wizyty u stomatologów. 
Największą furorę zrobił jednak bluszczyk kurdy-
banek, bo jego kuszący smak biesiadnicy wyczuli 
w maśle, a bardziej dociekliwi w nalewce – specjal-
ności pana domu. I nic dziwnego, bo ponoć to zioło 
bardzo skutecznie leczy niestrawności, oczyszcza 
organizm z toksyn, a jeszcze, według wierzeń 
ludowych, posiada moc chronienia przed złymi 
mocami. Dzięki zasobom piwniczki J. Malka więk-
szość obecnych przepędziła złe moce, co wprawiło 
biesiadników w stan prawdziwej szczęśliwości. 
Z gałązkami kurdybanka, przy muzycznej oprawie, 
o którą osobiście zadbał gospodarz, można było 
snuć plany dotyczące dalszej działalności klubu. 
Padały różne propozycje, zostaną one dopraco-
wane z początkiem nowego roku akademickiego. 
Pod koniec biesiady gospodyni zdradziła, że nasz 
klubowy kolega marzył o takim spotkaniu, że ta 
wizyta z okazji zakończenia roku akademickiego 
dała mu dużo radości i kolejnym jego marzeniem 
jest powtórne spotkanie w tym samym składzie 
i miejscu. Biesiada trwałaby dłużej, gdyby nie 
nagła ulewa, która w sposób nieoczekiwany za-
kończyła okolicznościową imprezę, a z drugiej 
strony przypomniała dobitnie wszystkim, że już 
czas oddawać fotografie na wrześniową wystawę 
pt. „Woda”...

 Małgorzata TURZAŃSKA
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Kto się uczy,  
jest młody 
19 października 2021 roku w auli Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego zebrali się słuchacze Zie-
lonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
dla których ten dzień był wielkim świętem. 
Tegoroczna inauguracja rozpoczęła bowiem 
30. rok działalności uczelni dla seniorów.

Nie dziw zatem, że patronat nad jubileuszem objął 
rektor UZ, profesor Wojciech Strzyżewski, co 
świadczy o dużym prestiżu i wysokiej ocenie dzia-
łalności uniwersytetu seniorów. Uroczystość rozpo-
częła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego 
oraz wykonania przez chór „Moderato” pod dyrek-
cją Jakuba Gościniaka hymnu państwowego oraz 

pieśni „Gaude Mater Polonia”. Następnie słucha-
czy ZUTW, szczególnie studentów I roku i gości, 
powitała Zofia Banaszak – prezeska ZUTW we-
spół ze słuchaczem Aleksandrem Jakubowskim. 
Szczególnie serdecznie przywitano studentki, które 
z uniwersytetem związane są od jego początków: 
Annę Kozłowską – od 30 lat, Barbarę Kusz, Ma-
rię Benyskiewicz i Irenę Chorążyczewską, które 
są studentkami od 29 lat. Wszystkie panie wciąż 
mają apetyt na nowe wiadomości i umiejętności. 
Od samego początku jest w UTW również jego 
prezeska – Zofia Banaszak; zebrani w auli zaśpie-
wali jej gromkie „Sto lat”. Powitano serdecznie 
przedstawicieli innych lubuskich uniwersytetów 
trzeciego wieku: Stowarzyszenia UTW w Gorzo-
wie Wlkp., Głogowskiego UTW, UTW w Lubsku, 
Nowosolskiego UTW, UTW w Sulechowie i UTW 
przy Świebodzińskim Domu Kultury. Tak się do-
brze składa, że wszystkie wymienione placówki 
prezentowaliśmy na łamach „Inspiracji”. 

Jakie były początki
W inauguracyjnym wystąpieniu Zofia Banaszak 
podkreśliła, że Zielonogórski Uniwersytet Trzecie-

Bogumiła HYLA-DĄBEK

Chór „Moderato” podczas inauguracji jubileuszowego roku akademickiego
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go Wieku działa od 1992 roku wg zasady: „kształ-
cąc, ustawicznie pomagamy ludziom starszym 
zmieniać postawy w kontaktach z drugim czło-
wiekiem w celu odnalezienia radości w realizacji 
własnych i wspólnych marzeń w jesieni życia”. 
Być może, nie byłoby w Zielonej Górze uczelni 
dla seniorów, gdyby nie zaangażowanie nauczycie-
lek pracujących przed laty w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Zielonej Górze: Janiny Drzyma-
ły i Aleksandry Zjawin oraz Z. Banaszak, które 
wówczas „ruszyły do boju” o seniorski uniwerek. 
17 czerwca 1992 roku postanowieniem Sądu Wo-
jewódzkiego Wydział I Cywilny w Zielonej Górze, 
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy 
z wniosku Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Zielonej Górze, dokonał wpisu UTW 
do rejestru stowarzyszeń. Od 26 stycznia 1995 
roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod 
nazwą Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku. Wydarzeniem, którego nie da się zapomnieć, 
była pierwsza inauguracja roku akademickiego 
1992/1993, która odbyła się 2 września 1992 roku 
w Lubuskim Teatrze im. Kruczkowskiego. Wykład 
nt. „Rozwój człowieka i sens życia”, który poru-
szył słuchaczy, a jego treści są do dzisiaj aktualne, 
wygłoszony został przez prof. dr. hab. Kazimierza 
Obuchowskiego, wybitnego polskiego psychologa. 

W swoim wystąpieniu pani prezes zapowiedziała, 
że rok akademicki 2021/2022 będzie czasem 
wspomnień, refleksji i podsumowań, okresem  
spotkań, działań społecznych, naukowych, kultu-
ralnych i dydaktycznych, a także  artystycznych 
i edytorskich, czasem  aktywności fizycznej i pro-
filaktycznej oraz samorealizacji, rozwoju i dobrej 
komunikacji międzyludzkiej. 30-lecie ZUTW da 
okazję  do rozmów ze słuchaczami, wykładowca-
mi, partnerami i samorządowcami, będzie to także 
czas organizowania konferencji, seminariów, wy-
kładów, paneli i debat, a także wyjazdów, plenerów, 
warsztatów i wielu innych wydarzeń – zapewniła Z. 
Banaszak. Nie zapomniała o tych, którzy w minio-
nym roku akademickim odeszli już na zawsze. Po 
odczytaniu nazwisk uczczono ich pamięć minutą 
ciszy.

Ślubowanie słuchaczy
Po inauguracyjnym wystąpieniu nastąpiła imma-
trykulacja słuchaczy I roku. Do przeprowadzenia 
ślubowania zaprosiła wiceprezes Zarządu Elżbieta 
Józefowicz. 63 nowych słuchaczy zostało przy-
jętych do ZUTW. Po ślubowaniu, chór wykonał 
„Gaudeamus igitur” i „Breve regnum”. Otwarcia 
roku akademickiego 2021/2022 dokonał prorek-
tor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Zielo-

Zaprzyjaźnione uniwersytety z wielu lubuskich miast składają gratulacje 30-latkowi z Zielonej Góry



52 maj – listopad 2021 nr 2 (60) 2021

.

nogórskiego prof. dr hab. Andrzej Pieczyński . 
W wystąpieniach gości przeważały życzenia z oka-
zji XXX-lecia ZUTW. Padały słowa świadczące 
o uznaniu dla działań uniwersytetu, a nawet po-
dziwie dla aktywności jego słuchaczy. Prezydent 
Zielonej Góry Janusz Kubicki, zawsze życzli-
wy i pomocny seniorom, podkreślił, że ZUTW to 

skarb dla miast i tym razem nie poprzestał tylko na 
gratulacjach i życzeniach. Dołączył do nich czek 
dla ZUTW na kwotę 30 tysięcy złotych. „Życzę 
ZUTW prawdziwego domu. Moim największym 
marzeniem jest, by ZUTW miał swoją osobną 
siedzibę. Wierzę, że to się spełni” – stwierdził 
J. Kubicki. 

Licznie zebrani goście podczas rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2021/2022 na Zielonogórskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Prezydent Janusz Kubicki wystąpił z niespodzianką
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W imieniu słuchaczy głos zabrała dr hab. Gra-
żyna Miłkowska, profesor UZ, od dwóch lat słu-
chaczka ZUTW, a od września 2021 roku członek 
Zarządu. Swoje wystąpienie rozpoczęła od zacyto-
wania słów Henry’ego Forda: „Każdy, kto przestaje 
się uczyć, jest stary, bez względu na to, czy ma 
20, czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę, pozostaje 
młody”. Wyraziła nadzieję, na dalsze zdobywanie 
i pogłębianie wiedzy, doskonalenie umiejętności 
i sprawności, rozwijanie pasji, na które wcześniej 
nie było czasu. Powiedziała, że traktujemy ten 
czas jako okres w naszym życiu, w którym nic 
nie musimy, ale wiele możemy. 

Tort w Palmiarni
Kolejnym punktem programu był wykład pt. 
„Artysta i jego świat” profesora Czesława Gra-
bowskiego – długoletniego dyrektora Filharmonii 
Zielonogórskiej, jednego z założycieli Zielonogór-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członka 
Rady Programowej, wykładowcy i przyjaciela. 
Grabowski mówił o sobie, swoim kształceniu, 
zawodowej karierze, dokonaniach artystycznych. 
Przedstawił siebie – w sposób czasami dowcip-

ny– jako małego artystę w tym wielkim świecie. 
Ten „mały artysta” swoim talentem i twórczością 
służy ludziom. Jako kompozytor prof. Grabow-
ski jest autorem wielu utworów oratoryjnych, 
symfonicznych, kameralnych i chóralnych. Jest 
też kompozytorem suity na trzy wiolonczele, 
której wykonawcami na inauguracyjnej uroczy-
stości było Trio Wiolonczelowe „Grabowski”: 
Olga Grabowska, Wojciech Grabowski, Monika 
Grabowska. To było prawykonanie koncertowe, 
piękny prezent na jubileuszową inaugurację. Tym 
bardziej, że rękopis tego dzieła autor przekazał  
ZUTW.

Na zakończenie chór „Moderato” pod dyr. Ja-
kuba Gościniaka wykonał hymn Unii Europejskiej 
„Oda do radości”, a wszyscy goście zostali zapro-
szeni  na wielki tort do Palmiarni. Tam w bardzo 
miłej atmosferze, wśród zieleni, przy kawie torcie 
i lampce szampana słuchacze ZUTW razem z go-
śćmi uczestniczyli już w mniej oficjalnej części 
inauguracji roku akademickiego.

 Bogumiła HYLA-DĄBEK
Fot. Krystyna Filmanowicz 

Chwila rozluźnienia i pamiątkowe zdjęcia z... tortem w trakcie części nieoficjalnej w Palmiarni



54 maj – listopad 2021 nr 2 (60) 2021

.

Suita tańców  
polskich, czyli  
prezent na 30-lecie
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
z okazji 30-lecia swojego istnienia otrzymał 
wiele prezentów i dowodów sympatii. A wśród 
nich... utwór muzyczny, który specjalnie na 
tę okazję napisał Czesław Grabowski, kom-
pozytor i wieloletni dyrektor Filharmonii 
Zielonogórskiej. 

Wybierając się na czyjeś urodziny czy imieniny, 
staramy się przygotować oryginalne życzenia, ku-
pujemy kwiaty, butelkę dobrego wina czy inny 
prezent dedykowany konkretnej osobie. Czesław 
Grabowski zaproszony na jubileusz 30-lecia Zie-
lonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – po-
łączony z inauguracją roku akademickiego 2021/22 
– zastanawiał się, co może jubilatowi podarować. 
Coś płynącego prosto z serca. Bo jakże inaczej, 
skoro od początku istnienia tej niezwykłej uczelni 
jest razem z nią. Potwierdza to prezes ZUTW Zofia 
Banaszak . – Zanim Zielonogórski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku został zarejestrowany w sądzie, 
musiała powstać grupa inicjatywna. Wśród zna-
nych osób, które się w niej znalazły, był Czesław 
Grabowski. Od tamtego czasu współpraca układała 
się bardzo dobrze. Za to też serdecznie dziękuję 
w imieniu swoim i wszystkich słuchaczy – pod-
kreśla pani prezes. 

– 30 lat temu długo rozmawialiśmy, czym ma 
być UTW. Nikt wtedy nie wiedział, na jakich za-
sadach i w jaki sposób ma funkcjonować. Wszyst-
kim jednak bardzo zależało, by taka uczelnia u nas 
powstała – przyznaje Cz. Grabowski. Kompozytor 
dodaje, że po 30 latach też długo rozmawiał – choć 

teraz sam ze sobą – na temat Zielonogórskiego 
UTW i prezentu dla niego. Bo jak mówi – to jego 
uczelnia, świetne towarzystwo, elita kulturalna 
miasta. – Poza tym muszę przyznać, że ludzie 
w tym wieku mi odpowiadają – śmieje się. – Zro-
zumiałem to, będąc ostatnio w górach i obserwując 
na szlaku poczynania młodych ludzi z plecakami. 

Wszystkie te myśli spowodowały, że prezen-
tem, który Czesław Grabowski zechciał podarować 
ZUTW, stał się utwór muzyczny. A dokładniej mó-
wiąc – suita na trzy wiolonczele. Miał to bowiem 
być utwór popularny w tym znaczeniu, że słuchać 
go będzie wiele osób. I nie za długi, trwa więc 
10 minut, i taki, który się wpisze w konwencję 
inauguracji roku akademickiego i jubileuszu. – 
Postanowiłem, że będzie to suita tańców polskich. 
Pierwsza część to polonez, żeby utwór rozpoczął 
się uroczyście – mówi Grabowski. – W części dru-
giej chodziło o to, by było wesoło, czyli to krako-
wiak. Potem przerwałem narrację tańców polskich, 
bo uważałem, że trzeba napisać coś melodycznego. 
Powstała pieśń. No i na koniec walc . . .

Maestro Czesław Grabowski skomponował „Suitę 
tańców polskich na 3 wiolonczele” specjalnie na 
XXX-lecie Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku

Leszek KALINOWSKI
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A dlaczego to utwór na wiolonczele? Bo to ulu-
biony instrument zielonogórskiego kompozytora. 
– Poza tym to instrument, który miałem w zasię-
gu rodziny. Żona Olga jest wiolonczelistką, syn 
Wojciech jak i jego żona Monika także grają na 
wiolonczeli – wylicza kompozytor. 

Co prawda, trudno było rodzinę zebrać w jed-
nym miejscu, żeby ćwiczyć przed uroczystym kon-
certem, udało się to dopiero na próbie generalnej. 
Podczas jubileuszu rodzina pięknie zaprezento-
wała ten oryginalny prezent. Trio Wiolonczelowe 
„Grabowski” zostało bardzo ciepło przyjęte przez 
słuchaczy ZUTW i ich gości. Brawom nie było 
końca. – Fantastyczne przeżycie i wspaniała nie-
spodzianka – przyznaje Z. Banaszak. I pokazuje 
utwór ze specjalną dedykacją dla 30-letniej uczelni. 
Pytani przez nas muzycy odpowiadali, że nie znają 
innego oryginalnego utworu na trzy wiolonczele. 
Suita jest tym bardziej wyjątkowa...

– To utwór dla ZUTW, ale grać go mogą wszy-
scy, tak jak ZUTW jest dla wszystkich – mówi Cze-
sław Grabowski i cieszy się, że swoją twórczością 
mógł sprawić przyjemność studentom w trzecim 
wieku. I że o utwór pytają już studenci akademii 
muzycznych w całej Polsce. 

Ile czasu potrzebował, by stworzyć ten nietypo-
wy prezent? Pracował nad nim trzy miesiące. – Tyle 

czasu intensywnie myślałem o ZUTW, niezależnie 
od tego, że zawsze pozytywnie myślę o tej uczel-
ni – mówi kompozytor. – Oczywiście najpierw 
szkic, pewne ramy, które wypełnia się treścią, czyli 
dźwiękami. 

Pracuje tradycyjnie, używając notesu muzycz-
nego, dziesięciu ołówków i gumki do mazania. 
Niektórzy próbowali go przekonać, że może to 
wszystko robić na komputerze, że są nowoczesne 
programy. Jednak on uważa, że prawdziwe tworze-
nie to nuty wychodzące spod ołówka, a wcześniej 
z jego głowy. Komputer zaburza ten ciąg myślowy, 
nie daje tyle satysfakcji z pracy nad utworem. 

Suita tańców polskich powstała w… notesie 
sprzed 50 lat. Pięciolinia, wydanie francuskie, 
oryginalnie oprawione, blisko 200 stron. – Ten 
notes trzymałem na specjalną okazję. Dostałem 
go po skończeniu studiów w Katowicach od mo-
jego profesora – przyznaje Grabowski, który do 
tworzenia odnosi się ze szczególną starannością 
i rzetelnością. Jak podkreśla, wyniósł to ze Śląska, 
gdzie nie tylko Wojciech Kilar czy Henryk Mikołaj 
Górecki pokazywali, czym jest solidna, uczciwa 
praca, do której trzeba mieć szacunek. – Tę atmos-
ferę się chłonęło. Podczas studiów nie wysłałem 
żadnego utworu na konkurs. Bo mógłbym dostać 
za niego jakieś pieniądze. Gdyby tak się stało, to 
zbrukałbym swoją czystą ideologię artystyczną – 
wspomina honorowy obywatel miasta, bo i taki 
tytuł ma Czesław Grabowski. – Śląsk był wtedy 
przeciwko takim praktykom. 

Kompozytor przekazuje swoje świeżo skomponowane 
(i wykonane) dzieło na ręce władz ZUTW

„Trio Grabowski” wykonało prapremierę „Suitę tań-
ców polskich na 3 wiolonczele” w czasie inauguracji 
roku akademickiego ZUTW
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Do Zielonej Góry przyjechał w 1986 roku i po-
czuł, że to jego miejsce na ziemi. 35 lat w Fil-
harmonii Zielonogórskiej to czas szczęścia. I tego 
szczęścia właśnie życzył jubilatowi – ZUTW. 

Podczas uroczystości nie tylko można było po-
słuchać suity tańców polskich, ale także wykładu 
pod tytułem „Artysta i jego świat”. Czesław Gra-
bowski jako nie tylko jeden z założycieli Zielono-
górskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale także 
członek Rady Programowej, mentor i przyjaciel, 
mówił wiele o umiejętności cieszenia się drobniej-
szymi rzeczami. 

– Mnie osobiście bliskie są dwie postacie, o któ-
rych ośmieliłem się opowiedzieć podczas wykładu. 
Jeden z najlepszych portrecistów – Mazur, w tej 
chwili maluje drobiazgi i w tej małości znajduje 

się jego świat – mówi Cz. Grabowski. – Podob-
nym artystą jest Edward Dębicki z Gorzowa Wiel-
kopolskiego, którego zawsze podziwiam za jego 
szczerość życia. Za cygańskie wiersze i piosenki, 
za ten jego piękny świat złożony z drobiazgów. Ja 
też wziąłem się za drobiazgi. Napisałem hejnał dla 
Łagowa, codziennie o 12.00 można go usłyszeć. To 
teraz najczęściej grany mój utwór na świecie. By-
łem, sprawdziłem. Bardzo przyjemnie jest usłyszeć 
swój utwór w samo południe. To tak jakby się sie-
bie widziało na łagowskiej wieży. Napisałem suitę. 
I dalej będę tak pisał. To nie będą wielkie dzieła, 
ale drobiazgi, które także potrzebne są ludziom. 
Wszak nasze życie składa się z drobiazgów... 

 Leszek KALINOWSKI
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Szkolenie „Akademia 
Lidera Organizacji 
Seniorskiej”

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w No-
wym Sączu zorganizowała cykl szkoleń skiero-
wanych głównie do przedstawicieli seniorskich 
organizacji pozarządowych mających siedzibę 
w Polsce.

Celem było podniesienie lub nabycie kompeten-
cji eksperckich w zakresie niezbędnym do prawi-
dłowego udziału w procesie stanowienia prawa, 
w tym prawa pracy, gospodarczego, ekonomii 
przedsiębiorstwa. Szkolenia pn. „Akademia Li-
dera Organizacji Seniorskiej” były realizowane 
w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój na lata 2014-2020” współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej – Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Mogli brać w nich 
udział członkowie/przedstawiciele organizacji se-
niorskich (osoby w wieku 60+). Odbyły się one 
w krakowskim hotelu „Krakus” w dniach od 5 do 
9 października 2021 r. Z Zielonogórskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku oddelegowano czworo 
słuchaczy, w tym członka Zarządu i członka Ko-
misji Rewizyjnej: Elżbietę Subocz, Krzysztofa 
Subocza, Marię Grzelczyk-Nowak i Tadeusza  
Nowaka.

Wiedza, jaką edukatorzy starali się przekazać 
uczestnikom szkolenia, dotyczyła szeregu zagad-
nień prawnych, księgowych i praktycznych związa-
nych z tworzeniem i funkcjonowaniem organizacji 
pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, 
w tym uniwersytetów trzeciego wieku.

W pięciodniowym cyklu uwagę skupiono na:
1) źródłach prawa krajowego, w tym konstytu-

cji, ustawach, ratyfikowanych umowach między-
narodowych, rozporządzeniach, źródłach prawa 
miejscowego oraz źródłach prawa Unii Europej-
skiej, gdzie prawem pierwotnym są traktaty, a na-
stępnie wg hierarchii ważności: rozporządzenia 
UE, dyrektywy (wskazujące kierunki działania), 
decyzje, opinie, zalecenia. Omówiono proces po-
wstawania inicjatywy ustawodawczej i kto ma do 
niej prawo (posłowie – co najmniej grupa 15 osób, 
Senat – konieczna uchwała całej izby, prezydent, 
rada ministrów i inicjatywa obywatelska - tj. co 
najmniej podpisy 100 000 obywateli mających 
prawo wybierania Sejmu). Następnie opisano wy-
kładnie prawa (statyczną, dynamiczną, językową 
autentyczną, legalną, operatywną i doktrynalną) 
i szczegółowo proces legislacyjny: od wniesienia 
ustawy pod obrady Sejmu, prace komisji sejmo-
wych, Senat aż do podpisu/veta prezydenta.  

2) zatrudnieniu pracowniczym i niepracow-
niczym w organizacji pozarządowej, w tym 
uniwersytetach trzeciego wieku. Prowadzący 
szkolenie uzmysłowił słuchaczom różnice, wady 
i zalety zatrudniania osób niezbędnych do funkcjo-
nowania UTW, w oparciu o kodeks pracy, umowy 
cywilnoprawne, wolontariat.  Przedstawił moż-
liwości i warianty umów, które zobowiązują do 
oskładkowania (lub nie) składkami ZUS. Przybliżył 
również obowiązki sprawozdawcze, jakie spoczy-
wają na organizacjach pozarządowych, związane 
z zatrudnianiem osób.

3) statucie stowarzyszenia i jego służebnej 
funkcji dla zarządu . W szczegółach omówiono 
ustawę z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzysze-
niach, która to ustawa reguluje zawiązanie, reje-
strację, organizację stowarzyszenia, wybór władz, 
obowiązki i prawa poszczególnych organów. Pod-
kreślono, iż najwyższą władzą stowarzyszenia jest 
walne zebranie członków, a statut zatwierdzany na 
walnym zebraniu  winien zawierać zapisy pozwa-
lające na sprawne funkcjonowanie stowarzysze-
nia, w szczególności: regulamin walnego zebra-
nia, organy jednostki, siedzibę, cele i sposoby ich 
realizacji, politykę rachunkowości, reprezentację 

Maria GRZELCZYK-NOWAK
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stowarzyszenia w umowach z członkami zarządu, 
prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej, 
czy jest instytucją pożytku publicznego, obowiązki 
dokumentacyjne, regulamin zarządu, możliwość 
wynagradzania członków zarządu. W sprawach, 
w których statut nie określa właściwości władz 
stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do 
walnego zebrania członków.

Z naciskiem podkreślono fakt, iż stowarzysze-
nie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 
zrzeszeniem w celach niezarobkowych.

4) ochronie danych osobowych w organizacji 
pozarządowej. Głównym dokumentem prawnym 
regulującym ochronę danych osobowych jest ak-
tualnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony danych osobowych oraz w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) 
oraz uchylenia poprzedniej dyrektywy 95/46/WE. 
Omówiono podstawowe definicje i zasady RODO, 

zasady prawne przetwarzania danych osobowych, 
obowiązki informacyjne i klauzule informacyjne.

5) wybranych zagadnieniach ekonomizacji 
działalności organizacji pozarządowych w opar-
ciu o obowiązki wynikające z ustawy o rachunko-
wości, ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustaw 
podatkowych, głównie  dotyczących osób praw-
nych. Omówiono między innymi zagadnienia:

• pozyskiwania środków z 1% odpisu podatko-
wego,

• ewentualnego podjęcia działalności gospo-
darczej i wymogami z tym związanymi,

• form prawnych prowadzenia działalności go-
spodarczej,

• srebrnej gospodarki prowadzonej w ramach 
polityki senioralne,j czyli kształtowania wa-
runków godnego i zdrowego starzenia się,

• działalności odpłatnej,
• analizy finansowej,
• obowiązków sprawozdawczych.

Delegacja zielonogórskiego UTW podczas szkolenia „Akademii Lidera Organizacji Seniorskich” w Krakowie
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Ta pozycja szkolenia była szczególnie przydat-
na i wartościowa dla członków komisji rewizyj- 
nych.

6) wybranych zagadnieniach problematyki 
senioralnej w aktach prawnych i dokumentach 
strategicznych. Przedstawiono i omówiono regu-
lacje zawarte w takich dokumentach, jak:

• ustawa z 11 września 2015 r. o osobach star-
szych,

• informacja o sytuacji osób starszych w Polsce 
z 2019 r.,

• polityka społeczna wobec osób starszych 
2030. Bezpieczeństwo – uczestnictwo – so-
lidarność,

• uchwała Nr 167 Rady Ministrów z dnia 16 
listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia pro-
gramu wieloletniego na rzecz osób starszych 
„Aktywni +” na lata 2021-2025,

• program rządowy „Dostępność Plus” 2018-
2025,

• program „Opieka 75+” na rok 2021, dotyczą-
cy seniorów w miejscowościach do 60 tys. 
mieszkańców.

Podsumowując: całe szkolenie przeprowadziło 
dwóch młodych prawników i księgowy. Osoby 
kompetentne, które w bardzo ciekawy i zrozumia-
ły sposób przekazały słuchaczom kompendium 
wiedzy przydatnej  w działalności UTW.  Dało 
się odczuć, że zagadnienia polityki senioralnej 
są im dobrze znane i mimo  iż zajęcia trwały po 
kilka godzin dziennie, nikt ze słuchaczy nie czuł 
się  znużony. Nastąpiła także wymiana poglądów 
i doświadczeń z pracy w UTW słuchaczy z różnych 
stron kraju. Chwilami było nie tylko interesująco, 
ale też dowcipnie i wesoło.

Szkolący byli bardzo otwarci na pytania, chęt-
nie odpowiadali i zachęcali do współpracy, tak-
że po szkoleniu. Panowie są współredagującymi 
internetowe Polskie Forum Seniorów – www.fo-
rumseniorow.pl i gorąco zachęcali do aktywnej 

Sala szkoleń – słuchacze z całej Polski
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partycypacji w procesie planowania i stanowie-
nia prawa w Polsce, między innymi poprzez to  
forum.

Wyjazd na szkolenie miał także i tą zaletę, że 
uczestnicy mieli możliwość pobytu w Krakowie, 
mieście zawsze urokliwym, bez względu na porę 
roku i dnia. Tak więc po zajęciach mieliśmy czas  
na spacer po krakowskiej starówce, wokół Wawelu 
i bulwarach wiślanych, które wieczorową  porą  są 
jeszcze bardziej czarujące. Na krakowskim Kazi-

mierzu mogliśmy posłuchać klezmerskiej muzyki 
i pięknego głosu równie pięknej blond wokalistki, 
nazwanej przez nas Esterką. Słuchając jej ujmują-
cego śpiewu, przyglądaliśmy się przechodzącym 
ludziom, głównie młodzieży. Młodzieży rosłej, 
zgrabnej, zadbanej, mówiącej różnymi językami. 
Czuliśmy się Europejczykami w polskim i jedno-
cześnie bardzo europejskim mieście!

 Maria GRZELCZYK-NOWAK
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– Rozmowę, którą z tobą przeprowadziłam („In-
spiracje” nr 1/56/2016, s. 20-23), zakończyłam 
zdaniem: –„Czekamy na kolejne wystawy!”. Już 
wtedy byłaś studentką na dziennych studiach 
w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Byłaś najstarszą studentką. 
Twój wnuk powiedział, że dopiero w tym wieku 
powinno się studiować, bo dopiero wtedy ludzie 
wiedzą, po co tam idą. Trzy lata studiów za-
kończyłaś obroną pracy pt. „Implikacje piękna 
i brzydoty w malarstwie niderlandzkim Hie-
ronima Boscha i Pietera Bruegla (starszego)” 
z wynikiem celującym. Podziwiam wytrwałość 
i gratuluję!
– Dziękuję, nie było łatwo.

– Rozumiem, że teraz możesz swoje malarstwo 
pokazać w wielu galeriach. Czy skorzystałaś 
z takiej możliwości?
 – Na razie brałam udział w wystawach z cyklu 
„Salon Jesienny” w BWA  w Zielonej Górze, na 

UTW w Gorzowie Wlkp., w bibliotece w Gorzo-
wie, bibliotece w Korfantowie, domu kultury w Ka-
zimierzu Dolnym i galerii „Stalowa” w Warszawie. 
Oczywiście moje malarstwo można też oglądać 
w ZUTW czy w ZOK w Zielonej Górze.

– Czy studia spełniły twoje oczekiwania?
– Tak! Przecież poszłam tam z ciekawości.

– Co dobrego wyniosłaś ze studiów, a co nie speł-
niło twoich oczekiwań?
– Mam ciągły niedosyt wiedzy. Tam, oprócz zajęć 
praktycznych, były takie przedmioty, jak filozo-
fia, historia sztuki, zagadnienia z dziedziny sztuki 
współczesnej, kompozycja. Byłam ciekawa, w ja-
kim kierunku kształci się młodzież, jakie obecnie są 
trendy malarskie. Oczekiwałam, że studia poszerzą 
moje rozumienie sztuki dawnych malarzy, ich tech-
niki, symboli ukrytych w obrazach, wyjaśnią ich 
popularność, geniusz, ponadczasowość. Przyznaję, 
studia w znacznym stopniu spełniły moje oczeki-
wania. O ile poznawanie dzieł dawnych mistrzów 
było dla mnie przyjemnością, to już liczne tren-
dy w malarstwie współczesnym są według mnie 
kontrowersyjne, zwłaszcza gloryfikujące brzydotę.

– Możesz podać przykłady?
– Ojej! Tego jest tak dużo, że nie wystarczy miejsca 
na ich omówienie. Dam tylko przykłady kilku przed-
stawicieli nowych nurtów w malarstwie. Hieronima 
Boscha uważa się za prekursora surrealizmu, którego 
znanym później twórcą był Salvatore Dali. Przed-
stawicielem dadaizmu był Marcel Duchamp, który 
wymyślił na swój indywidualny styl termin „ready 
– made”. W dowolnym tłumaczeniu to „przedmiot 
gotowy”. I taki przedmiot pokazał na wystawie. To 
był pisuar. Swojej instalacji dał tytuł „Fontanna”. 
Na słynnym zaś obrazie „Mona Lisa” domalował 

Babcia po studiach.  
Profesjonalista czy amator?
Rozmowa z Barbarą Cap, artystką plastyczką
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przedstawionej postaci wąsy i bródkę, a tytuł, jaki 
nadał tej pracy, określał Mona Lisę w sposób co 
najmniej dwuznaczny. Artysta ten lubił szokować 
obrazem, słowem, ironią. Andy Warhol, przedsta-
wiciel pop-artu, pokazywał na obrazach zwyczajne 
przedmioty, np. puszki zupy Campbell, nadając im 
rangę sztuki . Od XX wieku w szybkim tempie, 
obok sztuki tradycyjnej, rozwinął się kult brzydoty. 
Nazwałabym ten styl jako „wszystko wolno”. To, 
co kiedyś było nazywane degeneracją, dzisiaj staje 
się sztuką (piercing, tatuaże, dziury w ubraniach, 
wulgarny język w mowie potocznej, w poezji i pro-
zie, w filmie). Pochwała brzydoty zamiast piękna, 
nietrwałości zamiast ponadczasowości. Różne per-
formance, instalacje, manifesty, murale są wyrazem 
buntu wobec malarstwa akademickiego, tradycyjne-
go. Obecnie sztuka ma szokować, wzbudzać emocje, 
ma być show i komercja. Dzisiaj określenie obrazu 
„pięknym” jest równoznaczne z wydaniem wyroku 
na autora dzieła. 

Kończąc ten temat, powiem, że studia pomogły 
mi poznać wiele kierunków w sztuce współczesnej 
i spowodowały, że implikacje brzydoty i piękna 
wybrałam jako temat mojej pracy dyplomowej.

– Ponowię pytanie, a co nie spełniło oczekiwań 
w trakcie studiów?
– Określiłabym to inaczej. Między młodymi stu-
dentami a mną, pomimo dużej i wzajemnej sympa-

tii i pomocy z ich strony, widziałam wyraźną róż-
nicę. Techniki komputerowe, biegłość w obsłudze 
komputera, język angielski młodym nie sprawiały  
żadnych trudności. Dla mnie było to bardzo trudne. 
A na studiach znajomość tego wszystkiego była 
wręcz koniecznością. Trzeba było przygotować 
zadany temat, pokazać go w zapisie komputero-
wym i omawiać. Praca z komputerem okazała się 
dla mnie mocno stresująca. Za mało było natomiast 
tego, co miało mnie nauczyć biegłości w posługi-
waniu się pędzlem, kolorem, ołówkiem i trady-
cyjnymi technikami malarskimi. Różnego rodzaju 
instalacje w przestrzeni, uliczne malarstwo typu 
murale czy pop-art to nie moja bajka.

– Czy w takim razie po tych doświadczeniach 
poleciłabyś osobom w naszym wieku takie stu-
dia?
– Oczywiście! Ale to są studia dla odważnych, nie 
poddających się zniechęceniu, twardych w przyj-
mowaniu porażek oraz krytyki i znających dobrze 
techniki komputerowe. Dla mnie studia okazały 
się za trudne ze względu na moje ograniczenia, 
o których mówiłam już wcześniej. Pomimo to 
uważałam, że jeśli zaczęłam tę naukę, to muszę 
ją zakończyć dyplomem. No i udało się! (śmiech) 

– Często podczas oglądania wystaw, zwłaszcza 
malarstwa abstrakcyjnego, słyszałam pytanie: – 
Basia, co autor chciał powiedzieć tym obrazem? 
Co to jest abstrakcja?
– Dla mnie, malarki, to dialog z widzem,. Dialog, 
który nie polega na wymianie słów, a na pokazywa-
niu emocji. Widz nie zawsze czuje to samo, co autor, 
ale może mieć własne odniesienia co do obrazu.

– Jak znosisz czas pandemii?
– Bardzo, bardzo źle. Przez wiele miesięcy nie 
wzięłam pędzla do ręki. Tak naprawdę nic mi się 
nie chciało. Niby miałam dużo czasu wolnego, ale 
wszystko wydawało się bez sensu. Do malowania 
potrzebuję spokoju, poczucia bezpieczeństwa. One 
wpływają dodatnio na moją wyobraźnię. Nieste-
ty, nic takiego nie czułam, tylko narastający lęk 
i bezsens.
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– Ale mówiłaś, Basiu, że obrazy, które poka-
zujesz, były wykonane właśnie w tym złym nie 
tylko dla ciebie, ale i dla nas okresie. A jednak 
pokazałaś, że można.
– Pomogła mi pani Zofia Banaszak – nasza pre-
zeska. Powiedziała: – „Teraz jeszcze jest wysta-
wa Stasi Sidorkiewicz, ale twoja będzie następna, 
przygotuj się”. Szukałam cały czas bodźca, opty-
mizmu, otuchy. Z pomocą przyszła propozycja pani 
Zosi, dała mi przysłowiowego „kopa”.   

– Obrazy, które oglądam na tej wystawie, są 
pełne żywych, intensywnych kolorów. Chociaż 
na niektórych dostrzegam twoje nastroje, nie 
zawsze dobre.
– Prawidłowo odbierasz. Po poprzedniej wystawie 
zarzucano mi ucieczkę od kolorów. Dlatego teraz 
zaszalałam z paletą. No i potrzeba przygotowania 
tej wystawy dodała mi energii. Początki były trud-
ne, dlatego pierwszy malowany obraz zatytułowa-
łam „Chaos”. Próbowałam ogarnąć temat, dać mu 
jakieś ramy, ale okazało się to niemożliwe. Z każdą 
następną malowaną pracą czułam, że wena wraca, 
i już było łatwiej. Znowu były ze mną odwaga, 
optymizm, pasja i wiosna! Tak naprawdę najlepiej 
czuję się wtedy, kiedy maluję.

– Jak powstają obrazy? Czy najpierw jest plan, 
wizja?
– Nie! Nie mam planu, idę na żywioł (śmiech). 
Kładę kolor gdzieś w rogu płótna. Dodaję inne 
kolory, rozcieram, mieszam, zmieniam, dokładam 
tam gdzie trzeba kropki, linie, czasami dominantę; 
tak powstaje obraz. Ale ja panuję nad tą pracą, 
ogarniam to, wiem, co robię. Nie umiem opowiadać 
o tworzeniu obrazów ! One są wynikiem moich 
myśli, uczuć, wyobraźni. To mój dialog z płótnem, 
pędzlem i kolorem. Liczę na to, że w końcu rów-
nież dialog z widzem.   

– Mam wrażenie, że już dawno odeszłaś od ma-
larstwa realistycznego.
– Rzeczywiście, nie przepadam za malowaniem 
realistycznym. Uważam, że efekt na płótnie nigdy 
nie będzie lepszy od palety Matki Natury. Tylko 

ona potrafi wyczarować prawdziwie zachwycają-
ce pejzaże. Mnie bardziej odpowiada malarstwo 
wrażeniowe, na granicy natury i abstrakcji. Nie 
umiem malować wielokrotnie tego samego tematu, 
nawet nie próbuję.

– W nawiązaniu do twoich studiów zapytam: 
czym się różni amator od profesjonalisty?
– Amator sam dochodzi do tego, czego profesjona-
listę nauczono (śmiech). Moją pasją jest malarstwo. 
Nie czuję się profesjonalistką. Obcowanie ze sztuką 
malarską to ciągła nauka i szukanie „ukrytego”.

– Dziękuję ci za spotkanie i rozmowę. Dałaś mi 
dużo radości i otuchy, a one nam wszystkim są 
potrzebne. Wiem to z rozmów telefonicznych 
i przypadkowych spotkań na ulicy. Zawsze 
w maseczkach. Ani nie widać uśmiechu, ani  
nie można się przytulić, zawsze dystans. Two-
je nastroje są mi bliskie, reaguję podobnie na 
to zbyt długo trwające odosobnienie. Życzmy 
sobie, żeby wreszcie wróciła możliwość bycia 
razem. Niech cię dobra forma nie opuszcza, bez 
maseczek.
– Tobie życzę tego samego i dziękuję za spotkanie.

 Rozmawiała: Barbara DZIĘCIELEWSKA
Fot. Krystyna Filmanowicz
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– Od 15 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku 
w łączniku Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku można było podziwiać wysta-
wę malarską Marty Bajorek-Irzykowskiej pt. 
„Ekspresja barw”. Ściana, na której zawisły 
obrazy, zapłonęła barwami. Obrazy Marty to 
dzieła reprezentujące malarstwo abstrakcyj-
ne. Niełatwe do zrozumienia, ale wywołujące 
skojarzenia i emocje, więc tym bardziej warto 
bliżej poznać ich autorkę. Rozmawiamy w cu-
kierni „Sowa”.
– To dla mnie pierwsza indywidualna wystawa 
na uniwersytecie, ale w prezentacjach prac grupy 
„Pastele”, dwa razy w roku, zawsze można zo-
baczyć trzy, cztery moje obrazy. Wcześniej mia-
łam pokazy w filiach Biblioteki Norwida przy ul. 
Podgórnej i Morelowej. Bardzo lubię kolor we 
wszystkim. Prace, które były na ostatniej wystawie, 
to abstrakcje, ale każda moja abstrakcja ma genezę 
w naturze. Mogę powiedzieć, że moje obrazy to 
abstrakcje z natury, bo natura to moja druga pa-
sja. Od wiosny do jesieni, towarzysząc mężowi 
wędkarzowi, bardzo dużo przebywam na łonie 
przyrody. Z niej czerpię rożne pomysły, ona mnie 

inspiruje. Przetwarzam to, co obserwuję, co słyszę, 
i przenoszę za pomocą różnych form i barw na ob-
razy. Poranki nad jeziorem to jest coś wspaniałego, 
paleta barw, dźwięków. Siedząc czasami z wędką, 
tak jak mąż, układam sobie w głowie kolejny ob-
raz. Jest taki jeden, powstał z moich obserwacji 
nad jeziorem, namalowany dwiema technikami, 
najpierw akwarelą, potem pastelami. Przedstawia 
jakby fale, a naprawdę obserwowane zaskrońce. 

– Co jeszcze lubisz malować?
– Maluję głównie z natury i naturę. Tworzę pejza-
że, bardzo lubię malować  moją ulubioną techni-
ką, akwarelą, kwiaty. To trudniejsza technika, ale 
bardzo wdzięczna. Większe obrazy są malowane 
akrylem. Bardzo mało natomiast pracuję z ole-
jem ze względu na swoją alergię. Maluję reali-
stycznie, ale lubię też bardzo abstrakcję, o czym 
świadczyła prezentowana w ZUTW wystawa. 

– Czy abstrakcyjna wystawa, pełna intensyw-
nych różnorodnych barw, ma odniesienie do 
obecnej sytuacji, która w związku z pandemią 
jest szara, mroczna i smutna?
– Pomyślałam, że prezes Zofia Banaszak, pro-
ponując mi tę wystawę, chce ożywić obrazami 
siedzibę uniwersytecką, która ostatnio jest po-
zbawiona słuchaczy, i że oglądające osoby będą 
bardziej zadowolone, gdy korytarz-łącznik bę-
dzie kolorowy, żywy, a więc weselszy od tego, co 
mamy dokoła. Sama wybrałam te właśnie obrazy, 
wcześniej wszystkie były pozytywnie ocenione 
i zaakceptowane przez naszą nauczycielkę.

– Cofnijmy się do lat, gdy zorientowałaś się, 
że jesteś plastycznie uzdolniona. Jak pokiero-
wałaś życiem, żeby móc te zdolności rozwinąć 
i wykorzystać?

Ekspresja barw i charakteru
– Na zewnątrz jestem spokojna, wyciszona, bo swoją wewnętrzną ekspresję wyrzucam  
w obrazach, które maluję – mówi w rozmowie Marta Bajorek-Irzykowska, słuchaczka ZUTW 
od roku 2011
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– Urodziłam się w Tarnowie, pochodzę z wielo-
dzietnej rodziny, było nas jedenaścioro. Wycho-
wałam się w wiosce Rzepiennik Marciszewski 
pod Tarnowem, do szkoły dosłownie miałam 
pod górkę. Przemierzałam codziennie trzy ki-
lometry, zimą w śniegu, przy mrozie sięgają-
cym nawet ponad 30 stopni. Jako uczennica klas 
młodszych bardzo lubiłam rysunki i prace ręczne. 
Dopingowała mnie kierowniczka szkoły ucząca 
rysunków. Często wysyłała moje prace na róż-
ne konkursy i zdarzało się, że otrzymywałam 
wyróżnienia i nagrody. Mama też przejawiała 
zdolności plastyczne, ale niełatwo było w tam-
tych czasach się kształcić. Mnie już się udało 
pójść po szkole podstawowej do Liceum Pla-
stycznego w Tarnowie, w którym uczyłam się też 
tkactwa artystycznego. Zainspirował mnie brat, 
który uczył się w liceum ogólnokształcącym, 
a ciągle żałował, że nie poszedł do plastycznego, 
bo też był plastycznie uzdolniony. Chciałam po 
skończeniu liceum pójść na studia, ale to się nie 
udało. Wyjechałam z nakazem pracy do Zielo-
nej Góry i byłam bardzo ciekawa, co mnie tam 
czeka. Myślałam, że odrobię staż w spółdzielni 
spożywców w dziale reklamy i wrócę, ale tak 

się nie stało. Zostałam i mieszkam w Zielonej 
Górze do dzisiaj.

– Jakie wrażenie zrobiła na młodej dziewczy-
nie Zielona Góra lat sześćdziesiątych ubiegłe-
go wieku? Jak ci się pracowało?
– Zielona Góra wydała mi się malutkim mia-
stem, bo gdziekolwiek poszłam, wracałam w to 
samo miejsce. Wydawało mi się, że każda uliczka 
prowadzi do ratusza. Dziwiłam się, że to miasto 
wojewódzkie, a mniejsze jest od powiatowego 
Tarnowa. Później je pokochałam i dzisiaj nie 
wyobrażam sobie życia gdzie indziej. Lubię spo-
kojne miasta i w Zielonej Górze to mam. Jestem 
z natury spokojna, wyciszona. Myślę, iż ponie-
kąd dlatego, że tę swoją wewnętrzną ekspresję 
wyrzucam w moich obrazach. One krzyczą, bo 
dzisiaj cały świat jest krzykliwy. Natura, którą 
tak kocham, jest  zresztą też bardzo krzykliwa.

Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców miała 
w ówczesnym województwie zielonogórskim 18 
oddziałów. Robiliśmy projekty reklam na całe 
województwo. Projektowaliśmy np. dekorację 
wiosenną, rozsyłaliśmy do oddziałów i potem 
nadzorowaliśmy realizację tego projektu. Tak 
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wówczas funkcjonowała reklama. Była też oczy-
wiście reklama prasowa, radiowa i telewizyjna. 
Potem przeszłam do działu reklamy w Domu 
Towarowym „Centrum”. Na kierowniczym sta-
nowisku, jako młodej osobie, najmłodszej w re-
klamie, było mi ciężko i bardzo się stresowałam. 
Dałam radę, ale po latach pracy mam dosyć kie-
rowania ludźmi. Teraz chętnie każdemu pomogę, 
ale nie chcę żadnej odpowiedzialności.

– Kto cię inspiruje do malowania obrazów? 
Co lubisz robić, gdy nie malujesz?
– Praca zawodowa, rodzina, wychowywanie 
dziecka przerwały moje malowanie obrazów, 
które rozpoczęłam po szkole. Czasami robienie 
szyldów, napisów na transparentach musiało 
mi wystarczyć. Wróciłam do swej pasji dopiero 
na emeryturze i cieszę się, że mogę doskonalić 
warsztat, rozwijać się w „Pastelach” na ZUTW. 
Wszyscy w rodzinie mamy jakieś hobby: mąż 
wędkarstwo, syn modele samolotów, ja malar-
stwo i miłość do natury. Wszyscy też odnosimy 
w tym, co kochamy, sukcesy. Mąż przy mnie też 
próbował malować i gdyby wcześniej zaczął, 
może by się i jego talent rozwinął. W każdym 
razie bardzo mnie do malowania dopinguje. 
Często maluję dla kogoś z rodziny, przyjaciół, 
żeby zrobić im prezent. Czasami maluję na ich 

zamówienie. Część obrazów chowam dla siebie. 
To są te, które wyróżnia Katarzyna Filipowicz-
-Burchart, nasza nauczycielka, mówiąc: „Tego 
nie oddawaj nigdy”. Maluję, kiedy mam czas 
i wenę. W czasie pandemii na jakiś czas wena 
mnie opuściła, nie malowałam. Nie zrezygno-
wałam jednak z wyjazdów na łono natury. Tam 
robiłam zdjęcia, szkicowałam i na szczęście 
wena powróciła. Powróciła zimą, bo tęskniłam 
za śniegiem, mrozem. Od razu namalowałam 
sześć akwareli. 

Bardzo lubię czytać i czytam. Mój ojciec też 
czytał i gdy nie było pracy w polu, siadał wieczo-
rami z nami, dziećmi, i opowiadał przeczytaną 
książkę. Pod kuchnią płonął ogień, było ciepło 
i my sobie słuchaliśmy. Tak więc czytanie wy-
niosłam z rodzinnego domu.

– Jak widzisz to, że jesteś słuchaczką ZUTW? 
Jakie masz plany, marzenia?
– To była świetna decyzja, mówię o ZUTW. Ni-
gdy nie było chwili zwątpienia. Wzięłam program 
i wybrałam grupę „Pastele”. Poczułam się w niej 
jak w rodzinie i jestem słuchaczką do dzisiaj. 
Wcześniej nikogo tutaj nie znałam. O nie, prze-
praszam, miałam znajomą, i to nawet z Tarnowa, 
z tego samego Liceum Plastycznego – Longinę 
Pyrzanowską. Chodzę też na gimnastykę tai-chi, 
bardzo ją lubię. Nie rozumiem ludzi, którzy się 
na emeryturze nudzą. Mnie czasu brakuje, co 
jest powodem do zadowolenia. O nudzie nie ma 
mowy. Dlatego wszystkim, którzy teraz przecho-
dzą na emeryturę, polecam zajęcia na Zielono-
górskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Każdy 
tutaj znajdzie coś dla siebie. Marzę o zgłębieniu 
wiedzy o portretowaniu. W tej dziedzinie ma-
larstwa jestem słaba, a chciałabym część naszej 
wielkiej rodziny umieć dobrze sportretować. Do 
tej pory sportretowałam tylko wnuczkę. 

– Dziękuję za rozmowę.

 Rozmawiała: Bogumiła HYLA-DĄBEK
Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek

Fot. obrazów Krystyna Filmanowicz 
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– Wiele lat temu poznałyśmy się w pokoju na-
uczycielskim Liceum dla Pracujących. Twoimi 
rozpoznawczymi znakami była punktualność, 
staranne przygotowanie do zajęć i elegancja. 
Ten uporządkowany wizerunek nauczycielki 
uzupełniały dodatki – kolorowa chusta bądź szal 
finezyjnie zarzucony na ramiona. Czyżbyś już 
wtedy miała  artystyczne skłonności?
– Nie nazwałabym tego skłonnościami. Po prostu 
lubiłam elegancki wygląd, a moje życie przebiegało 
według odwiecznego schematu kobiety pracującej: 
szkoła, dom, dzieci i rutynowe obowiązki domowe. 
Na nic innego nie starczało czasu, tym bardziej, że 
jak większość nauczycieli brałam tzw. nadgodzi-
ny. Mój mąż był również nauczycielem, więc nie 
przelewało się nam.

– Kiedy po raz pierwszy chwyciłaś pędzel do ręki 
i co było tym impulsem, który zachęcił ciebie do 
nowego typu działalności?

– Malować zaczęłam dopiero na emeryturze. Pa-
miętam, że swego czasu prowadziłam warsztaty 
efektywnego uczenia się, rysowałam tzw. mapy 
swoich myśli. Podawałam główny temat i do niego 
dorysowywałam sieć podtematów często metodą 
obrazkową. Słuchaczom spodobały się moje rysunki, 
więc zachęcali mnie, żebym swoje zainteresowania 
zwróciła ku plastyce. Nie od razu potraktowałam 
te sugestie poważnie, przecież jestem absolwentką 
Wydziału Matematyczno–Fizycznego na UAM.

– Czy fizyka w jakiś sposób stawała w opozycji 
do malowania?
– Nie lubię szufladkowania ludzi, programowanie 
się na „nie” to pewna blokada, która nie pozwala 
nikomu osiągnąć zamierzonego celu. Jeszcze za 
czasów szkolnych miałam szeroko otwarty umysł 
i sięgałam spojrzeniem poza wyznaczony horyzont, 
co zresztą  potwierdzały moje wyrównane oceny 
z różnych przedmiotów. W swoim dorosłym życiu 

Gdyby oddano mi młodość...
Rozmowa z Bożeną Czerwoniec – wieloletnią nauczycielką matematyki i fizyki, która na 
zajęciach w ZUTW pióro zamieniła na pędzel
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przez 40 lat uczyłam matematyki i fizyki, a więc 
byłam nauczycielką od przedmiotów ścisłych, co nie 
przeszkadzało mi pisywać artykuły do fachowych 
czasopism na temat poprawiania aktywności pracy 
mózgu, prowadzić warsztaty trenowania pamięci, 
spostrzegawczości i poszerzania zakresu pola wi-
dzenia. Zajęcia te cieszyły się dużą popularnością, 
obserwowałam efekty mojej pracy i sprawiało mi ra-
dość, że moi podopieczni lepiej radzili sobie z nauką.

– Przeszłaś na emeryturę i w 2006 roku pojawi-
łaś się w UTW, bo wiedziałaś na pewno, czym 
chcesz wypełnić czas po opuszczeniu szkoły. 
Kiedy próby malowania przerodziły się w pasję?
– Pasja nie rodzi się z dnia na dzień, nosi się ją 
z tyłu głowy. Ona rodzi się z cierpienia i ciężkie-
go wysiłku. Bez tego nie osiągnie się satysfakcji, 
ale jeśli człowiek przyłoży się, namęczy, to jest 
nawet w stanie wznieść się na wyższe poziomy 
szczęśliwości. Ja przeszłam te wszystkie etapy, 
dzięki temu zrozumiałam, że choć nie zawsze da 
się zarobić na sztuce, to tak naprawdę nic się nie 
traci, bo radość tworzenia jest bezcenna.

– Zajrzyjmy więc do Sali Słonecznej w ZUTW. 
Grupa „Kontrapost” i artysta-plastyk Leopold 
Kolbiarz. Jak wam układała się współpraca, 
zaiskrzyło od razu, czy raczej było pod górkę?
– Oj, pamiętam dobrze moje początki w tej gru-
pie. Na pewno byłam pilną uczennicą, nie waga-
rowałam, ale nie pomagała mi moja nieśmiałość 

i niepewność. Kiedy nasz guru omawiał prace 
swoich słuchaczek, sięgając po moje pytał: – Kto 
ma lupę? Będę oceniał miniaturki Bożeny Czer-
woniec. Uważnie słuchałam, co ma do powiedze-
nia, jego wskazówki były bardzo cenne, a on sam 
pełen życzliwości. Uczyłam się też od bardziej 
doświadczonych koleżanek, podglądałam prace 
upubliczniane w internecie, chętnie uzupełnia-
łam swoją wiedzę teoretyczną. Nie wiedziałam 
jeszcze jaką drogę wybiorę, malowałam to, co 
mi serce podpowiedziało. Malowanie uczy wni-
kliwej obserwacji rzeczywistości, a potem ster 
przejmuje serce, ono mi podpowiada, co mam  
z tym zrobić.
– Czy malowanie to wystarczające antidotum 
na zmęczenie codziennością? A może do sztalug 
zasiada się w przypływie weny lub z  jeszcze 
innego powodu?

– Do malowania siadam tylko wtedy, gdy czuję 
wewnętrzną potrzebę i mam wizję tego, co płynie 
z mojej duszy i co podpowiada mi rozum. Lubię 
emocje, które wtedy towarzyszą, czuję przypływ 
dobrej energii i radość, jeśli zauważam harmonię 
między wyobraźnią, a tym, co powstaje na płótnie. 
Odnoszę wówczas wrażenie, że to nie ja, ale moja 
dusza maluje. Nie męczy mnie praca przy sztaludze, 
malowanie to rodzaj terapii, a jednocześnie gimna-
styka umysłu, co ma pozytywny wpływ na ogólną 
kondycję człowieka. Często tracę poczucie czasu, 
w zamian zyskuję stan spełnienia, ładuję akumula-
tory, by z uśmiechem powitać kolejny dzień.

– Spójrzmy zatem na twój artystyczny dorobek, 
przyznaję, że zadziwia mnie bogactwo formy 
i tematyki. Od czego zaczęłaś?  
Oczywiście od obrazów, najpierw była to martwa 
natura, ale lubię też wypowiedzieć się poprzez 
abstrakcję, bawić się kolorami, warto wiedzieć, że 
kolorystyka wchodzi w rezonans z rytmem serca. 
Barwa leczy, każda komórka ma inną częstotliwość, 
dlatego trzeba umiejętnie epatować kolorem. Stosuję 
mieszaną technikę i już wiem, co chcę wydobyć – 
charakter kobiety, czy nastrój człowieka w czasach 
pandemii. Zapytałaś o niewielki detal na obrazie 
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z kobietą: A co tutaj robi ten maleńki koliber? No 
właśnie, to tylko mała prowokacja, która spełniła 
swoje zadanie – rozpoczęłyśmy rozmowę –  odbior-
ca z twórcą, zdecydowanie wolę podążać za tokiem 
myślenia widza, bo schemat „co poeta miał na my-
śli” już nie spełnia swego zadania, ja chcę wiedzieć, 
jak jest odbierana treść mojego obrazu, dobrze jest 
posłuchać kolejnej interpretacji swojej pracy, przy 
tej okazji mogę się również czegoś nauczyć...

– „Odrobina piękna na co dzień ” to tytuł twojej 
strony internetowej, na której można zobaczyć 
imponującą ilość przykładów malarstwa użyt-
kowego. Kto podsunął ci taki pomysł?
Po prostu życie i brak pieniędzy. Pomyślałam sobie, 
że ludzie szukają czasami oryginalnych prezentów, 
zresztą sama chciałam zrobić taki  upominek córce 
i wtedy po raz pierwszy mój obraz powędrował na 
parasolkę i nie tylko tam. Widać moje prace za-
gustowały w wędrówkach, bo zadomowiły się na 
obrusach, torbach, poduszkach, drewnianych bran-
soletkach, segregatorach na dokumenty. Na szczę-
ście z maszyną do szycia też potrafię „pogadać”, 
więc kolejne obrazy pojawiły się nawet na odzieży 
mojej córki, najpierw uszyłam jej bluzkę i spódnicę, 
a potem namalowałam na nich moje obrazy. Każdy 
szczegół dokładnie przemyślałam, a radość mojego 
dziecka był również moją radością.

– Wróćmy na moment do tych mobilnych ob-
razów na parasolkach, które w Centrum Nauki 
Keplera wraz z gospodarzami witały gości z Go-
rzowa. W czym tkwi sekret tak dużego zainte-
resowania tym wytworem sztuki?
Po prostu ludzie lubią otaczać się pięknymi przed-
miotami, nabywają je przede wszystkim panie, któ-
re twierdzą, że deszczowa aura nie jest już taka 
straszna, kiedy szarość dnia rozjaśniają złociste 
słoneczniki, różowe flamingi czy tancerki w tiulo-
wych strojach. Maluję wg upodobania osoby, która 
chciałaby taką parasolką poprawić sobie nastrój, 
bo moim motorem napędowym jest radość obdaro-
wanych. Mile łechtają moje ego przychylne opinie 
w internecie, a przy tym bawię się wymyślaniem 
nowych tematów i ich realizacją na wypukłej po-

wierzchni. Niech ten świat nawet w pochmurny 
dzień nabierze trochę kolorów.

– Wyjaśnij jeszcze proszę, co robi w pokoju peł-
nym twoich prac reprodukcja obrazu Gustawa 
Klimta „Pocałunek”?  
 –  Otóż, to nie jest reprodukcja, to kopia obrazu tego 
artysty, a wykonała ją moja córka. Muszę przyznać, że 
cała moja rodzina jest uzdolniona artystycznie. Stolik, 
którego blat podziwiałaś, miał w zasadzie tylko nogi, 
teraz wszyscy zachwycają się owocem pracy mego 
męża. Syn również jest szczęśliwym posiadaczem 
„złotych  rączek”, bo z powodzeniem przywraca dru-
gie życie zniszczonym lampom i meblom. Natomiast 
Ania to prawdziwa artystka, nie ma obrazu, którego 
bałaby się skopiować. No cóż, niby taka zdolna, ale 
pieniędzy to się nie nauczyła kopiować...

– Bożenko, śmiem twierdzić, że twoje życie moż-
na nazwać spełnionym. Czy jest coś, co – patrząc 
wstecz – zrobiłabyś inaczej, zrezygnowałabyś 
z czegoś, podjęła inne życiowe wyzwanie?
A jednak jest taki rozdział w moim życiu, który 
zatytułowałabym inaczej, gdyby tylko oddano mi 
moją młodość, a pozostawiono doświadczenie. 
Wybrałabym inny zawód i nie chodzi tu o moje 
relacje z uczniami. Zawsze były dobre, bo zawód 
wybierałam świadomie. Chodzi o prestiż zawo-
du, o brak dbałości o uposażenie nauczyciela, by 
dało się wyżyć bez obkładania się nadgodzinami, 
bo cenę za to płaciła rodzina. Z tego też powodu 
mojego hobby „dorobiłam się” dopiero na eme-
ryturze, wszystkie lata przed nią czułam się jak 
w klatce wypełnionej codziennymi obowiązkami. 
Kiedy dzisiaj stoję przy sztaludze z pędzlem w ręku 
odczuwam satysfakcję, że z zakamarków swojej 
tożsamości na światło dzienne wydobywam nie 
tylko swoje „ja”,  ale głęboko ukrytą radość i ten 
aspekt życia czyni mnie szczęśliwą.

– Życzę tej radości jak najwięcej i dziękuję za 
rozmowę.

 Rozmawiała: Małgorzata TURZAŃSKA
Fot. Bogusława Hyla-Dąbek
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Polanica  
– zachwyca,  
czyli rehabilitacja 
seniora
Po dziewięciu latach bezskutecznego oczeki-
wania otrzymaliśmy w końcu skierowanie na 
turnus rehabilitacyjny. Dla seniora możliwość 
skorzystania z dopłacanej rehabilitacji jest 
niezwykle ekscytująca i zdarza się rzadko. 

Tak więc, po wyszukaniu odpowiedniego kurortu 
i zaklepaniu miejsca, spakowaliśmy walizki i autem 
wyruszyliśmy do Polanicy Zdroju. Jako że wciąż 
obowiązują rygory pandemiczne, musieliśmy oka-
zać dowody podwójnego szczepienia i mieć przy 
sobie maseczki ochronne. Niespełna trzy godziny 
jazdy i oto jesteśmy na miejscu. Miasteczko wita 
nas ciepłym, krótkim deszczykiem i ogromną ilo-
ścią zieleni. Nasza kwatera to obiekt pięknie poło-
żony tuż przy parku zdrojowym. Ośrodek składa się 
z dwóch budynków, mieszkamy w starszej, bardzo 
ładnej, zabytkowej części. Na zabiegi chodzimy 
do nowszego domu obok. Usytuowanie „Janta-
ra” ma tę zaletę, że stąd wszędzie można trafić. 
Do parku, gdzie znajduje się źródło słynnej wody 
leczniczej Wielka Pieniawa, do muszli koncerto-
wej, do miejsc odpoczynku z fontannami i ogrom-
nymi klombami hortensji bukietowych i begonii, 
a także do deptaka i centrum uzdrowiska. W Parku 
Zdrojowym dominuje starodrzew, ale nie brakuje 
też nowych nasadzeń. Środek tej oazy zieleni wy-
pełniają obszerne skupiny różaneczników (by się 
nimi nacieszyć, warto tu przyjechać na przełomie 
maja i czerwca), a deptak ozdabiają dorodne agawy 
i rosnące w wielkich donicach palmy. W górnej 

jego części, na niewielkim wzniesieniu dumnie 
stoi kamienna figura niedźwiedzia przypominająca 
miejsce zatrzymania się przed tysiącami lat skandy-
nawskiego lodowca. Powiedział o tym przewodnik 
w trakcie pieszej wycieczki po uzdrowisku. Mia-
steczko można też zwiedzić, jeżdżąc kolejką tury-
styczną, z czego oczywiście skorzystaliśmy. Mąż 
uzbroił się w niezbędny sprzęt do nagrywania, lecz 
po skończonej jeździe okazało się, że nie włączył 
kamery! Ot, SKS, jak mawiamy w naszym UTW. 
Ze spaceru do „Jantara” wracamy przez kamienny 
mostek, pod którym płynie duży potok Bystrzyca 
Dusznicka. Rzeka w czasie powodzi w 1998 roku 
zniszczyła dużą część miasta. Takich mostków, 
także drewnianych, jest tu więcej.

Ponieważ posiłki (smaczne i obfite) mamy 
o dość wczesnych porach, możemy zaliczyć kilka 
ciekawych wycieczek. Aura w pierwszym tygodniu 
dopisuje, co pozwala na odwiedzenie niezwykłego 
miejsca w Kłodzku, czyli Minieurolandu. To poło-
żony niedaleko miasta cudowny ogród pełen różno-
kolorowych kwiatów, między którymi przycupnęły 
miniaturowe repliki sławnych budowli. Wśród hor-
tensji, begonii, róż i innych roślin można natknąć 
się na ratusz wrocławski i uniwersytet, wieżę Eiffla, 
krzywe wieże z Pizy i Ząbkowic Śląskich, baro-
kowy Zwinger w Dreźnie, różne zamki i pałace, 
zabytkowe mosty, a nawet Statuę Wolności! Mnie 
szczególnie fascynują instrumenty muzyczne (for-
tepian, kontrabas i saksofon), z których wyrasta-
ją kwiaty. Zwiedzający mogą odpocząć na gęsto 
ustawionych ławeczkach i sfotografować się pod 
wielkim sercem, misternie upiętym z kwietnej per-
goli. Powietrze orzeźwiają tryskające tu i ówdzie 
fontanny, strumyki i spryskujące rośliny kaskady 
wody. Jest co fotografować i czym się zachwycać! 
Można tam także coś przekąsić i wypić kawę (10 
zł filiżanka!)

Już następnego dnia, przy wciąż sprzyjającej 
aurze (prognozy na kolejny tydzień nieciekawe), 
udajemy się do pruskiej twierdzy Srebrna Góra. To 
położony dość wysoko dawny obiekt wojskowy, 
jeszcze z czasów króla Prus, Fryderyka II. Całe 
szczęście, że możemy podjechać pod samą bu-
dowlę (mamy kartę parkingową ), gdyż droga do 

Mirosława BRANICKA-POLARCZYK
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niej jest długa i wyczerpująca. Krótka kolejka po 
bilety i niebawem wchodzimy do twierdzy wraz 
z fantastyczną panią przewodniczką mającą na so-
bie mundur junkra pruskiego. Godzinne zwiedzanie 
urozmaica nam ciekawymi opowieściami o funk-
cjonowaniu obiektu i jego historii. Wnętrza surowe, 
dość zimne, jak to „drzewiej” bywało. Mieszkający 
tam żołnierze lekko nie mieli, ale za to armię pru-
ską uważano za najbardziej zdyscyplinowaną. Kar 
wojskowi mieli bardzo dużo, za to nagrodą był po 
prostu ich brak! Załoga twierdzy była praktycznie 

samowystarczalna i miała wszystko to, co do eg-
zystencji w niełatwych warunkach było niezbędne.

Z pewnym uczuciem ulgi opuszczamy to dość 
ponure miejsce, ale na zakończenie zwiedzania 
pani przewodniczka straszy nas bardzo głośnym 
wystrzałem z pistoletu skałkowego (dzieciaki aż 
piszczą z emocji!). Sama jest członkinią grupy re-
konstrukcyjnej i w sprzyjających okolicznościach 
bierze udział w pozorowanych bitwach w okolicy 
twierdzy. Wspomina też o fakcie historycznym do-
tyczącym sześciodniowego oblegania obiektu przez 
brata Napoleona I, Hieronima. Twierdza obroniła 

się i podpisano dyplomatyczny pokój, jako że Fran-
cuzom nie bardzo już chciało się dalej walczyć. 
Tym sposobem do historii obiekt przeszedł jako 
nigdy niezdobyty! Warto zwiedzić to miejsce, bo 
to największa górska forteca w Europie.

Trzeciego dnia udaje nam się w godzinach po-
łudniowych wysłuchać nastrojowego koncertu. 
Młoda wokalistka o ciepłym lirycznym głosie 
i towarzyszący jej gitarzysta wykonują piosen-
ki do wierszy m.in. Marii Konopnickiej i Marii 
Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej. Goniący czas nie 

pozwala dotrwać do końca występu. Wieczorem 
za to mamy coś dla ucha i oka. Gdy ściemnia się, 
park rozświetla mieniąca się feerią barw fontan-
na, a w tle rozbrzmiewa muzyka, współgrająca 
z tryskającą wodą. Takie spektakle odbywają się 
w Polanicy w każdą sobotę i niedzielę.

Niespodzianka – do męża zjeżdżają dzieci 
i wnuczęta. Dziadek, jako znawca terenu, opro-
wadza je po okolicy. Pokazuje im letni tor sanecz-
kowy i najciekawsze miejsca w Parku Zdrojowym. 
Następnego dnia młodzież samodzielnie udaje się 
na plac kartingowy, a my – na pieszą wycieczkę 
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(zdarzyło się okienko pogodowe) do miejsca, gdzie 
znajduje się tor saneczkowy. Mąż nie byłby sobą, 
gdyby nie spróbował ślizgu wąską rynną, wijącą 
się wśród okolicznych wzgórz. Mój kontakt z tym 
obiektem ogranicza się do fotografowania odważ-
nego kuracjusza.

Potem od rana pada i ziąb haniebny. Szykujemy 
się zatem do zabiegów. Kolejny dzień nie przyno-
si spodziewanej poprawy pogody. Wciąż zimno 
i przelotnie pada. Kiedy jednak w pewnej chwili 
zza chmur wygląda słońce, spiesznie wyruszamy 
w kierunku platformy widokowej usytuowanej 
na niewielkim wzgórzu. Panorama uzdrowiska 
i otaczających go wzgórz warta jest wspinaczki. 
W przedostatnim dniu pobytu w kurorcie, przy 
wciąż przenikliwym zimnie, udajemy się do po-
bliskiej miejscowości Szczytna. Cudowne widoki 
towarzyszą nam podczas jazdy krętymi drogami. 
Pobliskie góry – otulone mgłą –  wydają się nie-
rzeczywiste, jak gdyby płynęły razem z chmura-
mi. W sklepie Biedronka nabywamy pyszne ciasto 
„Czarny Las” (polecam). A co będziemy sobie ża-
łować! Zawsze to jakaś pociecha przy takiej pa-
skudnej pogodzie.

Jak widać, nasza rehabilitacja to nie tylko za-
biegi, korzystanie z wody mineralnej czy, okazjo-
nalnie, z kalorycznych, lecz pysznych słodkości, 
ale także zwiedzanie nowych, ciekawych miejsc 
i odpoczynek wśród niezwykłej dolnośląskiej przy-
rody. „Jantar” to piękny ośrodek, a i personel bar-
dzo miły, uczynny tak w hotelu, jak i na zabiegach. 
Zauważyłam, iż niektórzy z kuracjuszy są tu już 
kolejny raz.

Ostatni dzień spędzamy na uzupełnianiu zapa-
sów wody mineralnej Wielka Pieniawa z parko-
wego źródełka i kończącym nasz pobyt krótkim 
spacerze po uzdrowisku. Po południu niespodzie-
wanie pokazuje się słońce. Korzystamy z tego i ro-
bimy ostatnie pamiątkowe zdjęcia. Na termometrze 
wciąż niskie temperatury i prognozy nadal niepo-
myślne. Trzeba wracać do Zielonej Góry, chociaż 
i tam ponoć też nie jest lepiej, ale jak to mawia 
mój kolega małżonek, najlepiej w domku. No i tam 
czeka na mnie moja ukochana koteczka, Pusia. 
Żegnaj urocza Polanico i, być może, do zobaczenia 
wkrótce!

 Mirosława BRANICKA-POLARCZYK
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Notatka z zajęć 
Klubu „Cogito”
Klub Filozofii „Cogito” Zielonogórskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku jest prowadzony 
przez doktor nauk filozoficznych Agnieszkę 
Szczap. Oto notatka z zajęć odbytych 25 paź-
dziernika 2021 r. Kilka zdań słuchaczy...

Jerzy Lewandowski: W okresie wakacyjnym – 
sierpień 2021 – spotkaliśmy  się w kawiarni „San 
Remo”, żeby po rocznej przerwie spowodowanej 
pandemią porozmawiać o przyszłości „Cogito”, 
o planach i pomysłach na dalszą działalność. Roz-
mawialiśmy o tym, co można zmienić, jakie podjąć 
tematy wykładów, a także o  zorganizowaniu dzie-
sięciolecia Klubu.  Na spotkanie przyszło dziewięć 
osób. Była pani doktor Agnieszka Szczap. Padały 
różne pomysły, które postaramy się w miarę  moż-
liwości realizować. 

Jedną z propozycji było zapraszanie na spotka-
nia różnych osób o  profesjach bliskich filozofii. 
Słuchacz Edward Cupiał zadeklarował, że poroz-
mawia z księdzem z parafii ewangelicko-augsbur-
skiej i jeżeli ten wyrazi zgodę, zaprosi pastora do 
przeprowadzenia wykładu. I tak 25 października 
2021 na spotkanie w ZUTW przyszedł ks. Marek. 
Spodziewałem się  poważnego, pełnego górno-
lotnych słów wykładu, tymczasem spotkała mnie  
miła niespodzianka. Pastor to  młody człowiek,  
który  bardzo szybko nawiązał kontakt ze słucha-
czami „trzeciego wieku”. Wysłuchałem tego, co 
mógł przekazać w ciągu zaledwie ponadgodzinne-
go spotkania  na temat Marcina Lutra i luteranów, 
i niezwykle mnie to zaciekawiło, podobnie jak 
wszystkich słuchaczy. Pozostało jednak uczucie 
niedosytu i chciałbym, żeby kiedyś ksiądz Marek 
zechciał  powtórzyć  spotkanie  w Klubie.

Bogumiła Kolasińska: W przededniu Święta 
Reformacji, obchodzonego przez luteranów 31 
października, zaproszony ksiądz Marek Bożek 
z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w bły-
skotliwy sposób nakreślił przyczyny i skutki roz-
działu Kościoła chrześcijańskiego. Niezwykle in-
teresująco przedstawił mity i fakty związane z 95 
tezami Marcina Lutra ogłoszonymi 31 października 
1517 roku, które dały początek reformacji. Między 
innymi dowiedzieliśmy się, że – wbrew utartym 
opiniom – tezy nie były przybite na drzwiach kate-
dry w Wittenberdze, lecz zostały rozesłane do oli-
garchów kościelnych, ponieważ  tylko oni czytali 
i mówili po łacinie. Luter nie walczył z papieżem, 
a wręcz przeciwnie, darzył papieża szacunkiem, 
choć faktem jest, że  sprzeciwił się w swoich te-
zach powszechnej średniowiecznej praktyce handlu 
odpustami w Kościele katolickim.

W sposób bardzo zrozumiały i interesujący 
ks. Marek wyjaśnił różnice pomiędzy pojęciami 
odpustów w XVI wieku i obecnie oraz w rozu-
mieniu i celebrowaniu sakramentów w Kościołach 
katolickim i luterańskim. Dowiedzieliśmy się, że 
kapłaństwo w Kościele luterańskim nie jest sakra-
mentem, lecz sprawowanym na mocy powołania 
urzędem duchownym, wykonującym różne po-
sługi: diakona, prezbitera i biskupa. Powołanie na 
każdy z tych trzech stopni następuje przez uroczy-
stość kościelną, zwaną ordynacją. Do sprawowania 
tego urzędu dopuszczone są w określonym zakresie 
kobiety. Luteranie nie uznają również sakramen-
tu małżeństwa, inna jest też procedura udzielania 
rozwodu. Ponadto z wykładu dowiedzieliśmy się 
o liczebności Kościoła luterańskiego w Zielonej 
Górze, w Polsce i na świecie.

W końcowej części wykładu pastor w sposób 
obiektywny, wyważony i spokojny odpowiadał na 
kłopotliwe pytania klubowiczów. Spotkanie z nim 
poszerzyło nasze horyzonty myślowe. Obecnie  

Jerzy LEWANDOWSKI Barbara CZARNECKA
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mamy inne spojrzenie na reformację i Kościół lu-
terański, za co jesteśmy księdzu bardzo wdzięczni.

Maryla Kasa: Ks. Marek przekazywał nam 
różne informacje z młodzieńczą swadą, dynamicz-
nie, w sposób przystępny i zrozumiały. Bardzo 
konkretnie odpowiadał również na nasze pytania. 
Swoim  ciekawym wykładem zainteresował słu-
chaczy ZUTW. Fascynujące spotkanie. 

Stanisława Widzicka-Chmiel: Wysłuchaliśmy 
interesującego wykładu, przypominającego znane 
z historii tezy Marcina Lutra. Po części stale aktualne. 
Zaskoczyło mnie, że wśród luteran nie ma sakramen-
tu małżeństwa, a rozwód otrzymuje się w urzędzie. 
Pastor jest urzędnikiem. Bardzo ciekawy wykład. 

Barbara Czarnecka: W ramach Klubu Filozo-
fii „Cogito” mieliśmy bardzo interesujący wykład 

ks. Marka z parafii ewangelicko-augsburskiej. Do-
wiedzieliśmy się wiele na temat reformacji w Ko-
ściele katolickim i o przyczynach, które ją wywo-
łały. Zaproszony ks. Marek, który ukończył Chrze-
ścijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, 
potrafił z młodzieńczą swadą, ciekawie i barwnie  
przekazać nam wiadomości. Czas był ograniczony, 
więc po prelekcji odczuliśmy pewien niedosyt. 
Chętnie skorzystalibyśmy powtórnie z podobnego 
wykładu, gdyż temat nigdy nie zostanie  wyczer-
pany. Interesują nas, jako katolików, różnice w po-
dejściu do wiary i zasad między poszczególnymi 
Kościołami. 

 Jerzy LEWANDOWSKI  
 Barbara CZARNECKA
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Powiększenia
21 października 2021r. grupa plastyczna „Pastele”, 
którą wspaniale kieruje już od ponad szesnastu lat 
artystka Katarzyna Filipowicz-Burchart, poka-
zała kolejną swoją wystawę pt. „Powiększenia”. 
Składa się na nią 40 obrazów czternastu autorów. 
Prace wykonano różnymi technikami malarskimi, 
takimi jak: olej, akryl, akwarela i media mieszane. 
Jako temat wybrano obiekty przyrodnicze: rośliny, 
zwierzęta, kamienie, a nawet niebo. Szczególnym 
wyzwaniem było pokazanie w powiększeniu detali 
budowy obiektów, ich struktury, głębi i ciekawej 
kolorystyki. W ten sposób powstały nowe obrazy, 
często zaskakująco różniące się od wybranego ca-
łego obiektu.

 Maria BRONCZAK
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Spojrzenie 
na Wschowę
Po Szprotawie, Kożuchowie, w ramach progra-
mu „Poznajemy Lubuskie”, członkowie Klubu 
„Fotooko” wzięli udział w kolejnym plenerze 
fotograficznym, tym razem we Wschowie.

Wyjazd zaowocował wystawą, której wernisaż 
odbył się 9 listopada 2021 roku w Sali Klubowej 
ZUTW. Wszystkich obecnych na wernisażu za-
chwyciła dekoracja stołu, której można byłoby 
nadać tytuł „Pożegnanie jesieni”, a wyczarowała ją 
samodzielnie uzdolniona artystycznie Alicja Zię-
tek, która w tym roku dołączyła wraz z równie ak-
tywnym słuchaczem Kazimierzem Błaszyńskim 
do grupy słuchaczy skupionej przy „Fotooku”.

Wizyty w miasteczkach naszego województwa 
są bardzo kształcące. Historia Wschowy sięga aż 

XII wieku, jej średniowieczne korzenie pozostawi-
ły wiele śladów w zabudowie miasta. Fotografujący 
mogą być wdzięczni urbanistom wieków średnich, 
którzy tak zaplanowali rozbudowę miasteczka, aby 
kamieniczki bez względu na to, czy znajdują się po 
stronie wschodniej, czy zachodniej, miały korzyst-
ne oświetlenie. Najwięcej fotografii wykonanych 
zostało na terenie Lapidarium Rzeźby Nagrobnej 
i rzeczywiście mają one szczególny urok, wywołują 
nieokreśloną nostalgię za tym, co minęło, odeszło 
na zawsze...

Odwiedzajmy zatem te niewielkie miejscowo-
ści, utrwalajmy urokliwe zakątki na fotografiach, 
poczujmy ich atmosferę, zapamiętajmy ludzi i miej-
sca, by nie ziściły się do końca słowa wybitnego 
polskiego poety Antoniego Słonimskiego (napisane 
wprawdzie w zupełnie innym kontekście):

„Nie masz, już nie masz w Polsce małych miasteczek,
nie masz już tych miasteczek, gdzie szewc był poetą,
zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem,

Grupa autorów zdjęć z klubu „Fotooko” w czasie wizyty we Wschowie
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gdzie biblijne pieśni wiatr łączył z polską piosenką
i słowiańskim żalem.”

Dodajmy dla porządku, iż wernisaż otworzyło 
kierownictwo Klubu „Fotooko” – Ewa Kwaśnie-
wicz i Roman Grobarski. Podziękowano wszyst-
kim, którzy włączyli się aktywnie w organizację 
tej wystawy: Krystynie Filmanowicz - za ciekawy 
plakat zapowiadający otwarcie wystawy o  Wscho-
wie, Krzysztofowi Suboczowi – kuratorowi eks-
pozycji, który włożył wiele wysiłku, aby fotografie 
ładnie, a więc bez technicznych usterek opowiadały 
o miejscach, które odwiedzili słuchacze ZUTW. 
Z selekcją fotografii sprawnie poradzili sobie K. 
Subocz, E. Kwaśniewicz, R. Grobarski i Roman 
Pawliczak. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy. 
Może fotografie wyeksponowane w Sali Klubowej 
zachęcą do wyprawy, żeby zobaczyć te miejsca 
także „na żywo”?

 (matur)
Fot. Krzysztof Subocz

Widoki Wschowy
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Kobieta domowa 
czy pisarka  
domowa?
Hanna Bilińska-Stecyszyn, emerytowana po-
lonistka, długoletnia nauczycielka, w młodości 
chciała zostać aktorką, piosenkarką, malarką, 
pisarką. Z tych marzeń spełniła tylko jedno. 

27 maja w Sali im. Koniusza biblioteki wojewódz-
kiej w Zielonej Górze odbyła się promocja jej de-
biutanckiej powieści „Wbrew pozorom” (premierę 
książka miała dzień wcześniej w Wydawnictwie 
„Silwer” w Warszawie). Prowadziła ją Zofia Mą-
kosa – pisarka, laureatka Wawrzynów Lubuskich 
z 2019 i 2018 r. Sala była zapełniona w takim stop-
niu, na jaki pozwalały wymogi sanitarne po zniesie-
niu obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią.

Bohaterka spotkania to emerytowana nauczy-
cielka, blogerka i dziennikarka, amatorka kaja-
karstwa, żona, matka, babcia i – jak sama o sobie 
mówi – po prostu kobieta domowa. Zawsze chciała 
pisać; w jej planach to marzenie raz było bliżej, raz 
dalej. Zadebiutowała w „Twoim Stylu” w konkur-
sie na pamiętniki Polek i zdobyła tam wyróżnienie. 
Poważniej zaczęła pisać na emeryturze, zresztą 
tak miała w planach. Hanna Bilińska-Stecyszyn 
jest obecnie członkiem grupy pisarskiej na FB. 
W ramach tej grupy zostały wydane dwie antolo-
gie opowiadań – jej teksty znalazły się w obydwu 
tomach. Autorka znana jest niektórym czytelnikom 
z innej swojej książki – „Peluni”.

Po śmierci mamy chciała „wypisać traumę”, no-
tując wspomnienia o niej. Tekst się rozrastał, było 
go coraz więcej, w końcu w 2019 roku, roku set-
nych urodzin mamy, postanowiła go wydać. Żadne 
z wydawnictw, do których wysłała tekst, nie było 

nim zainteresowane, więc „Pelunię” wydała sama, 
a Eugeniusz Kurzawa przeprowadził ją przez pro-
ces wydawniczy. Odzew, jaki wywołała książka, 
zadziwił samą autorkę. Wiele osób odnalazło w niej 
swoje dzieciństwo i młodość, zwyczaje domowe, 
a przede wszystkim swoje matki. Agnieszka Ginko 
z biblioteki wojewódzkiej w Zielonej Górze zapro-
ponowała jej, aby książkę zgłosiła do Lubuskich 
Wawrzynów Literackich, i tak się stało. Autorka 
otrzymała nominację do Wawrzynu i była to jedna 
ze szczęśliwszych chwil w jej życiu.

 Zofia Mąkosa w trakcie rozmowy zapytała, 
dlaczego promocja książki odbywa się tu, w Zielo-
nej Górze, a nie w Gorzowie, skąd do Lubniewic, 
gdzie pisarka mieszka od lat, jest znacznie bliżej. 
Okazało się, że Zielona Góra to miasto studiów 
i młodości Hanny Bilińskiej. Tu poznała swojego 
męża, tu ma ciągle przyjaciół i tu mieszka jej syn 
z rodziną. Gdyby jakiś zły los sprawił, że musiałaby 
opuścić ukochane Lubniewice, to zamieszkałaby 
właśnie w Zielonej Górze! Chociaż miastem jej 
dzieciństwa i wczesnej młodości jest Gubin.

Od 2013 roku pisze w internecie blog pt. „Ko-
bieta domowa”. Blog to wielkie bogactwo tematów, 
tekstów poetyckich, opowiadań, refleksji  i wspo-
mnień autorki. Jeżeli ktoś chce poznać ją bliżej, 
powinien koniecznie do niego zajrzeć. Oto jego 
spis treści: Coś o mnie; Limeryki, moskaliki i inne 
głupie wierszyki; Niecodziennik; Opowiadania; 
Pomocnik. Na prośbę prowadzącej pisarka prze-
czytała jeden ze swoich lirycznych wierszy, napi-
sany na pierwszym roku studiów. A potem czytała 
limeryki, moskaliki, lepieje itp. 

Dlaczego jednak określa się jako „Kobieta do-
mowa”? Przecież jest zaprzeczeniem tego stereo-
typu. A może to, że cały dzień krząta się po domu, 
pisze, robi korekty, gotuje nie wyklucza faktu, iż 
naprawdę uważa się za kobietę domową? Pisze 
zaś mimochodem, w wolnych chwilach, między 
gotowaniem obiadu a np. zakupami.

Ale „Kobieta domowa” to nie wszystko, pani 
Hanna współpracuje z „Inspiracjami”, pismem 
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
które ma zasięg ogólnopolski, jest tam felietonist-
ką, zaś w piśmie internetowym „Moja Przestrzeń 

Ewa KWAŚNIEWICZ
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Kultury” pisze teksty krótkie i zwięzłe oraz zajmuję 
się korektą. Jej ulubionym poetą jest Konstanty 
Ildefons Gałczyński, zna wszystkie jego wiersze 
i to właśnie on był tematem jej pracy magisterskiej.

Jaka jest geneza debiutanckiej powieści? Tak 
naprawdę autorka nie wie. Pisząc, nie robi żad-
nych planów, nie szkicuje wątków, powieść nie-
sie się sama, pomysł goni pomysł. Początkowo 
miała nosić tytuł „Maski”, ale wydawnictwo go 
odrzuciło ze względu na pandemię. Bohaterka-
mi książki „Wbrew pozorom” jest kilka matek, 
a macierzyństwo to w niej ważny motyw. To także 
powieść o pozorach, Często w życiu wybieramy 
to, co wypada zrobić, a nie to, co może przynieść 
nam szczęście. Czy warto tak postępować? Czy 
warto ulegać pozorom i konwenansom, czy lepiej 
żyć tak, jak dyktuje serce? Czy na te pytania są 
jednoznaczne odpowiedzi? Każdy czytelnik po-
winien na nie sam odpowiedzieć. To jest historia 
o wartościach niemodnych, o byciu przyzwoitym 
człowiekiem. Książka ukazała się nakładem wy-
dawnictwa „Silwer” w Warszawie, które wydaje 
pozycje książkowe z dużym drukiem dla senioral-

nych (srebrnowłosych) czytelniczek. Żeby w nim 
książkę opublikowano, autorka napisała do sze-
fowej wydawnictwa, Iwony Krynickiej, wysła-
ła tekst i została zaproszona na rozmowę. Efekt 
działań jest taki, że spotkaliśmy się w Bibliotece 
Norwida.

Na zakończenie pani Zofia spytała: – Jak to jest? 
Wiesz wszystko o gramatyce, składni, interpunkcji, 
pisowni małą i wielką literą. Czy ta wiedza nie 
przeszkadza ci w pisaniu? – Mam przecinkozę, 
czyli zboczenie zawodowe, nie potrafię niczego 
przeczytać bez sprawdzania przecinków, ale gdy 
piszę, to nie zakłóca mi to pracy – odpowiedziała 
pisarka. Jej ulubionymi prozaikami są Wiesław 
Myśliwski i Andrzej Stasiuk, a książką numer jeden 
„Lalka” Prusa; numer dwa to „Mistrz i Małgorzata” 
Bułhakowa.

Po zakończeniu spotkania pani Hanna podpi-
sywała egzemplarze swojej książki. Jak napisała 
później na FB, dużo ich zeszło, ku radości wydaw-
nictwa i jej samej.

 Ewa KWAŚNIEWICZ



80 maj – listopad 2021 nr 2 (60) 2021

.

Podsumowanie

22 Konkurs literacki  
im. Paukszty
W 2021 r. uczestnicy ogólnopolskiego konkursu 
literackiego im. Eugeniusza Paukszty nadesłali 
58 prac do kargowskiej biblioteki. Dominowały 
opowiadania do 10 stron maszynopisu, były też 
wspomnienia i eseje. Tematyka prac jak w latach 
poprzednich – mała ojczyzna, jej ludzie, kultura, 
historia, wydarzenia, przyroda. Krótko mówiąc: to, 
co interesowało patrona konkursu i czego oczeki-
wali organizatorzy, wśród nich kargowska biblio-
teka i zielonogórski oddział Związku Literatów 
Polskich. Podsumowanie z udziałem syna patro-
na, profesora Politechniki Poznańskiej Dominika 
Paukszty, odbyło się 24 września w mediatece 
„Światowid” w Kargowej. Tylko w 2020 r . w uro-
czystej gali nie uczestniczyli autorzy i goście, a to 
ze względu na zakaz gromadzenia się spowodo-
wany sytuacją epidemiczną. W 2021 r. sala była 
pełna mieszkańców Kargowej, zaproszonych gości 
i nagrodzonych autorów.

Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, 
żeby wybrać te prace, które były najciekawsze, 

wnosiły coś nowego i zainteresowały czytelników. 
Pierwszą nagrodę komisja przyznała Annie Pili-
szewskiej z Wieliczki, drugą − Bogdanowi No-
wickiemu ze Świętochłowic, trzecią – Januszowi 
Pyzińskiemu z Dębicy. Komisja wyróżniła prace 
Aleksandry Igras z Dąbrowicy i Tytusa Kamila 
Rolskiego z Rogoźnika. Nagrodzone prace, jak 
zapowiedzieli organizatorzy, ukażą się na inter-
netowej stronie biblioteki.

Ten najstarszy konkurs literacki w południowej 
części regionu lubuskiego został przeprowadzony 
po raz 22. Od początku wydarzeniu patronuje Eu-
geniusz Paukszta, który w latach 60. i 70. ubiegłe-
go wieku był częstym gościem leśniczówki Linie, 
gdzie pisał i w wolnym czasie łowił ryby w po-
bliskim jeziorze. Akcja jego powieści „Wszyst-
kie barwy codzienności” dzieje się w miasteczku 
podobnym do Kargowej. Obecnie w Liniach jest 
Leśniczówka Pracy Twórczej i Izba Pamięci Eu-
geniusza Paukszty.

Wiele lat temu ukazujący się w Zielonej Górze 
dwutygodnik „Nadodrze” i oddział ZLP organi-
zował konkurs na wiersz winobraniowy. Gdyby 
był kontynuowany, byłby najstarszym konkursem 
literackim w naszym regionie. W 2021 r. klub li-
teracki ZLP i biblioteka żarska zorganizowali 14 
konkurs poetycki i prozatorski O Laur Dziewina, 
Stowarzyszenie Miłośników Zielonej Góry „Win-
nica” – 7 konkurs prozatorski na utwór o tematyce 
zielonogórskiej, Zielonogórski Ośrodek Kultury 
i Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów – 9 kon-
kurs poetycki im. Anny German, Zielonogórski 
Klub Fantastyki „Ad Astra” – 12 konkurs na opo-
wiadanie fantastyczne Fantazje Zielonogórskie. 
Gubińskie Towarzystwo Kultury organizuje z prze-
rwami konkurs im. Tadeusza Firleja o Złote Pióro, 
w ubiegłym roku odbyła się 22 edycja. Instytut 
filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego 
prowadzi doroczny Lubuski Konkurs Literacki „na 
najlepsze opowiadanie twórcze” dla dzieci i mło-
dzieży. Co jakiś czas odbywają się turnieje jednego 
wiersza dla dorosłych, konkursy dla uczniów, jest 
więc w czym wybierać.

 Alfred SIATECKI

Alfred SIATECKI

Laureaci i organizatorzy XXII Konkursu Literackiego 
im. Eugeniusz Paukszty w Kargowej

Fot. Monika Simonjetz
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Muzeum w nowej 
szacie 
W 1959 roku zielonogórskie muzeum znala-
zło nową siedzibę przy alei Niepodległości 15. 
Okazały gmach o urodzie klasycystycznej, słu-
żący wcześniej Powiatowej Radzie Narodowej, 
zastąpił zawilgocony i niewygodny budynek 
przy ulicy Szkolnej (obecnie ul. K. Lisowskie-
go). Wtedy był to prawdziwy skok jakościowy. 

Aby jednak instytucja mogła należycie funkcjo-
nować, należało wykonać prace adaptacyjne, gdyż 
obiekt wyglądający z zewnątrz na jedną bryłę fak-
tycznie składał się z trzech gmachów, połączonych 
ze sobą jeszcze przed II wojną. Oficjalne otwarcie 
muzeum nastąpiło więc dopiero 1 maja 1960 roku.

W kolejnych latach następujący po sobie dy-
rektorzy starali się pielęgnować istniejącą substan-
cję, a także w miarę możliwości zmieniać oblicze 
nadzorowanej przez siebie instytucji. Dobudo-
wano jeszcze jedno piętro, udostępniono piwnice 
na nowe ekspozycje stałe, przeprowadzono także 
remont elewacji budynku. Wszystkie te zabiegi 
cieszyły, jednak z biegiem czasu przestarzałe roz-
wiązania instalacyjne, konstrukcyjne i brak miejsca 
do magazynowania zbiorów zaczęły coraz bardziej 
utrudniać pracę muzealnikom. Jedynym rozwią-
zaniem stała się rozbudowa muzeum. Marzył już 
o niej dr Jan Muszyński, po nim ideę rozwinął dr 
Andrzej Toczewski, nadając jej konkretny kształt 
i zakres merytoryczny. 

Remont
Dopiero za kadencji Leszka Kani, w 2016 roku, 
udało się pozyskać fundusze unijne pozwalające 
na realizację tych planów. W grudniu 2019 roku, 
po zakończeniu wstępnych procedur, nastąpiło 

„wbicie łopaty”. W okresie zaledwie półtora roku 
powstał nowy, dwupiętrowy budynek przyklejony 
– od strony podwórza – do istniejącego gmachu. 
Równocześnie w starej części toczyły się agresyw-
ne (to mocne, ale chyba właściwe słowo) prace 
remontowe na korytarzach, w biurach, przestrze-
niach wystawienniczych i magazynach. Muzeum 
było wywracane niemal od podszewki. Pracowni-
cy niekiedy po trzy, cztery razy przenosili zbiory 
z jednego pomieszczenia do drugiego. Musieli też 
zmieniać swoje locum z uwagi na wymianę stolarki 
drzwiowej, podłogi albo instalacji cieplnej. Szpa-
chlowanie ścian na korytarzach przyprawiało nieje-
den raz o wzrost ciśnienia dbającą o ład i porządek 
panią Bożenkę. Wszystkie plagi egipskie zdawały 
się unosić w tych pyłach, awariach światła i na do-
datek jeszcze pandemii, która rozlała się tuż przed 
zakończeniem inwestycji. Lecz to, co się działo 
we wnętrzu, nie było w żaden sposób widoczne 
od strony alei Niepodległości. Nadal przed obiek-
tem kwitły hortensje, na masztach wisiały flagi, 
odbywały się plenerowe koncerty jazzowe, a na 
banerach reklamowych pojawiały się zapowiedzi 
kolejnych wystaw. Sądząc po zewnętrznych ozna-
kach, mało kto mógłby się domyślić, że oblicze 
instytucji uległo ogromnej metamorfozie.

Ogromne zdumienie
Po raz pierwszy w całości (po rozbudowie) mu-
zeum zostało udostępnione na początku marca 
bieżącego roku. I choć tak na dobrą sprawę przez 
cały ten okres modernizacji pojawiały się w sieci 
zdjęcia z przebiegu i postępu prac remontowych, 
to zdumienie wizytujących nas osób było i jest 
nadal ogromne. Niespodzianki czekają  na zwie-
dzających tuż po przekroczeniu progu. Pierwsze 
co zaskakuje, to przestrzeń starego holu. Ściany na 
wprost drzwi, na której wisiał monumentalny obraz 
Andrzeja Strumiłły „Nasza ziemia”, już nie ma. 
W jej miejscu znajduje się szklane przepierzenie, 
za którym rozpościera się prześwietlony słońcem 
ogromny hol z granitową podłogą, ścianami pokry-
tymi chropowatą bielą i nielicznymi, choć starannie 
dobranymi obiektami sztuki współczesnej. Tym 
jednak, co przyciąga wzrok, wręcz magnetyzuje, 

Alicja BŁAŻYŃSKA
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jest ustawiony w osi wnętrza szesnastowieczny  
portal, ozdoba dworu wybudowanego w latach 
1596-1597 w Przytoku przez właściciela Joachi-
ma von Stentscha. To jedyny zabytek renesansowy, 
jakim może pochwalić się Zielona Góra, i choć 
uległ już znacznej destrukcji,  w surowym wnę-
trzu pięknie się prezentuje. Jest to zasługa muze-
alników i konserwatorów. Kilkumetrowy portal 
przepruwający sufit holu jest swoistym łącznikiem 
z wystawą historyczną usytuowaną na blisko 400 
metrach pierwszego piętra nowego gmachu. Ekspo-
zycja nosząca tytuł Dziedzictwo i współczesność. 
Zielona Góra – region lubuski ukazuje skompli-
kowane dzieje regionu poprzez starannie zaaran-
żowane zabytki oraz stanowiska multimedialne, 
które wciągają widza w interakcję i angażują  
jego emocje.

Wystawa – przyprowadź wnuki
Wystawa obejmuje okres od X wieku do czasów 
współczesnych, tworząc w sześciu modułach spój-
ną opowieść o dziejach tych ziem. Najdłuższy prze-
dział przypada na dobę średniowiecza i czasy aż 
do końca XVII w., kolejny przybliża przeszłość od 
XVIII w. do 1945 r. Osobne miejsce zajmują świa-
dectwa wielkiej migracji powojennej do tej pory 

niepodejmowane w muzealnictwie regionalnym, 
a całość zamyka opowieść o Zielonej Górze od 
1945 r. aż do czasów współczesnych. W wąskim 
przejściu – prowadzącym do segmentu ukazujące-
go dziedzictwo kulturowe i współczesność Ziemi 
Lubuskiej – znajduje się umownie nazwana „oś 
czasu”, gdzie prezentowane są przedmioty dnia 
codziennego towarzyszące mieszkańcom regionu 
przez wieki. Za ich szybami patrzą na nas stare że-
lazka z duszą, świeczniki, kaganki, lampy, dzwony 
do prania. Znajdują się tam również obiekty techni-
ki, niektóre całkiem młode –  jak choćby pierwsze 
telefony komórkowe, przed dwoma, trzema deka-
dami będące synonimem nowoczesności i postępu 
elektronicznego. Dziś, zamknięte w muzealnych 
gablotach, są  swoistym znakiem przemijania i nie-
trwałości naszych czasów. 

Szczególną rolę w opowieści historycznej 
odgrywa makieta multimedialna, dzięki której 
przebywając w jednym miejscu, zwiedzający ma 
możliwość przyjrzenia się różnym fazom rozwo-
ju miasta. Wyborom poszczególnych zagadnień 
towarzyszy narracja audio wraz z mappingiem 
ilustrującym opowieść. Ciche westchnienia zwie-
dzających wywołuje wysuwający się obrys miasta, 
wzbogacający doznania widza. 

Muzeum Ziemi Lubuskiej po rozbudowie zachwyca nowym kształtem
Fot. Alicja Błażyńska
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Ekspozycja historyczna porywa, wciąga, wzru-
sza, wywołuje też uśmiech i nostalgię za minio-
nym. Nie sposób za jednym podejściem zwiedzić 
ją całą, „odpalić” wszystkie multimedia, odsłuchać 
– drgających nadal wielkimi emocjami – wspomnień 
przesiedleńców, wygnańców, osadników, którzy bu-
dowali nowe życie, często tylko z bagażem wspo-
mnień. Trzeba do niej wracać nie raz, nie dwa, a po 
prostu kilka razy. Trzeba koniecznie zaprowadzić na 
nią dzieci, wnuki, gości i opowiadać wśród obiektów 
będących świadkami przeszłości – również i swo-
ją historię. Jest bowiem symbolem wrastania w tę 
ziemię, nawiązania do jej przeszłości i układania 
się z nią. Nie mierzenia, nie wadzenia, nie szukania 
różnic, ale tworzenia nowej wartości.

Galeria „Złotego Grona”
Jest w nowym gmachu jeszcze jedno piętro. To prze-
znaczone zostało na prezentację sztuki dwudziesto-
wiecznej, która – choć doceniana – przez lata nie 
mogła się doczekać stałej ekspozycji. A przecież na 
kolekcję Działu Sztuki Współczesnej składa się pra-
wie jedna trzecia muzealnych obiektów. Jak mówi 
obecny dyrektor instytucji:  – To największy zbiór 
sztuki współczesnej między Szczecinem a Wrocła-
wiem. Do opisu tej prezentacji znakomicie pasuje 
zdanie mistrza suspensu Alfreda Hitchcocka, który, 
podając przepis na dobry kryminał, powiedział: – 
Film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, po-
tem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć. I tak jest 
właśnie z tą wystawą. Gdy otwiera się drzwi galerii, 
zwiedzającego uderza kobaltowy odcień ścian, który 
w pierwszym momencie wydaje się tak mocny, że 
aż przytłacza. Jednak z każdym krokiem, każdym 
obrazem, każdym zagłębianiem się w przestrzeń 
ekspozycji ta barwa pobudza nasze zmysły, a pre-
zentowane dzieła pulsują i rozmawiają z widzem. 

Ciekawym zabiegiem aranżacyjnym są ściany 
wytyczające kierunek zwiedzania. To prostopa-
dłościany ustawione pod nieregularnymi kątami, 
o różnych rozmiarach. Płaszczyzny często nie sty-
kają się ze sobą, dając oglądającemu możliwość 
powrotu spojrzeniem do dzieł oglądanych przed 
chwilą i nacieszenia się ich widokiem z zupełnie 
innej już perspektywy.

Wystawa ułożona jest w porządku chronolo-
gicznym, a jej przestrzeń podzielona została na 
dziewięć sekcji tematycznych. Całość rozpoczyna 
spotkanie z pracami klasyków awangardy: Witka-
cym, Strzemińskim i Chwistkiem. Potem następuje 
prezentacja  najważniejszych zjawisk w sztuce pol-
skiej lat 60. i 70. XX wieku: od obrazów w duchu 
koloryzmu poprzez informel, taszyzm, malarstwo 
materii, abstrakcję geometryczną, malarstwo me-
tafory po tendencje figuratywne i konceptualne. 
Zarysowującą się w ten sposób panoramę polskiej 
sztuki współczesnej poszerza zbiór prac z lat 80. 
i 90. XX wieku. 

Trzeba przyjść
Ta niezwykła wystawa nosząca nazwę Galeria 
„Złotego Grona”. Kolekcja sztuki polskiej XX wie-
ku  jest nie tylko realizacją ambicji i marzeń ludzi 
z Działu Sztuki Współczesnej MZL, ale również 
twórców zielonogórskich oraz miłośników sztuki 
współczesnej. Jej trzon stanowią prace uczestników 
legendarnych  ogólnopolskich wystaw i sympoz-
jów „Złotego Grona”, które odbywały się w Zie-
lonej Górze cyklicznie w latach 1963-1981. Prace 
najnowsze pochodzą głównie z zielonogórskiego 
Biennale Sztuki Nowej (1985-1996) – swoistej 
kontynuacji „Złotego Grona”. Dzięki Biennale do 
muzealnych zbiorów trafiły prace wielu uznanych 
polskich artystów tamtego czasu, a także realizacje 
twórców związanych z Zieloną Górą.

Zachęcam Państwa do odwiedzin zielonogór-
skiego muzeum. Pracuję w tej instytucji od po-
nad dekady, a ciągle ją odkrywam na nowo. Bo 
rozbudowa to jedno, a przywracanie, oświetlanie, 
nadawanie blasku ważnym i pięknym obiektom 
– to drugie. Ostatnio na bardzo zawężonym już 
dziedzińcu muzealnym zaczyna kształtować się coś 
na kształt lapidarium. Tuż przy branie wjazdowej 
ustawiona została kamienna ławeczka, a obok niej 
kamienna praca Leszka Krzyszowskiego pt. „Adam 
i Ewa”, zdobiąca niegdyś ogród artysty. Po śmierci 
rzeźbiarza małżonka twórcy przekazała ją w darze 
naszemu muzeum. Zobaczcie koniecznie!

 Alicja BŁAŻYŃSKA
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Seniorze – rusz się,  
bo zardzewiejesz!
Swój czas weź w garść swój czas
Zanim Ci życie nie powie że pass
I odholuje weź w garść i idź
Zacznij na 100, nie na 5 procent żyć
         (z piosenki Filipa Laty)

XXII Lubuski Tydzień Seniora. 12 paździer-
nika 2021 roku Sala Kolumnowa Urzędu Mar-
szałkowskiego wypełniona została po brzegi. 
Pod troskliwą opieką organizatorów ostatni 
seniorzy zajmowali miejsca, a jaskrawe barwy 
wizytowych bluzek pań rozjaśniały przytłu-
mione oświetlenie pomieszczenia.

Przed mikrofonem stanęli prowadzący: Anna Oba-
ra-Uberna i Piotr Maruszewski, którzy w imieniu 
instytucji organizującej to wydarzenie – Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej – serdecznie po-

witali przybyłych. Na uroczystość przybyli: Stani-
sław Tomczyszyn – wicemarszałek województwa 
lubuskiego, Katarzyna Osos – posłanka na Sejm, 
Wadim Tyszkiewicz – senator RP, Aleksandra 
Mrozek – radna Sejmiku Lubuskiego, Dariusz 
Jarociński – wójt gminy Maszewo, Magdalena 
Klucznik – zastępca burmistrza Sulechowa, Na-
talia Walewska-Wojciechowska – wiceprezydent 
Nowej Soli, kanonik Zygmunt Zimnawoda repre-
zentujący biskupa Tadeusza Lityńskiego .

Władze pamiętają...
Wicemarszałek S. Tomczyszyn witając seniorów, 
zaznaczył, że władze regionu pamiętają i doce-
niają wkład ich pracy w rozwój województwa 
z czasów, kiedy jeszcze byli aktywni zawodowo. 
Z tego powodu dokładają wszelkich starań, żeby to 
pokolenie również w emerytalnym wieku dobrze 
czuło się w województwie, żeby było otoczone 
wszechstronną troską i opieką. Temu celowi służy 
stała współpraca władz z Radą Seniorów – orga-
nem opiniodawczo-konsultacyjnym w sprawach 
inicjatyw na rzecz osób starszych. Przy tej okazji 
wicemarszałek wręczył kilku osobom akty powo-
łania na członka nowej Lubuskiej Rady Seniorów.

W imieniu nowej Rady Seniorów II kadencji 
głos zabrała Urszula Chudak, która kieruje dzia-
łalnością tego organu. Stwierdziła ona, że rzeczy-

Małgorzata TURZAŃSKA

Goście XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora w Sali Kolumnowej UM
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wiście „Lubuskie jest warte zachodu”, bo chce się 
tu działać. – Współpracujemy z ROPS-em i z Lubu-
skim Sejmikiem Seniorów, bez nich trudno byłoby 
rozwinąć skrzydła – powiedziała. Zdajemy sobie 

sprawę, że my, seniorzy, mamy teoretycznie mniej 
czasu, dlatego musimy wziąć się w garść, „zanim 
życie nie powie pass i odholuje, trzeba na sto, a nie 
na pięć procent żyć”.

Prowadzący uroczystość z ramienia  ROPS-u – 
pani Ania i pan Piotr przedstawili w skrócie różne-
go rodzaju projekty, których zadaniem jest zapo-
bieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, 
a następnie zaprosili obecnych na sali do wysłu-
chania wykładu inauguracyjnego pt. „Dary Natury 
w diecie seniora”; wygłosił go Andrzej Nowacki, 
pożarnik i edukator w Nadleśnictwie Gubin. Lektor 
zechciał udostępnić seniorom część swojej wie-
dzy na temat wykorzystania roślinnych skarbów, 
które są w zasięgu naszej ręki. Zanim A. Nowacki 
rozpoczął swój wykład o dobroczynnym działaniu 
zielonych roślin, pokazał na fotografii Akropol za 
czasów antycznych, a potem współczesnych. Przy-
kład ów miał potwierdzić tezę, że podobnie jest 
z człowiekiem; przecież starość nie jest chorobą, 
to tylko stan organizmu. Należy więc włożyć tro-

chę wysiłku, żeby jak najdłużej nie dopuścić do 
„ruiny” naszego ciała. Optymalnym zdrowiem cie-
szyć się będzie ten senior, który nie tylko zdrowo 
odżywia się i korzysta regularnie z wypoczynku. 

Trzeba zmobilizować się, opuścić fotel i wyłączyć 
telewizor. Ruch poprawia kondycję, czyste powie-
trze i woda to najlepsze lekarstwa, a pozytywne 
nastawienie do życia sprawi, że problem da się 
rozwiązać; jeśli nie od razu, to można pomyśleć 
o nim jutro... Dystans do codziennych spraw i za-
chowanie równowagi stanowią silną stronę  osób 
z dużym doświadczeniem życiowym.

Dary natury w diecie
Wiedzę na temat roślin jadalnych, leczniczych 
i przypraw A. Nowacki posiada imponującą. Z grub-
sza wiemy, która roślina dostarcza określonych wi-
tamin, ale ciekawostki o nich były rewelacyjne! 
Choćby osławiona czarnuszka, potocznie zwana 
czarnym kminkiem. Według faraonów olej z czar-
nuszki leczył wszystko... oprócz śmierci. W czasach 
starożytnych nazywano ją „złotem faraonów”. Zioła 
o niewinnej nazwie „ziele anielskie” nie używano 
wyłącznie do zbożnych celów, ponieważ doskonale 
poprawia smak nalewek, likierów i innych trun-

Nawet w oficjalnej Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego można zatańczyć, czego dowód dały panie...
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ków. Z wiązanki informacji o warzywach słucha-
cze dowiedzieli się wszystkiego o kapuście i jej 
rodzinie. Najzdrowszym na świecie jej kuzynem 
jest brokuł, najurodziwszą – róża, czyli kwiato-
stan kalafiora. Zdrowego dystansu nabrali wszyscy 
do części kapusty zwanej głąbem. Tam właśnie to 
warzywo magazynuje najwięcej witaminy C. Na 
koniec wykładu prelegent udzielił z pozoru drob-
nych, ale przydatnych rad. Należy przywiązywać 
wagę do jedzenia, nawet jeśli „nie samym chlebem 
człowiek żyje”. Szczególnie rada ta dotyczy osób 
samotnych. Należy wychodzić z domu i osobiście 
dokonywać zakupów. To wprawdzie małe okienko 
na świat, ale do przodu idzie się również drobnymi 
kroczkami. Biesiadowanie to przyjemność, należy 
ładnie nakryć stół, jego estetyka poprawia apetyt 
i nastrój. Wystarczy zaprosić sąsiadkę lub sąsiada 
i w miłej atmosferze spożyć wspólny posiłek. Warto 
zatem do swego codziennego stylu wprowadzić 
ruch, piękno, relaks, pogodę ducha oraz równowa-
gę. Gwarantowana poprawa jakości życia!

Eleni na deser!
Takiej niespodzianki w programie na koniec uro-
czystości nikt się nie spodziewał! Był nią występ 
wokalistki pochodzenia greckiego – Eleni! Ra-
dość ogromna! Piosenkarka zabrała wszystkich 
„Na słoneczną stronę życia” w ciepłe, greckie kli-
maty, gdzie miłość smakuje jak wino, gdzie dobry 

świat jest tam, gdzie „Ty i ja”. Jej piosenki, czasem 
pełne nostalgii, oddziaływały rozrzewniająco na 
odbiorców. Gdy tylko piosenkarka dostrzegła smu-
tek lub łezkę w oku zasłuchanych, obrywało się 
muzykowi, menagerowi i kompozytorowi wielu 
jej piosenek: „Kostas, uśmiechnij się!” Uśmiech 
jest dobry na wszystko! No i stało się, rozbujane 
wakacyjne rytmy poderwały seniorów z krzeseł, 
słowa prelegenta o konieczności ruchu stały się 
ciałem... Pod sceną z muzykami tańczono dużo, 
chętnie i z wigorem! Nikt nie dyscyplinował roz-
bawionej publiczności, dopiero słowa kolejnej 
piosenki wyciszyły emocje, jakby przyszedł czas 
na weryfikację planów i marzeń:

„Każdy coś z Odysa ma,
Każdy wierzy tak jak ja,
Że po prostu warto żyć,
Póki mamy o czym śnić...”
Prowadzący inaugurację Lubuskiego Tygodnia 

Seniora podziękowali zespołowi muzycznemu 
i Eleni za energetyczny występ, a seniorom ży-
czyli energii do realizowania pasji oraz rozwijania 
zainteresowań. Niech każdy dzień stanowi okazję 
do czerpania radości życia z tą spokojną dozą mą-
drości, która pokonuje przeszkody i z pogodnym 
uśmiechem godzi się z tym, co przynosi los.

 Małgorzata TURZAŃSKA
Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek

Eleni z przyjemnością zaśpiewała dla zielonogórskich seniorów
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Wolontariusze na 
Festiwalu Kozziego
Działalność Biblioteki Norwida przez lata 
opierała się głównie na słowie pisanym, tym 
bardziej zatem cieszy fakt, że w obecnym cza-
sie znane teksty kulturowe zaistniały w zupeł-
nie nowych przestrzeniach miejskich.

Andrzej Buck – dyrektor, kurator programowy 
i koordynator 7.(10.) Festiwalu Filmu, Teatru 
i Książki  na tegoroczne spotkania z ludźmi kultury 
i sztuką zaprosił gości imprezy do: „Kina Norwid”, 
„Kina Macieja Kozłowskiego”, Kina „Na Górze” 
mieszczących się na terenie Biblioteki Norwida, 
a także do namiotu „Festiwal Cafe”, do sali  Rek-
toratu UZ przy ul. Licealnej 9, Muzeum Ziemi 
Lubuskiej, do Parku Książęcego w Zatoniu i na 
koniec do pałacu w  Wiechlicach .

W każdym z tych miejsc, na każdym z wydarzeń 
kulturalnych obecni byli wolontariusze Zielono-
górskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którym 
przypadła rola porządkowo-informacyjna. Ich pra-
cowitość i zdyscyplinowanie były godne pochwały, 
zatem warto wymienić ich z imienia i nazwiska. 
Helena Haczkowska sprawnie kierowała wszyst-
kimi słuchaczkami, które chętnie zgłosiły się do 

pracy, utrzymywała też ścisły kontakt z koordy-
natorkami z ramienia Biblioteki Norwida. Do dzi-
siaj nie wiadomo, za sprawą jakich sił zdarzało jej 
się ponoć bywać jednocześnie w paru miejscach. 
Kolejne wolontariuszki to: Maria Wróblewska, 
Bożenna Strączyńska, Anna Wozińska, Grażyna 
Bogusławska, Teresa Sankowska, Maria Kasa, 
Danuta Kłos. Podziękowania należą się paniom: 
Natalii Dyjas-Szatkowskiej i Magdzie Wojcie-
chowskiej, pracownicom biblioteki, za opiekę nad 
wolontariuszkami ZUTW, za serdeczność, wyrozu-
miałość i uśmiech, dzięki czemu sąsiedzka współ-
praca układała się wzorowo.

W takich warunkach przyjemnie i chętnie pracu-
je się na sukces festiwalu, stąd też obecność słucha-
czy ZUTW 17 września br. na Gali Festiwalowej 
w Wiechlicach, podczas której wręczone zostały 
statuetki Klaps 2021 dla najlepszych twórców 
kultury filmowej: Krzysztofa Globisza, Iwony 
Siekierzyńskiej, Romy Gąsiorowskiej, Juliana 
Świeżewskiego i Jana Holoubka. Fundatorem 
jednej ze statuetek był Zielonogórski Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku, z czego wszyscy słuchacze 
są bardzo dumni. Na uroczystości w Wiechlicach 
obecny był również Bolesław Polarczyk z UTW, 
który obiektywem swego aparatu udokumentował 
tę wyjątkową uroczystość kończącą 7.(10.) Kozzi 
Festiwal.

 (matur)

Wolontariuszki ZUTW w towarzystwie Cypriana Kamila Norwida przed Biblioteką jego imienia
Fot. Bogumiła Hyla-Dąbek
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Nie tylko 100-lecie 
Związku Literatów 
Polskich...
Dokładnie 13 października 1961 roku powstał 
w Zielonej Górze oddział Związku Literatów 
Polskich. I tegoż samego dnia, tylko 60 lat 
później, w Bibliotece Uniwersytetu Zielono-
górskiego odbyła się konferencja naukowa po-
święcona literaturze lubuskiej i środowisku 
pisarskiemu regionu.

Ale to nie wszystko, co tego dnia było związane 
z ZLP. Otóż 60-lecie oddziału nałożyło się – z po-
wodu opóźnień pandemicznych – na ogólnopolskie 
obchody 100-lecia założenia ZLP pod przewodnic-
twem Stefana Żeromskiego (w 1920 r.). Przypa-
dały rok wcześniej i również rok wcześniej była 
zaplanowana konferencja z tej okazji. Niestety, 
nie odbyła się. Ale – co się odwlecze... Wydarze-
nie w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego 
przy al. Wojska Polskiego 71 zostało nazwane 
Konferencją Literacko-Naukową ph. „Literatura 
osadnicza jako narracja założycielska literatury 
lubuskiej”. 

Wystawa 60-lecia
Na początek w holu BUZ nastąpiło otwarcie wy-
stawy „Literaci oddziału ZLP 1961-2021. Dorobek 
członków ZLP w Zielonej Górze”. Otwarcia eks-
pozycji dokonali, wygłaszając krótkie przemówie-

nia, dyrektorka BUZ Ewa Adaszyńska, Donata 
Wolska (z BUZ), która przygotowywała wystawę 
wespół z prezesem oddziału ZLP dr. Robertem 
Rudiakiem. Nie dojechał z powodów osobistych 
Marek Wawrzkiewicz, prezes Zarządu Głównego 
Związku Literatów Polskich. W kilku gablotach 
zaprezentowano dorobek pisarski Lubuszan, oczy-
wiście ich książki, a także portrety wykonane przez 
zielonogórskich fotografików. Uzupełnieniem były 
dane liczbowe i personalne mówiące o powstaniu, 
rozwoju i działalności oddziału. Wystawa zosta-
ła ulokowana w dobrym miejscu BUZ, bo każdy 
przechodzący w ciągu kilkunastu dni trwania eks-
pozycji zmuszony był przejść obok, niewykluczone 
zatem, że zajrzał do gablot.

Pierwsza część konferencji rozpoczęła się w auli 
bibliotecznej, a prowadził ją R. Rudiak. Na wstępie 
wystąpiła z krótkim słowem „In Memoriam prof. 
Czesław P. Dutka” prof. Małgorzata Mikołajczak 
(UZ), wspominając swego dawnego nauczyciela 
akademickiego, pracownika WSP i UZ w Zielonej 
Górze prof. Czesława P. Dutkę. Właściwe wystą-
pienie przygotowała dr Kamila Gieba z UZ, refe-
rując ważki temat: „Literatura osadnicza jako mit 
założycielski literatury lubuskiej”. Tytuł referatu 
to jednocześnie temat pracy doktorskiej K. Gie-
by, który okazał się bardzo istotny dla współcze-
snego pokolenia zarówno badaczy, jak i pisarzy. 
Do problematyki osadniczej na Ziemi Lubuskiej 
nawiązują bowiem w swej twórczości już w XXI 
wieku np. Zofia Mąkosa, pisząc znaną trylogię 
„Wendyjska winnica”, Krzysztof Fedorowicz 
w „Zaświatach” i „Grunbergu”, także Krzysztof 
Koziołek w swoich powieściach kryminalnych 

Fragment wystawy  
poświęconej  
lubuskim pisarzom
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lub (wcześniej) Alfred Siatecki i inni, jak Olczak, 
Trziszka, Ryndak. 

Wystąpienia naukowe
Drugie wystąpienie w cyklu referatów to głos prof. 
Mikołajczak pt. „Mity założycielskie Ziemi Lu-
buskiej w perspektywie literackich badań nowo-
regionalnych”. Wprawdzie było to wystąpienie 
naukowczyni wykorzystującej różnorakie badania 
i wnioski z nich płynące, ale okazały się tak cieka-
we i istotne dla uczestników konferencji, że wszy-
scy z przyjemnością wsłuchiwali się w narrację 
pani profesor. Mówiła o tym, jak osadnicy w 1945 
r. zastali tu obcą im cywilizacją, kulturę zupełnie 
odmienną od ich rodzimej, zwłaszcza w przypadku 
kresowian. I wtedy, w miarę upływu lat, w miarę 
wrastania w nową ziemię pomagała im w życiu 
ówczesna (współczesna im i rodząca się dopiero) 
literatura polska, w tym regionalna. Fakt, często 
tworzona z wyraźnym przesłaniem propagando-
wym, ale zarazem pozwalająca oswajać nową 
rzeczywistość. W tym kontekście często przy-
woływany był pisarz Eugeniusz Paukszta. W ten 
sposób powstawał nowy, polski i lubuski mit tej 
ziemi. Wykorzystywano przy tym legendy i poda-

nia (często niemieckie, które tylko tłumaczono na 
polski), a z czasem lokalną nową prozę (tu wypada 
wymienić zwłaszcza Zygmunta Trziszkę). Badania 
prowadzone przez prof. Mikołajczak podjęli jej 
uczniowie. W ten sposób powstały cztery prace 
doktorskie poświęcone literaturze lubuskiej, liczne 
prace magisterskie i licencjackie. Na kanwie zain-
teresowania literaturą lubuską prof. Mikołajczak 
uruchomiła ogólnopolski i międzyuniwersytecki 
program badań, które nazwano „noworegional-
nymi”. 

Dr Katarzyna Meller-Rebelska, również z UZ, 
zaprezentowała w kolejnym referacie „Krajobraz 
kulturowy Zielonej Góry po 1989 r.”. Wyszła od 
stwierdzenia, iż rok 1945 był kluczowym dla Zie-
lonej Góry i kultury lubuskiej. Zauważyła również, 
iż proces integracji nowych osiedleńców przebiegał 
na ziemiach zachodnich wyjątkowo sprawnie. Czy 
pomogła w tym literatura? Pierwszym poważniej-
szym zadrażnieniem społecznym, jakie się ujawniło 
w tejże integracji, były tzw. wydarzenia zielono-
górskie, czyli „bitwa o dom katolicki” w Zielonej 
Górze 30 maja 1960 r. Naukowczyni podkreśliła 
ponadto uniwersalizm związków regionu i jego 
stolicy z winoroślą; temat ten był bowiem waż-

Nieliczna, ale dobrze zamaskowana publiczność literacka w auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Zielono-
górskiego. Na pierwszym planie goście przybyli z Koszalina i Olsztyna, prezesi tamtejszych oddziałów ZLP: 
Ludmiła Janusewicz i Andrzej Cieślak.
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ny dla tradycji wcześniejszej, niemieckiej, jak też 
wykorzystywany jest – z coraz większym powo-
dzeniem – współcześnie przez pisarzy polskich.  

Trochę o literatach
Po przerwie kawowej, w części drugiej konferencji 
prowadzonej odtąd przez Eugeniusza Kurzawę, 
jako pierwszy wystąpił dr Robert Rudiak, oma-
wiając w skrócie „Powstanie i historię oddziału 
ZLP (1961-2021)”. Z kolei mgr Andrzej Cieślak 
(prezes oddziału ZLP w Olsztynie) zaprezento-
wał na własnym przykładzie wędrówkę „Z Ziem 
Zachodnich do Północnych – szkic do literacko-
-dziennikarskiego studium przypadku”. Następ-
nym mówcą był prof. dr hab. Wiesław Hładkie-
wicz (UZ), a jego wystąpienie nosiło tytuł „Rok 
1945 we wspomnieniach pionierów Zielonej 
Góry”. Mgr Barbara Nau (ZUTW) zaprezen-
towała obszerny szkic pt. „Eugeniusz Paukszta 
– pisarz czasu «po burzy»”, omawiając na wy-
branych przykładach twórczość tego ważnego 
dla Ziemi Lubuskiej pisarza i zastanawiając się 
w efekcie, czy pisarstwo wilnianina jest jeszcze 
aktualne, czy język jego powieści przemawia do 
współczesnego czytelnika. Na zakończenie wy-
stąpień mgr E. Kurzawa (ZLP) zaprezentował 
omówienie ankiety, jaka została przeprowadzona 
na łamach pisma „Inspiracje”. Tytuł wystąpie-
nia: „Literatura lubuska w powojennym 75-leciu  
– podsumowanie”.

Ostatnią częścią konferencji była debata 
z udziałem pisarzy, również prowadzona przez E. 
Kurzawę. Rozpoczął, nawiązując do wypowiedzi 
zwłaszcza dr Kamili Gieby (mniej prof. Małgorza-
ty Mikołajczak), wyciągając taki oto wniosek, iż 
lubuska literatura lat 50. i 60., może też później-
szych, nosiła znamiona propagandowe. A przecież 
ta sama literatura została uznana – właśnie przez 
dr K. Giebę – za bardzo ważną współcześnie, ba, 
pani doktor przyjęła założenie i na nim oparła swą 
pracę doktorską, że owa literatura, określana jako 
osadnicza, stanowi mit założycielski dla całej li-
teratury lubuskiej. – Powstaje zatem pytanie: jeśli 
z jednej strony uznajemy, że piśmiennictwo tam-
tego okresu było/jest w swych przesłaniach nie do 

Referat wygłasza prof. Małgorzata Mikołajczak z UZ

Wystąpienie dr Katarzyny Meller-Rebelskiej
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końca prawdziwe, skoro mówimy o propagandzie, 
to jak możemy uznać je współcześnie za podstawę 
mitu założycielskiego?! Budować na niej? – zapy-
tał prowokacyjnie E. Kurzawa.

Debata
Replikowała K. Gieba: – Literatura osadnicza nie 
była nurtem jednolitym, ale wewnętrznie zróżni-
cowanym, co zależało m.in. od przemian politycz-
nych zachodzących w latach 1945-1989. Szcze-
gólnie w latach tużpowojennych literatura ta od-
powiadała na pewne zapotrzebowanie polityczne, 
związane z koniecznością konsolidacji tzw. Ziem 
Odzyskanych, ich narodowego, tożsamościowego 
oraz kulturowego zagospodarowania. Nie oznacza 
to jednak, że literatura dotycząca powojennych 
przesiedleń była – jak powiedział pan Kurzawa 
– „nie do końca prawdziwa”. Przeciwnie – była 
ona wyrazem autentycznej potrzeby zakorzenienia 
i przezwyciężenia trudności adaptacyjnych. W tym 
właśnie upatruję wartość narracji założycielskiej: 
stanowi ona opowieść, która stara się budować 
podwaliny związku przesiedleńców z nowym miej-
scem zamieszkania, a zarazem to miejsce niejako 
oswaja. Porządkuje świat po kryzysie, pokazując 
– jak wskazywał prof. Robert Traba w jednym ze 
swych artykułów – drogę „od chaosu do kosmosu”. 

W podobnym duchu wypowiedziała się M. Mi-
kołajczak, m.in. wskazując na wartości literackie 
prozy Zygmunta Trziszki, podkreślają język, kon-
strukcje tekstu itd. W konkluzji dyskutanci doszli 
do wniosku – nie po raz pierwszy w czasie różno-
rakich dyskusji literackich – iż twórczości Trziszki 
należałoby się swoiste zmartwychwstanie, czyli 
wznowienie jego niektórych lubuskich dzieł.

Głos w dyskusji zabrała też Z. Mąkosa, nawią-
zując do wcześniej wygłoszonego referatu na te-
mat pisarstwa Eugeniusza Paukszty. Stwierdziła, iż 
książki Paukszty w młodości czytywała z chęcią, 
nie zauważając w nich żadnych elementów pro-
pagandowych, gdyż „wszędzie wtedy tak pisano”. 
W podobnym duchu wypowiedział się A. Siatec-
ki, przypominając książki Paukszty jako atrakcję 
zwłaszcza dla chłopców, młodych mężczyzn, gdyż 
ich autor oferował czytelnikowi inny, ciekawszy 
świat, świat przygód, w które normalne życie raczej 
nie obfitowało. Siatecki zastrzegł, iż były to raczej 
przygody „normalne”, nie jakieś awanturnicze, ale 
jak na nasze warunki to wystarczało. 

Z. Mąkosa wróciła do Paukszty i problemu, czy 
jest to pisarz „na dziś” i czy jego książki przetrwa-
ły upływ czasu. Oznajmiła, że język jego książek 
jest już zdecydowanie zbyt archaiczny i obecnie 
dobrowolnie do jego lektury już by nie wróciła. 

Zasłuchani uczestnicy seminarium literackiego w Bibliotece Uniwersytetu. Było o czym posłuchać...
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Jako kolejny punkt dyskusji prowadzący ją 
„wrzucił” wątek ponownej propagandyzacji lite-
ratury obecnie, w XXI wieku, a to na przykładzie 
tzw. wydarzeń zielonogórskich z 30 maja 1960 r. 
Chodzi o współczesną, zgodną z aktualną wymową 
propaństwową, interpretację zdarzeń w sprawie 
„bitwy o dom katolicki” w Zielonej Górze. 

E. Kurzawa: – Zostałem przez przypadek juro-
rem konkursu literackiego, jak się potem okaza-
ło, na utwory mówiące o wydarzeniach z 1960 r . 
lub ich konsekwencjach. Zaproszono do udziału 
zwłaszcza młodzież szkolną, która przecież nie 
miała pojęcia o tym, co się wówczas wydarzyło. 
Ale kazano jej o tym pisać, obiecując nagrody. Pa-
tronem konkursu była ówczesna wojewoda Helena 
Hatka. Naszło mnie wtedy pytanie – gdy już czy-
tałem prace konkursowe – skąd młodzież czerpała 
wiedzę o wydarzeniach pod domem katolickim, 
a potem ją literacko przetwarzała. Ktoś przecież 
musiał dostarczyć jakieś materiały, choć nie są-
dzę, żeby to były prawdziwe źródła. Więc albo 
nauczyciele historii w szkole „sprzedali” dziecia-
kom „właściwą” interpretację, albo usłyszały coś 
w rodzinie, albo – to najpewniejsze – przeczytały 
w prasie prorządowej „stosowne opisy”. Prace, 
które zostały napisane, a potem nagrodzone, wzięły 
się zatem „z czapy”. Z niczego. Ale tym sposobem 
zaczęto tworzyć nowy mit. Po jakimś czasie otrzy-
małem pocztą luksusowo wydaną książkę, w twar-
dej okładce, na kredowym papierze, ze wstępem 
wojewody lubuskiego zawierającą pokłosie kon-
kursu. Ów oficjalny wstęp urzędnika państwowego 
wskazuje, iż „dzieło” zawiera oficjalną wykładnię 
lokalnej historii. Została tym sposobem stworzona 
„nowa literatura lubuska”. Jak to rozumieć i inter-
pretować – szczególnie w kontekście tego, o czym 
mówimy na dzisiejszej konferencji? 

Po zakończeniu dyskusji dobiegła też końca 
konferencja, którą można uznać za udane wyda-
rzenie. Wygłoszone referaty oraz pełną dyskusję 
można będzie odnaleźć w specjalnej publikacji 
przygotowywanym przez oddział ZLP.

 Franciszek STROIŃSKI
Fot. Olga Pondel

Prowadzący konferencję oraz pierwszą część obrad 
dr Robert Rudiak, prezes oddziału ZLP w Zielonej 
Górze
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Henryk Krakowiak 
– rysunki, obrazy, 
ceramika
4 listopada 2021 r. w Bibliotece Norwida od-
była się ciekawa i ważna wystawa dorobku 
artystycznego plastyka Henryka Krakowiaka 
zamieszkałego w Świdnicy. Dobrym pretek-
stem do tego było 80-lecie urodzin twórcy.

Wielu gości było zdziwionych tłumem przybyszów, 
którzy wypełnili hol przed Salą im. Janusza Ko-
niusza, gdzie odbywała się główna część wystawy 
– ekspozycja obrazów olejnych oraz prac ceramicz-
nych jubilata. Nie dziw – Henryk Krakowiak 
jest nie tylko znakomitym artystą, ale też dobrym 
i lubianym człowiekiem. Co istotne, tworząc wła-
sne dzieła, ciągle uczy również innych, najczę-
ściej amatorów plastyki w różnej postaci - malarzy, 
garncarzy, ceramików. I to oni w znacznej mierze 
zapewne przyszli obejrzeć przegląd prac swego 
mistrza, a dokładniej należałoby powiedzieć: przy-
jechali ze Świdnicy, gdzie aktualnie mieszka pan 
Henryk i gdzie prowadzi cotygodniowe zajęcia 
w Gminnym Ośrodku Kultury. Tam właśnie ma 
piec, specjalnie zakupiony przez samorząd gminny, 
w którym „wypieka” wyroby ceramiczne uczniów 
i swoje. 

– Kiedyś nie mogłem o czymś takim marzyć – 
przyznał podczas wernisażu H. Krakowiak. – Żeby 
podłączyć do prądu tego rodzaju piec, trzeba 
by zbudować oddzielny transformator. Dziś 
spełniły się moje marzenia.

Gmina Świdnica była więc w pełni re-
prezentowana w Bibliotece Norwida, od 
pani wójt Izabeli Mazurkiewicz, przez 
szefową GOK-u, jego pracowników i inne 

funkcyjne osoby. Ekspozycja w „Norwidzie” jest 
to bowiem wspólne przedsięwzięcie Biblioteki 
i Gminy. Po powitaniach, części oficjalnej, roz-
poczęły się prywatne rozmowy z mistrzem oraz 
zwiedzanie wystawy.

Prace udostępniono w dwóch pomieszcze-
niach: korytarzu wiodącym z głównego holu do 
wspomnianej już Sali Koniusza oraz w holu wy-
stawowym obok tejże Sali. Korytarz wypełnił się 
ułożonymi w gablotach i za szybami rysunkami 
H. Krakowiaka. Są to głównie rysunki ołówkiem, 
czarno-białe, czy może lepiej byłoby powiedzieć 
szare, które dałoby się potraktować jako szkice do 
prezentowanych dalej obrazów olejnych. Mamy 
wprawdzie zastosowane tu dwie różne techniki, 
ale tematycznie rysunki i oleje są bardzo zbliżone. 
Obrazy olejne Krakowiaka przyciągają barwą, cza-
sem kontrastem, nie pozostawiając nikogo obojęt-
nym wobec tych prezentacji. A co widzimy? Bywa 

Eugeniusz KURZAWA

Henryk Krakowiak ze swoją ceramiką
Fot. Paulina Sidoruk
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różnie – mamy (chyba należałoby tak powiedzieć) 
w szczątkowej formie malarstwo figuratywne prze-
chodzące w niektórych sytuacjach w abstrakcję. 
Ale są też kolorowe pejzaże, uchwycone są jakieś 
bliżej nieokreślone obiekty, czasem wydaje się, że 
mamy do czynienia z konkretem, ale różnie z tym 
bywa... Trzecią grupę dzieł mistrza Krakowiaka 
stanowi ceramika. I tu są wyeksponowane na ścia-
nie patery (duże talerze) z wielką gamą żywych, 
radosnych kolorów, natomiast na środku sali usta-
wione zostały ceramiczne dzbany, wazy, naczynia, 
niektóre dość ozdobne, inne surowe, ale posiada-
jące swój własny niepowtarzalny urok. 

Warto obejrzeć te wszystkie dzieła, warto (pod 
koniec listopada) wziąć udział w zapowiadanym 
finisażu wystawy, podczas którego będzie można 
nabyć wytwory rąk i umysłu H. Krakowiaka.

 Eugeniusz KURZAWA

Mistrz Henryk w czasie wernisażu swojej wystawy 
w Bibliotece Norwida udzielał wywiadów lokalnym 
mediom 

Fot. Lidia Kurzawowa

Fragment ceramiki H. Krakowiaka
Fot. Paulina Sidoruk
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Znamy laureatów 
konkursów literackich, 
ale…
Niedawno decydowano o nagrodach w dwóch 
lubuskich regionalnych konkursach literac-
kich. 

Tak się składa, że regulaminy obydwu konkursów 
– o Nagrodę ZLP imienia Andrzeja K. Waśkiewicza 
i Zielonogórskiego Konkursu Literackiego – mó-
wią o tym, iż jurorzy muszą przed ogłoszeniem 
ostatecznych wyników wyłonić i ogłosić po trzech 
nominowanych do każdej z nagród. I te właśnie 
sześć nazwisk znamy i je niżej ogłaszamy. Kto 
jednak z wymienionej tutaj szóstki zostanie laure-
atem (właściwie dwójką laureatów), nie możemy 
podać, gdyż prawdopodobnie numer „Inspiracji” 
ukaże się wcześniej, przed galą wręczania nagród, 
więc zepsulibyśmy organizatorom całą, szykowaną 
od dawna, niespodziankę. 

Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Win-
nica” ogłasza co roku konkurs na utwór o tematy-
ce zielonogórskiej. Nagroda jest ciekawa i cenna: 
autor wyróżnionej pracy będzie mógł wydać – na 
koszt TMZG „Winnica” – książkę o tematyce lite-
rackiej, o zawartości której sam zadecyduje.

W przypadku Nagrody Literackiej im. Andrze-
ja K. Waśkiewicza – pilotowanej przez oddział 
Związku Literatów Polskich – nagradzani są auto-
rzy wartościowych książek literackich wydanych 
w roku organizowania konkursu (czyli w 2021) 
lub też laury przyznawane są za szerszy wycinek 
twórczości obejmujący także dłuższy okres. 

6 listopada odbyło się posiedzenie jury Zielo-
nogórskiego Konkursu Literackiego, które wyło-
niło trójkę nominatów. Są nimi (alfabetycznie): 
Eugeniusz Adam Lutycz – Krosno Odrzańskie, 
Igor Myszkiewicz – Zielona Góra, Klaudia Poto-
czek – Krzeszowice koło Krakowa. Jury zwróciło 
uwagę na zestaw krótkich utworów rymowanych 
Tadeusza Charmuszki z Suwałk.

8 listopada obradowała Kapituła (złożona z lau-
reatów Nagród Waśkiewicza z lat poprzednich) pod 
przewodnictwem prof. Małgorzaty Mikołajczak . 
Najwięcej głosów otrzymali: Krzysztof Fedoro-
wicz – Łaz, Zofia Mąkosa – Linie koło Kargowej 
i Marcin Radwański – Zielona Góra, którzy zostali 
nominowani do nagrody. W obu przypadkach laureaci 
i nominowani zostaną uhonorowani podczas wspólnej 
gali w Muzeum Ziemi Lubuskiej, która odbędzie się 
26 listopada br. Gratulujemy wyróżnionym!

 (stroj.)
Z ostatniej chwili: laureatami nagród zostali 
odpowiednio: Igor Myszkiewicz i Krzysztof 
Fedorowicz.

Tu jesteśmy, tam byliśmy (wydarzenia)

Przed 
Biblioteką 
Norwida - na tzw. 
Skwerze Poetów przy 
al. Wojska Polskiego 9 
 – stanęło jesienią 2021 r. 
 pięć ławek poświęconych 
zielonogórskim, lubuskim 
pisarzom. Od lewej: Annie 
Tokarskiej, Michałowi Kaziowowi, 
Januszowi Koniuszowi, Mieczysławowi 
J. Warszawskiemu i Andrzejowi K. 
Waśkiewiczowi. Na samym początku tego 
„rzędu”, przy wejściu do książnicy siedzi  
na ławeczce Cyprian Kamil Norwid. 
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Ałbena Grabowska, 
kobieta Renesansu?
Polska pisarka, doktor nauk medycznych 
z zakresu neurologii. Zadebiutowała w 2011 
roku powieścią „Tam, gdzie urodził się Orfe-
usz”. Wydała ponad dwadzieścia książek,  po-
wszechnie znana jako autorka cyklu powieści 
„Stulecie Winnych”. Serial nakręcony na jego 
podstawie bił rekordy popularności. 

Pierwszego lipca w Bibliotece Norwida odbyło 
się spotkanie Ałbeny Grabowskiej z czytelnikami, 
które – w ramach Lata Muz Wszelakich – prowa-
dziła Magdalena Faron. Niezwykłe imię pisarki, 
dziedzictwo bułgarskich przodków, po bułgarsku 
znaczy – kwiat jabłoni. Mama poznała jej ojca, Ja-
nusza, na wakacjach w Primorsku. Mimo trudności 
językowych młodzi pisali do siebie. W 1967 roku 
mama autorki przyjechała do Pruszkowa i tam jej 
rodzice zaręczyli się, a w 1968 r. pobrali. Ałbena 
przyszła na świat trzy lata później.

Pisarka bardzo lubi spotkania z czytelnikami. 
Kiedy była pełnoetatowym lekarzem, szkoliła w ra-
mach specjalizacji młodych medyków i bardzo to 
lubiła. Ceniła też rozmowy z pacjentami. Teraz 
jej tego brakuje, dlatego tak chętnie spotyka się 
z czytelnikami. Zaczęła od pisania książek terapeu-
tycznych dla dzieci, adresowała je do swoich ma-
łych pacjentów, którzy bardzo otwierają się po ich 
przeczytaniu. W pisaniu wielowątkowych powieści 
bardzo jej pomaga zawód lekarza i doświadczenie 
w pisaniu prac naukowych. Tworząc, korzysta z ca-
łej swojej wiedzy, nie robi konspektów, notatek, nie 
zapisuje pomysłów. Bardzo pomaga jej wyobraźnia 
i... bałkańskość.

Twórczość Ałbeny Grabowskiej klasyfikowana 
jest jako literatura kobieca. Czyżby tylko dlatego, 

że jestem kobietą? – zastanawia się pisarka. „Stu-
lecie Winnych” to powieść historyczna, ale pisze 
też autorka książki z historii medycyny, jak np. 
cykl „Uczniowie Hipokratesa”. W jego ramach 
ukazał się tom pt. „Doktor Bogumił”, a na pre-
mierę wydawniczą czeka tom 2. – „Doktor Anna”. 
„Kości proroka” natomiast to powieść kryminalna 
z wieloma ciekawostkami obyczajowymi. Ostatnio 
wydana powieść „Rzeki płyną, jak chcą” to też 
książka historyczno-obyczajowa. Jej trzy bohaterki 
są tak różne, jak różne są kobiety. A czas akcji, od-
zyskanie przez Polskę niepodległości, dużo mówi 
o jej treści.

Brwinów, gdzie rozgrywa się historia „Win-
nych” i stulecia odzyskanej przez Polskę niepod-
ległości, to miasto literatów. Mieszkali tam, m.in. 
Iwaszkiewicz, Herbert, Maria Nurowska. A także 
i ona – Ałbena Grabowska – po przeprowadzce do 
Brwinowa zaczęła pisać... 

Serial tylko w pewnym stopniu jest zgodny 
z powieścią. Autorka w trakcie pisania czasami 

Ewa KWAŚNIEWICZ
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szuka dokumentacji i potwierdzenia tego, co wy-
myśliła. Nie żałuje, że odeszła z kliniki i nauko-
wej medycyny; zrobiła to wtedy, kiedy już mogła 
utrzymać się z pisania. Jeszcze ciągle praktykuje 
jako lekarz, ale tylko raz w tygodniu. W czasie 
spotkania z sali padło pytanie o jej hobby, co robi 

w wolnym czasie. Odpowiedziała, że śpiewa. Czyż 
nie jest kobietą Renesansu?

Mieszka z trójką dzieci, trzema kotami i psem.

 Ewa KWAŚNIEWICZ
Fot. Aneta Michałowska

 Recenzje

„Zaświaty”  
i ich mieszkańcy
„Książka się cała wzięła z buntu, bo ten świat, 
który tu był, poszedł w rozsypkę” – tak o ge-
nezie nominowanych do literackiej Nagrody 
Nike „Zaświatów” mówi autor Krzysztof Fe-
dorowicz w jednym z wywiadów.

Świat w rozsypce to winiarska Zielona Góra i jej 
okolice, miejsce, które od wieków żyło z uprawy 
winorośli, a z końcem II wojny światowej zostało 

z tej tradycji wyzute. Nowym mieszkańcom, przy-
byłym z różnych stron Rzeczpospolitej, zwłasz-
cza z Kresów, obca była kultura wina, traktowana 
ponadto w tym okresie jako wroga, bo stworzo-
na i kultywowana przez – Niemców. Siłą rzeczy 
w szybkim tempie zdewastowali to, co zastali, 
bo nie rozumieli  tej tradycji i nie umieli upra-
wiać winnej latorośli. Grünberg – miasto ogród 
– z setkami hektarów winnic, z wonnymi sadami, 
mnóstwem winiarni i mniejszych lub większych 
wytwórni tego trunku z czasem odeszło w głęboką 
niepamięć; nową Zieloną Górę odcięto od jej sta-
rych, niemieckich korzeni. Winnice zlikwidowano, 
w ich miejscu powstały betonowe blokowiska lub 
porosły je chaszcze, wielkie winiarskie piwnice 
pod kamienicami dawnych niemieckich właścicieli 
podzielono na podupadające z czasem komórki 
i składziki dla nowych mieszkańców. Obserwa-
torem tego procesu, i jego skutków, jest August 

Barbara NAU

Magdalena Faron (prowadząca) i Ałbena Grabowska (autorka)
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Grempler, jeden z najważniejszych bohaterów 
opowieści Fedorowicza, postać złożona podob-
nie jak zaświaty, których jest mieszkańcem. I on, 
i przestrzeń, w której żyje, posłużyły autorowi do 
zbudowania pomostu prowadzącego do przeszłości 
miasta i jego okolic, do tego, co zostało wymazane 
i pominięte.

Kluczem otwierającym przed czytelnikiem 
świat opowieści Fedorowicza jest motto zaczerp-
nięte z utworu T. S. Eliota:

Czas teraźniejszy i czas, który minął,
Razem obecne są chyba w przyszłości,
A przyszłość jest zawarta w czasie, który minął.
( . . .)
Zapowiada ono, że biorąc do ręki książkę i za-

głębiając się w lekturze, znajdziemy się w świe-
cie nieprzemijającego „Teraz”, w którym czas 
nie płynie linearnie, a teraźniejszość i przeszłość 
ustawicznie się przenikają i dopełniają. Ponad 
227-letni August Grempler, którego narodziny 
w domu w pobliżu cmentarza św. Jana (obecne 
okolice placu Matejki) obwieszcza narrator na 
początku części pierwszej książki, jest nie tylko 
dawnym, znamienitym mieszkańcem Grünberga, 
twórcą sekta, „dla którego wzorem jest szampan”, 
ale także obserwatorem i komentatorem rzeczywi-
stości XX- i początku XXI wieku. Ma więc sze-
roką perspektywę oglądu świata. Możemy także 
założyć, że jest wyrazicielem poglądów samego 
autora. August nie jest jedynym narratorem składa-
jącej się z czterech części opowieści Fedorowicza. 
Oprócz trzecioosobowego, wszechwiedzącego, 
do głosu dochodzą w niej także inne postaci, mię-
dzy innymi kantor, a także winiarz, Adam Seydel 
w pamiętnikarskiej relacji o zielonogórskich pro-
cesach czarownic w XVII wieku, Johann Georg 
Kalleske z Tirschtiegel (obecnie Trzciel), który 
wraz z współbraćmi w wierze opuszcza w roku 
1838 z powodu prześladowań religijnych rodzinne 
strony, by w dalekiej Australii zacząć nowe życie. 
Zabiera ze sobą sadzonki winnej latorośli, z któ-
rych wino da początek znanej australijskiej marce 
tego trunku. Do głosu dojdzie także dzięki obszer-
nemu listowi Friedrich Gillet, który w 1827 roku 

odwiedził swego wuja, Gabriela Wegenera, pastora 
z Zülichau (Sulechów), w jego domu w Oberwein-
berge (Górzykowo) i zachwycił się urodą okolicz-
nych winnic i sadów. Dom pastora miał na swoim 
szczycie wypisaną wiele mówiącą sentencję wziętą 
z Horacego: „Hoc erat in votis” – Tego pragnąłem. 

Jak widać, obszar czasowy zaświatów obejmuje 
kilka wieków i zawiera wydarzenia historyczne 
różnej wagi. Nakładają się one na siebie, plączą 
i krzyżują jak korzenie winorośli. Narracja jest tu 
bardzo różnorodna, często przeradza się w wyra-
finowany esej pełen kulturowych odniesień.

Język jest ważnym elementem kreowania i war-
tościowania świata. 

W opisach dawnych krajobrazów obfitujących 
w winnice porastające stoki miasta i jego okolic 
nasycony jest poezją, bardzo zmetaforyzowany. 
Nie ma tej „poetyckości” zdegenerowany przez 
działalność człowieka współczesny świat tan-
detnych blokowisk, miejskiej betonozy, lichych 
popegeerowskich budynków, powstały w miejsce 
zlikwidowanych winnic i masowo wycinanych la-
sów. Stąd pojawiająca się kilkakrotnie w utworze 
wizja – marzenie, że na słonecznych wzgórzach 
„rozpadają się wieżowce i bloki z wielkiej płyty. 
Z poranionej ziemi wyrastają krzewy winne”. Po-
wrót winnic i winiarstwa, z których przez wieki żył 
Grünberg, byłby nie tylko ocalającym tożsamość 
miasta, nazywanego niegdyś w starych dokumen-
tach Prasia Elysiorum – nawiązaniem do tradycji, 
z którą więź zerwano, ale także przywróceniem 
ładu i harmonii między światem ludzi i przyrody. 
Winorośl, która jest pełnoprawnym bohaterem 
książki, potrzebuje bowiem człowieka, wymaga 
od niego pracy, czasu, uwagi i czułości, by odpłacić 
mu potem winem, które daje duszy i ciału „radość 
i rozkosz”. 

Zaświaty zaludnił pisarz wieloma barwnymi 
postaciami związanymi z uprawą i produkcją wina, 
które zapisały się w historii Grünberga i okolic . 
Jedną z nich jest Friedrich Seydel, bohater pierw-
szej części utworu, który w 1859 roku organizuje 
sześćdziesiąte szóste winobranie w swoich czter-
dziestu winnicach okalających miasto. Towarzy-
szy mu sto kobiet, które zatrudnia przy zbiorach. 
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Obserwując w trakcie lektury trasę jego winobra-
niowego korowodu, poznajemy starą topografię 
miasta, nazwy ulic i niektórych winiarskich okrę-
gów lub rejonów – Goldene Krone, Rodeland, 
Linde – a także gatunki uprawianych tu niegdyś 
winogron. Nie ma w książce, jak zapewnia pisarz, 
bohaterów fikcyjnych. Poznajemy z jej kart historię 
współczesnych mieszkańców podzielonogórskiego 
Zaboru – Roberta i Juliana Simonjetzów; za ich 
sprawą przywołana zostaje postać niemieckiej ary-
stokratki Herminy Reuss-Hohenzollern z Saabor 
(czyli Zaboru). Natkniemy się też na nazwiska in-
nych, niż wymienieni wcześniej, przedstawicieli 
grünberskich rodów: Försterów, Nippe. Drzewa 
genealogiczne niektórych z nich, urywkowo przed-
stawione w różnych miejscach utworu, niekiedy 
się krzyżują i dają interesujące odrośle w postaci 
wybitnych ludzi swoich epok. Wilhelm Förster – 
syn Huldy Henrietty z domu Seydel i Friedricha był 
znanym astronomem, który z powodu pacyfistycz-
nych poglądów został pozbawiony przez faszystów 
niemieckiego obywatelstwa i emigrował do USA.

Bohaterów opowieści Fedorowicza łączy mobil-
ność, przemieszczanie się w przestrzeni, a niekiedy 
i w czasie, związane z uprawą winorośli. Friedrich 
Seydel okrąża konno Grünberg, by doglądać swoich 
winnic. Szampania, Słowacja, Morawy i Niemcy 
to przemierzane w XXI wieku –  samochodem lub 
samolotami – trasy wiekowego Augusta Gremplera 
w poszukiwaniu  interesujących gatunków wino-
rośli, a także wiedzy i doświadczenia potrzebnych 
do pracy przy wytwarzaniu wina. Dzisiejsi lubuscy 
winiarze pokonują je w tym samym celu. Potom-
kowie dawnych niemieckich mieszkańców miasta 
przyjeżdżają z kolei w strony przodków, by poznać 
swoje korzenie. Widać w tej ukazanej przez pisarza  
ludzkiej mobilności podobieństwo do „Biegunów” 
Olgi Tokarczuk. Dynamika „Zaświatów” wynika 
także ze zderzania, konfrontowania przez pisarza 

wydarzeń z przeszłości z teraźniejszością, o czym 
już była mowa wcześniej. Wymownym tego przy-
kładem jest choćby obraz dzisiejszej pandemii oraz 
dawnej zarazy dżumy i czarnej ospy – chorób, które 
w przeszłości dziesiątkowały mieszkańców Grün-
berga. 

Przywołane na początku słowa Krzysztofa Fe-
dorowicza z udzielonego „Gazecie Wyborczej” 
wywiadu mają dopełnienie w jego stwierdzeniu: 
„chodzi o to, by przeszłość była obecna w Teraz”. 
„Zaświaty” są interesującą realizacją tego postula-
tu, a także próbą odbudowy „rozsypanego świata”. 
Zresztą nie tylko one. Obserwujemy wszak dzisiaj 
proces odradzania się w Zielonej Górze i okoli-
cy tradycji winiarskich, w czym pisarz ma także 
czynny udział, nie tylko jako posiadacz winnicy 
i producent uznanych win. W ramach propagującej 
winiarstwo Fundacji „Tłocznia” jest współorgani-
zatorem  wycieczek szlakiem wina. Jedna z nich, 
połączona z degustacją tego trunku, odbyła się 
25 lipca pod hasłem „Śladami Fryderyka Seydela 
i jego stu kobiet”. Poprowadził ją pisarz wespół 
z Bartłomiejem Gruszką, archeologiem i regio-
nalistą – facebookowym Augustem Gremplerem. 
Pod koniec sierpnia i na początku września 2021 
odbyły się kolejne wędrówki z cyklu opartego 
na „Zaświatach”. Zachęcam zarówno do lektury 
książki, jak i do uczestnictwa w winiarskich wypra-
wach i imprezach organizowanych przez Tłocznię. 
Książka, nagrodzona w tym roku Lubuskim Waw-
rzynem Literackim, warta jest wnikliwej uwagi, 
zaś wędrówki szlakami wina otwierają nam oczy 
na ukrytą i zapomnianą przeszłość miasta.

 Barbara NAU

Krzysztof Fedorowicz: Zaświaty. Opowieść o nie-
przemijaniu. Kraków: Wydawnictwo Wysoki Za-
mek, 2020

Recenzje
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Woda  
na wystawie
Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem,
ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód 
(...)

  Stary Testament, Księga Rodzaju

Już w czasach starożytnych woda uważana była 
za jeden z żywiołów tworzących Kosmos, jej ist-
nienie według księgi Genesis poprzedziło nawet 
pojawienie się światła. Dziś docenia się ją przede 
wszystkim za życiodajne właściwości, za kształ-
towanie krajobrazu i wartości estetyczne. Motyw 
wody stał się głównym tematem kolejnej wystawy 
Klubu Fotograficznego „Fotooko”, której wernisaż 
odbył się 3 września 2021 roku przed budynkiem 
BWA, wzbogacając już po raz szósty winobranio-
wy program imprez kulturalnych. Tradycyjnie uro-
czystość rozpoczął Wojciech Kozłowski, dyrektor 
galerii BWA, który uzasadnił ograniczenie motywu 

przewodniego do granic Zielonej Góry. Woda to 
niezbędny element funkcjonowania wszystkich 
istot żywych. W naszym mieście nie możemy po-
chwalić się dużą ilością akwenów, stąd ciekawość, 
co w jego obrębie wyszperają swymi obiektywami 
członkowie  klubu fotograficznego. Przeważają-
ca część wód zielonogórskich schowana jest pod 
ziemią i to z jej zasobów korzystają mieszkańcy. 
Fotografie, zdaniem W. Kozłowskiego, świetnie 
obrazują różnorodność funkcjonowania wody 
w Zielonej Górze, a jej autorzy stworzyli bogatą 
dokumentację i nadali jej artystyczny kształt.

Ewa Kwaśniewicz – przewodnicząca Klubu 
„Fotooko” – podziękowała dyrektorowi W. Ko-
złowskiemu oraz Karolinie Spiak za profesjonalną 
pomoc, natomiast Krystynie Filmanowicz za wzo-
rowe wypełnienie obowiązków kuratora wystawy. 
Tylko ona wie, ile trudu trzeba było włożyć, żeby 
uporać się z taką ilością wody na 98 fotografiach; 
w  historii Klubu „Fotooko” nie odnotowano do tej 
pory tak bogatego zbioru na zadany temat!

Oglądając bogaty zbiór fotografii, trudno zgo-
dzić się ze stwierdzeniem W. Kozłowskiego, że 
w Zielonej Górze mamy mało wody powierzchnio-
wej. To niemożliwe! Od jej ilości „chlupało” wręcz 
oglądającym w butach, a w głowie narastał mętlik. 
Należało jak najszybciej sięgnąć po klucz, według 
którego da się uporządkować natłok wrażeń, jakie 

Małgorzata TURZAŃSKA
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emanowały z tak licznych i różnorodnych fotogra-
fii. Planowe podejście do nazbyt różnorodnej tema-
tyki obrazów z powodzeniem wyeliminuje chaos.

Należy wziąć pod uwagę, że woda, zarówno 
ta płynąca, jak i stojąca, nie ma swojej własnej 
formy, ale przyjmuje kształt tego, w czym się mie-
ści. Według tego kryterium z łatwością da się wy-
patrzyć strumyki, potoczki, stawy, zalewy, oczka 
wodne, rozmaite formy fontann, ozdobne gazony 
wypełnione wodą, a nawet kałuże. Jeśli chodzi 
o niezliczone miejsca, w których fotografujący 
jak za machnięciem różdżki wykrywali wodę, wy-
grało Zatonie, modny ostatnio cel niedzielnych 
spacerów zielonogórzan. Czas i pogoda to następne 
kryterium, które pomoże uporządkować kolejność 
oglądania fotografii. Woda o każdej porze roku 
wygląda inaczej, jej kolor zależy od barwy nieba, 
podłoża, roślin na jej obrzeżach, ilości światła, któ-
re zdoła ukraść słońcu. Czasami jest ciemnoszara 
jak jesienny dzień, a dla kontrastu, na fotografii 
Reni Pawliczak, woda w biały dzień „połknęła” 
tęczę za sprawą kolorowej rabaty kwiatów, która 
obficie obrosła formę oczka wodnego.

W zależności od pory roku i pogody zwięk-
sza się zakres użyteczności wodnych zbiorników. 
W różnych miejscach miasta pojawiają się kurtyny 
wodne dla dorosłych i dzieci, a ptactwo i inne zwie-
rzęta znajdują dla siebie poidełka, maluchy chlapią 

nóżkami w fontannie, co z przyjemnością zareje-
strowali klubowi fotoreporterzy. Zgodnie z hasłem 
„woda hartuje” zimą można złapać obiektywem 
morsujących na zalewie w Ochli albo podziwiać 
inne stany skupienia wody, którym natura nada-
je artystyczne kształty, co potwierdza fotografia 
Krzysztofa Subocza „Sopel lodu”. Największe 
wrażenie robią zdjęcia, na których woda działa na 
zasadzie lustra i odbija w nim piękno otaczającego 
świata. Odbity obraz przechodzi transformację, jest 
odwrócony stronami i przekształcony, jako że jest 
to przecież swoista gra pomiędzy czymś trwałym 
i zmiennym... Cieszy jednak rozpoznawalność od-
bicia zielonogórskiego ratusza czy kamieniczek 
w kałuży, swojskich elementów miejskiej infra-
struktury w kroplach deszczu, sporego wieżowca 
zamkniętego w jednej kropli wody.

Motyw wody od zawsze jest wdzięcznym tema-
tem dla większości artystów, bo nie dosyć, że wpływa 
na stan psychiczny oglądającego, to u wielu budzi 
również refleksje na temat  życia i jego przemijania. 
Dopóki  trwa, niech ono płynie, płynie, płynie...

 Małgorzata TURZAŃSKA

Zdjęcia z recenzowanej wystawy znajdują się na 
stronie 3 i 4 okładki (w kolorze) w bieżącym nu-
merze „Inspiracji”. red.
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Marynia  
poetką była 
„Ewuni, współuczestniczce naszych posia-
dów, zadumań nad poezją, miłością, radością 
i smutkiem, nad życiem – Maria Orlicka”. De-
dykacja w tomiku „Przyszedł do mnie wiersz”.

W maju odeszła Maria Orlicka, nauczycielka z po-
wołania, poetka z pasji. Była długoletnią członkinią 
Zespołu Literackiego „Oksymoron”, w którym cie-
szyła się ogromną sympatią i szacunkiem. Pamię-
tam, jak na jednym z pierwszych moich spotkań 
w „Oksymoronie” z oburzeniem zaprotestowała 
na zawracanie się do niej „pani Mario”. – Przecież 
wszyscy mówimy do siebie po imieniu, więc nie 
postarzajcie mnie tą  „panią Marią”.

Miała fenomenalną pamięć, bez pomyłki recy-
towała wiersze znanych poetów i swoje. Często 
wspominała swe nauczycielskie lata i młodzież, 
którą bardzo kochała, zresztą z wzajemnością. 
Mój mąż chodził do liceum, w którym pracowała, 

i chociaż go nie uczyła, to pamięta, że uczniowie 
z sympatią nazywali ją „Kaczuszką”. 

Przed przystąpieniem do pisania tego tekstu 
jeszcze raz przeczytałam wiersze ze wspomniane-
go wyżej tomiku. Został wydany przez jej dzieci 
w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Jestem tymi 
wierszami zachwycona, tak trafnie oddają charakter 
autorki, usposobienie, uczucia, radości i smutki, no 
i wspaniałe, trochę sarkastyczne, poczucie humoru. 
Wielką wartością były dla niej rodzina i wiara . Jej 
pogrzeb prowadziło dwóch księży, jej wnuków.

Przez ostatnie lata poruszała się z coraz większą 
trudnością, ale zawsze któraś z nas  przywoziła ją 
i odwoziła. Początkowo robiła to Basia Konar-
ska, potem Alina Kruk, czasami ja. Robiłyśmy 
to z przyjemnością, bo wiedziałyśmy, jak bardzo 
lubiła te nasze spotkania.

Miałam kłopot z wybraniem wiersza, który tu 
zacytuję – wiele mi się bardzo podoba, ale ten tak 
trafnie oddaje jej uczucia: 

Nauka
Uczyłam się chodzić,
                     mówić, 
                     dotykać.
Uczyłam się czytać,
                     pisać,
                     liczyć.
Kochać i nienawidzić, płakać po cichu.
Potem uczyłam się nie liczyć i nie płakać. 
Czas zacząć uczyć się odchodzenia, 
Aby w porę nauczyć się śmierci.

 Ewa KWAŚNIEWICZ

Ewa KWAŚNIEWICZ

Maria Orlicka
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 Wspomnienia

Przyjaciółce  
Maryni
Leży przede mną tomik wierszy „Przyszedł 
do mnie wiersz...”. Odwracam stronę okładki 
i czytam: „Drogiej Lidce na pamiątkę wspólne-
go wierszowania i wielu myśli wspólnie wysnu-
tych. Maria Orlicka. Zielona Góra, 14.12.2011”. 
Łzy napływają do oczu. 

Sięgam do wspomnień, z trudem próbuję uporząd-
kować daty, już tyle lat minęło.

Marynię poznałam w listopadzie 2006 roku. 
Jako emerytka, poszukująca miejsca dla swoich 
pasji pozazawodowych, przyszłam do Klubu Ok-
symoron Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Klub prowadziły Joasia Szczepaniak 
i Basia Konarska. Na wstępie zostałam poinfor-
mowana, że zwracamy się do siebie po imieniu. 
Powiedziałam – dla przyjaciół jestem Lidka. Sie-
dząca naprzeciwko koleżanka przedstawiła się – 
jestem Maria. W ujmującym uśmiechu i błękitnych 
oczach ujrzałam coś ponadczasowego. Zapytałam 
nieśmiało – czy mogę mówić do Ciebie Maryniu. 
Była trochę zaskoczona, odpowiedziała – do tej 
pory nikt tak się do mnie nie zwracał, ale będzie 
mi miło. Tak więc Maria została Marynią. Potem 
więcej osób w klubie tak się do Marii zwracało.

Jest coś takiego między ludźmi, że od pierw-
szego spotkania czują wzajemną więź, jakąś nić 
porozumienia. Ja to poczułam, a z czasem dowie-
działam się, że Marynia doświadczyła tego samego.

Po zajęciach w klubie spotkałyśmy się na 
przystanku autobusowym. Wsiadłyśmy razem do 
zerówki. Okazało się, że mieszkamy niedaleko 
od siebie. Tak więc w każdą środę, czekając na 
autobus i w czasie jazdy, miałyśmy czas na roz-
mowy. Okazało się, że jesteśmy równolatkami, 

że maturę zdawałyśmy w tym samym 1951 roku. 
Tematów do rozmów przybywało. Początkowo 
rozmawiałyśmy o poezji, o której ja jako leśnik 
z wykształcenia  niewiele wiedziałam. Korzystałam 
więc z ogromnej wiedzy Maryni, polonistki 
i wieloletniej nauczycielki. Na nurtujące mnie 
pytania zawsze otrzymywałam odpowiedź. Mogę 
więc twierdzić, że była też moją nauczycielką.

Tematów do rozmów przybywało, np. o świa-
topoglądzie w szerokim tego słowa znaczeniu, 
podobnie pojmowałyśmy świat, o losach w cza-
sie wojny i po niej. Z czasem rozmowy stawały 
się bardziej prywatne, dzieliłyśmy się radościami 
i troskami. Gdy zabrakło czasu na dyskusje przy-
stankowo-autobusowe, zaczęłyśmy spotykać się 
w herbaciarni, a po pewnym czasie u mnie w domu. 
Do tych spotkań dołączyła nieco później Basia Ko-
narska, która darzyła nas obie sympatią. Rozmowy 
nie ograniczały się do tematów literackich, ale były 
to też takie babskie pogaduchy.

Z rozrzewnieniem wspominam nasze spotka-
nie, gdy z racji ukończenia przez Marynię i przeze 
mnie 85 lat Basia przeprowadziła z nami wywiad, 
poczułam się wtedy zaszczycona. Wywiad został 
opublikowany w „Inspiracjach” [nr 1 (53) 2017].

Mijały lata, spotkania u mnie stawały się uciąż-
liwe dla Maryni (drugie piętro w bloku bez windy), 
a i Basia zaczęła podupadać na zdrowiu.

Oczywiście, spotykałyśmy się w miarę regularnie 
na posiedzeniach klubowych, czasami w herbaciarni 
w małych grupach koleżeńskich, ale to nie było to 
samo. Zabrakło mi tych naszych babskich pogaduch.

Leży przede mną tomik wierszy Maryni. Ze 
łzami w oczach czytam: „Świat będzie inny, młody 
i nikt nie pomyśli, że byłam”.

Maryniu! To nie jest cała prawda, świat oczy-
wiście będzie inny, ale Ty zawsze pozostaniesz 
w pamięci przyjaciół, dzieci, wnuków. I zostaną 
Twoje wiersze – mądre, wzruszające, czasami żar-
tobliwe. A w mojej pamięci pozostaniesz do końca 
moich dni.

Żegnaj, Przyjaciółko, odpoczywaj na Zielonych 
Pastwiskach!

 Lidka ENGEL

Lidka ENGEL
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Uśmiechnij się 
nade mną
Trudno żegnać kogoś, kto odszedł tak nagle 
i niespodziewanie.

Danusia Filipowska wychowała się w Wągrowcu, 
gdzie skończyła liceum. Studiowała na Akademii 
Rolniczej w Poznaniu. Po studiach, już jako 
mężatka, związała się na całe życie z Zieloną 
Górą. Tu urodziły się jej dzieci, tu minęło jej całe 
życie zawodowe związane z bankowością. Była 
uzdolniona muzycznie, śpiewała w chórze aka-
demickim i byłą fanką muzyki poważnej. Ale jej 
wielką pasją były góry, szczególnie Tatry. Spędza-
ła tam z rodziną każde wakacje. Czasami jechała  
sama, aby samotnie je przemierzać. Z wiekiem 

Tatry zamieniła na Karkonosze, a potem na nad-
morskie plaże. Po przejściu na emeryturę została 
aktywną słuchaczką Zielonogórskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. Przez parę lat była członkiem 
pierwszej redakcji „Inspiracji”, a potem przez kil-
kanaście lat prowadziła Zespół Żywego Słowa. In-
tensywnie korzystała z wyjazdów i innych imprez 
organizowanych przez UTW. Kochała taniec, teatr, 
poezję, była też namiętną czytelniczką. Najczęściej 
czytała książki podróżnicze, dzięki nim zwiedziła 
cały świat. Mówiła, że podróżuje na kanapie.

Danusia była dla mnie przede wszystkim bliską 
koleżanką, a właściwie przyjaciółką. Znałyśmy się 
przez większą część naszego życia. Poznałam ją 
na moim pierwszym balu sylwestrowym w Zielo-
nej Górze w roku 1969. Potem nie widziałyśmy 
się przez dziesięć lat, nie spotkałyśmy się nawet 
przypadkowo na ulicy. W październiku 1980 roku 
znalazłyśmy się razem na jakimś przyjęciu u wspól-
nych znajomych. W latach następnych spotyka-
łyśmy się towarzysko; chodziłyśmy, oczywiście 
razem z naszymi mężami, na różne bale i zabawy, 
czasami do teatru lub na koncert jakiegoś solisty, 
ale tak naprawdę  połączyła nas miłość do muzy-

Ewa KWAŚNIEWICZ

Filipowscy i Kwaśniewiczowie na wspólnej wyprawie w górach
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ki poważnej i do Tatr. W góry te jeździłam jako 
studentka, potem życie rodzinne i zawodowe nie 
pozwalało mi na to. Za namową Danusi w 1992 
roku pojechałyśmy w Tatry z naszymi rodzinami 
i niejednokrotnie w następnych latach wracałyśmy. 
Potem jeździłam w góry już tylko z moją rodziną. 
Danusia znała Tatry w tę i z powrotem, i na wy-
rywki. Potrafiła rozpoznać wszystkie ważniejsze 
szczyty. Do dziś ją widzę, jak stoi na Miętusim 
Przysłopie i nazywa  wszystkie szczyty, które się 
przed nią roztaczają, a ja sprawdzam ją z  mapą. 
Ani razu się nie pomyliła.

Nasze kontakty zacieśniły się jeszcze bardziej, 
gdy zostałam słuchaczką ZUTW, na którym ona już 
działała od pięciu lat. Zachęciła mnie do zapisania 
się do Klubu Literackiego „Oksymoron”, znała już 
bowiem moje poetyckie próby, wciągnęła też do 
prowadzonego przez nią Zespołu Żywego Słowa, 

a także razem tańczyłyśmy w parze w zespole Ra-
dość Tańczenia. Ostatnio pandemia rozluźniła nasze 
kontakty, ale rozmawiałam z nią czasami telefo-
nicznie i wpadałam do niej i do Romka na kawę. 
Pogarszające się zdrowie zmusiło ją do rezygnacji 
z wyjazdów nad morze, ale tym więcej czytała. Krót-
ko przed jej śmiercią pożyczyłam dla niej pewną 
książkę z Filii nr 12, bo trudno było ją  znaleźć 
gdzieś bliżej. Niestety, już nie zdążyła jej przeczytać. 

Kiedyś napisała tekst pt. „Epitafia”, wydruko-
wany potem w „Inspiracjach”. Zacytowała w nim  
epitafium wybrane dla siebie: „Dzisiaj, gdy mi tak 
smutno, samotnie i ciemno, uśmiechnij się nade 
mną.”

Uśmiecham się do Ciebie, Danusiu, i tęsknię 
za Tobą.

 Ewa KWAŚNIEWICZ
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Znad Arianki

Na wieczność?
Kiedyś – dawno temu, w dobie intensywnie dzia-
łających domokrążców – zostałam zagadnięta na 
parkingu przez pana oferującego superpastę do obu-
wia i na dowód udatnie maziającego nią po butach. 
Nabyłam. Pasta okazała się wodą z rozpuszczoną 
w niej brązową farbką. Postanowiłam już nigdy nie 
dać się nabrać – ale się dałam. Od innego pana, 
krążącego po naszym osiedlu, kupiłam pościel 
z „prawdziwej kory” (wtedy to był hit), która nawet 
po wyjęciu z opakowania wyglądała jak prawdziwa, 
a panu uczciwość aż biła z oczu. A że pościel miała 
chemiczny zapach nowości, najpierw ją przepu-
ściłam przez pralkę. Wyjęłam z niej smętny zgniot 
z plastiku i – przepuściłam przez śmietnik. Trzecim 
nabraniem się był zakup „po okazyjnej cenie” kom-
pletu sztućców z „prawdziwej stali i z prawdziwym 
złotem”, w którym dopiero poniewczasie odkryli-
śmy brak jednego z elementów, czyli niekomplet-
ność kompletu. A nabyty został na prezent, na co 
w postaci dekompletnej się nie nadawał, więc został 
u nas. W sumie to i tak jedyny w miarę przydatny 
zakup (choć ile w nim złota w złocie i stali w stali, 
nie mam pojęcia) i używamy go do dziś.

W tzw. międzyczasie domokrążcy w postaci 
osób i firm namawiających do okazyjnych zakupów 
uaktywnili się w sieci, w gazetach, w specjalnych 
zakupowych kanałach telewizyjnych. Z ofertami: 
zadzwoń/napisz/kup teraz, specjalnie dla ciebie 
obniżyliśmy cenę, masz 15 minut, zanim oferta 
zniknie... Itd. itp. Nawet gdy – z rzadka, z bardzo 
rzadka – w takie informacje zaglądałam głębiej, 
ani mi się śniło korzystać!

Ale nigdy nie mów nigdy. Zachciało się starej 
babie znów zaryzykować. Pomyślałam: Raz nie 
zawsze. Oni mnie będą chcieli złapać w swoją sieć, 
ale przecież nie jestem głupia. Nie dam się.

Złożyłam zamówienie. Doszłam do etapu: płat-
ność – i zrezygnowałam, bo nie było opcji płatności 
przelewem. Ale macki już ruszyły i oferent nie 
zamierzał mnie z nich wypuścić. Zaatakował po-
wiadomieniami mailowymi. Bez odzewu z mojej 
strony. Wobec tego – zadzwonił. Zaproponował 
płatność przy odbiorze. Super. Lecz to był dopiero 
wstęp. Zalał mnie potokiem słów zachwalających 
produkt. Choć się usiłowałam wywinąć, argu-
mentując, że przecież wiem, znam, naczytałam 
się zasad działania, opinii na forach itd. – bezli-
tośnie nie zamierzał skończyć. Oraz zaczął kusić 
bonusem w postaci produktu „B” dorzuconego 
do zamawianego „A”, oczywiście specjalnie dla 
mnie trzy razy tańszego niż normalna jego cena. 
Pośpiech – bo już przebierałam nogami, mając do 
załatwienia dużo ważniejszą sprawę – pomógł mi 
wreszcie zakończyć te wywody, choć już mniejsza 
o szczegóły transakcji i rozmowy (z jakimiś dziw-
nymi zapowiedziami dalszego monitorowania). 
Wyraziłam zgodę.

Następnego dnia przesyłka z produktem, po 
wcześniejszym powiadomieniu SMS-owym, ręką 
pracownika jednej z firm kurierskich zadzwoniła 
do moich drzwi.

Uiściłam.
Odebrałam.
Wróciłam do pilnych zajęć. W pierwszej wolniej-

szej chwili otworzyłam. (Stopniuję napięcie, a co!)
Nie, nie, na razie żadnej ściemy. W paczce 

było wszystko to, co miało być. Lecz znalazło się 
w niej coś jeszcze... Specjalny list specjalnie do 
mnie z ofertą oczywiście też specjalną. Aby dzia-
łanie produktu gwarantowało pełną skuteczność, 
konieczna jest trzyetapowość. Ponieważ weszłam 
dopiero na etap pierwszy, firma po zniżkowej cenie 
ma – oczywiście ekstra dla mnie trzy razy taniej – 
produkt na drugi etap. I jeśli nie skorzystam z ofer-
ty, ona po kilku dniach straci aktualność.

Jaka jest kwota, którą już uiściłam, i ta, którą 
jeszcze musiałabym uiścić (zwłaszcza że po etapie 
drugim konieczny byłby etap trzeci) – no cóż, dla 
mnie niemała. Przeczuwałam, że finał transakcji 
bynajmniej nie okaże się finałem – i oto właśnie 
miałam tego dowód.

Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN
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Co było dalej?
Żeby ten felieton odniósł choćby minimalny skutek 
ostrzegawczy, zdradzę jednak, jakiego produktu 
ta cała akcja dotyczy. Otóż jest to cudowny krem, 
który tak odmłodzi moją twarz, że samej siebie 
nie poznam. Ja oczywiście w takie cuda nie wierzę 
(za to chcę wierzyć, że działam w ramach jedno-
razowego eksperymentu socjologicznego!). Lecz 
wiem, że panie w różnym wieku, w tym także se-
nioralnym, chciałyby zachować młody wygląd, 
dopomóc suchej skórze czy temu podobne. I nie 
ma w tym nic złego – byle zachować ostrożność 
i nie dać się nabić w butelkę.

A zatem... Od pierwszego zakupu minęły już 
ponad trzy miesiące. Dwa pudełka z kremem 
wciąż czekają na swoje pięć minut. Dotąd ich nie 
otworzyłam, ponieważ nadal maziam się innymi 
kremami – swego czasu zrobiłam ich zapasik –  
i chwila zainaugurowania cudownej kuracji jeszcze 
nie nadeszła. 

Jednak mimo że nie było żadnego odzewu z mo-
jej strony, mimo że nie skorzystałam z propozycji 
„zniżkowego” drugiego etapu – zgodnie z przewi-
dywaniami co jakiś czas odbywa się ciąg dalszy 
– czyli zapowiadane wcześniej „monitorowanie”. 
Najpierw zadzwoniła pani. Konsultantka. Zapytała 
o efekty. Odpowiedziałam zgodnie z prawdą, że na 
razie żadnych, bo krem wciąż w szufladzie itd. Pani 
mimo to wygłosiła znaną mi już tyradę na temat jego 
zalet, a że nie chciałam jej niegrzecznie przerywać, 
wysłuchałam do końca. Zapowiedziała kontynuację 
„monitorowania”. Drugi był pan. Usłyszał tę samą 
odpowiedź. Przyjął do wiadomości i zachował się 
po męsku, tj. nie ciągnął tematu, pozdrowił mnie 
i się pożegnał. Potem znowu był pan, ale tym razem 

z automatu. Nagranie kusiło bonusami i zaletami 
kuracji, dawało możliwość tańszego zakupu itd. itp. 
– przerwałam odsłuchiwanie. Ostatni – na razie – 
automat znowu mnie kusił kilkusetzłotową zniżką, 
lecz abym mogła z niej skorzystać, potrzebna była 
odpowiedź na kilka pytań. Z ciekawości wysłucha-
łam pierwszego: Czy masz kłopoty z cerą? Jeśli tak, 
naciśnij... Rozłączyłam się.

Czy jednak uda mi się w końcu rozłączyć z tą 
firmą na dobre? Jej produkt ma w nazwie przy-
miotnik „wieczny”, choć nie w polskim języku. 
Bardzo zmyślna nazwa, nie ma co! Chcą klienta 
złapać w swoje sieci na wieczność? Tylko nie mogę 
pojąć, jaką korzyść można mieć z takiej klientki 
jak ja? Przecież to kosztuje – ten cały monitoring, 
opłacanie konsultantów, dzwonienie, nagrania. Na-
wet schwytanie takiej małej płoteczki się opłaca?

A co, jeśli naiwnego seniora namierzą ewi-
dentni oszuści? Metoda „na dziadka” już chyba 
się przeżyła, lecz są nowe, „na pandemię” ponoć 
też. A jeśli nawet nie oszuści, tylko przedstawiciele 
jakichś dziwnych stowarzyszeń czy fundacji? Nie 
wszystkie można sprawdzić – zresztą jak ma to zro-
bić senior naprawdę senioralny? Nieinternetowy? 
Moja znajoma, pani już grubo po osiemdziesiąt-
ce, od ładnych paru lat przekazuje datki jakiemuś 
„świętemu” stowarzyszeniu bombardującemu ją 
listownie i telefonicznie. W zamian otrzymuje lipne 
wydawnictwa, okazjonalne monety, medale i inne 
tego typu gadżety, zupełnie jej niepotrzebne. Ale 
nie umie się wywikłać, a zresztą wmawia sobie, 
że to na zbożny cel.

Zbożny czy nie – pilnujmy się!

 Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN
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To, co ostatnio Amerykańcy zrobili Afganistano-
wi – porzucając ten kraj okupowany wcześniej 
przez siebie (i m.in. przez Polaków) w ciągu 20 
lat – jest po prostu ostatnim skurwysyństwem. Wy-
starczyło popatrzeć na kilka przebitek w telewizji, 
żeby poczuć tragedię zostawianych samym sobie 
Afgańczyków, szczególnie tych, którzy naiwnie 
uwierzyli Wielkiemu Białemu Bratu i poszli na 
współpracę z nim. Dobrze też było popatrzeć na go-
ści różnych polskich telewizji, których poproszono 
o komentarz do zdarzeń na Bliskim Wschodzie. Jak 
się gimnastykowali, jak się wykrzywiali na różne 
strony, zresztą prowadzący te audycje również. Bo 
widać było na ekranie – czarno na białym, choć 
w kolorze – że jest to wina US-rajców (obywateli 
US-raju) i ich durnych tzw. sojuszników i nale-
żałoby tak rzecz nazwać – po imieniu. Ale jak tu 
skrytykować Wielkiego Białego Brata, przecież 
nie wypada, przecież sojusze, przecież on nam (za 
ciężkie miliardy) sprzedaje samoloty i czołgi. Poza 
tym nie po to „wstaliśmy z kolan”, żeby teraz kry-
tykować (owszem, możemy, ale Putina i Łukaszen-
kę). Przypomnijmy jednak, iż wojsko USA (plus 
m.in. Polacy) napadło bez żadnych argumentów 
na Afganistan. Okupanci wykroili tam sobie bazy, 

z których bombardowali wesela, tubylcze wioski 
i to, co im się nie podobało. 

Pamiętam podobny obrazek, gdy resztki „cy-
wilizowanych ludzi” plus ich sługusi pchali się 
do helikoptera na dachu ambasady USA, z tym że 
wówczas Amerykańcy uciekali w popłochu z Wiet-
namu. Żenujące i smutne! I jakie przewidywalne, 
że tam, gdzie pojawiają się Ci z US-raju, jest zwy-
kle rozbój, zabór terytorium, potem krew i ofiary. 

***
Wiem, to (co opiszę) jest może nawet chorobliwe, 
ale upierałbym się, że raczej pełne konsekwencji. 
Otóż nie oglądam w telewizji reklam (bo durne), 
a także polityków z partii prawicowych (patrz 
wyżej). Ponadto – najczęściej – mecze piłkarskie 
(zresztą większość innych audycji też) zaliczam 
z wyłączonym głosem. Rzecz ta jest dość trudna 
do opanowania dla normalnych ludzi przyzwycza-
jonych, że „musi” ich wciąż atakować jakiś głos, 
komentarz, że bez podpowiedzi nie potrafią żyć. 
Pamiętam kierowców służbowych samochodów, 
z którymi jeździłem przez lata, pracując w środkach 
masowego przekazu. Wsiadali do wozu i włączali 
radio, w którym leciał program z wiadomościami 

Eugeniusz KURZAWA

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

Takie tam zapiski–odpryski... (cd)
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politycznymi i wypadkami drogowymi. Zwykle 
szło to na okrągło. Natomiast ja miałem zwyczaj – 
wsiadając do pojazdu – przełączać radio na muzykę 
(jeśli już musi coś szumieć). Lecz między muzykę 
też wciskały się reklamy. Jeśli siedziałem obok 
kierowcy, to najczęściej sam ściszałem reklamy do 
maksimum. – Ale po co to? Przecież zaraz będzie 
dalszy ciąg programu – słyszałem. Tak, ale ile chła-
mu musiałbym przyjąć „na uszy” w tym czasie? 

Patrząc na jakiekolwiek programy w telewizji, 
narażony jestem – niestety – na regularnie powta-
rzaną (czasem co 2-3 minuty) głupotę reklam. 
Albo oglądanie kretyńskich gąb tzw. polityków 
(to rzadziej, bo audycji politycznych staram się 
nie oglądać). Na widok polityka wyłączam głos 
albo natychmiast zmieniam kanał. Jest to uciąż-
liwe, fakt, bo reklamy są „co chwilę”, a zachodu 
z pilnowaniem wyłącznika w pilocie sporo. Lecz 
przyzwyczaiłem się. Żaden problem. Radzę spró-
bować. Lepiej się żyje, nie słuchając kretynów.

***
Ponoć nie ma cenzury. Owszem, naiwni tak mogą 
sądzić. Tymczasem cenzura wciąż istnieje, właści-
wie wszędzie. Podam przykład, który jest łatwy do 
sprawdzenia. Otóż w internecie, w kanale pt. „You 
Toube”, prezentowane są audycje pt. „Historia na 
szybko”, zresztą warte oglądania, gdyż ciekawe, 
fachowo przygotowane. Kilkanaście obejrzałem. 
Zaciekawiła mnie jedna z nich dotycząca wojny 
wietnamskiej. Autor – podpisujący się pseudoni-
mem TrashingMad (ale to Polak) – zaprezentował 
w kilku odcinkach historię wojny wietnamskiej. 
Od postaw, od czasu, gdy Wietnam był jeszcze 
okupowany przez Francję. Potem wplątali się 
w to wojskowi z USA. I tutaj, po paru odcinkach 
„amerykańskich”, nagle (chyba na odcinku nr 8) 
audycja się urwała. Autor w zasadzie nie tłumaczył, 
co się stało, zdaje się, iż pada tylko zdanie, że nie 
ma środków na realizację dalszych części. Moż-
na się jednak domyślać, iż po prostu ówże „You 
Toube”, dam głowę, że należący do USA, po pro-
stu zablokował dalsze odcinki. Zapewne zagroził 
ambitnemu autorowi konsekwencjami typu zakaz 
jakichkolwiek publikacji w przyszłości lub coś 

w tym stylu. Zdaje się, iż ów TrashingMad okazał 
się zbyt skrupulatny i zbyt dociekliwy i pokazałby 
bardzo nieciekawy obraz Wielkiego Białego Brata, 
obraz, który zresztą (wśród ludzi myślących) i tak 
jest zszargany.

***
Zapewne niektórzy jeszcze pamiętają piosenkę 
kabaretu „Salon Niezależnych”, w której (cytuję 
z głowy) jedna ze zwrotek leciała jakoś tak: „Świe-
że groby zawsze wzruszą, niezależnie gdzie ko-
pane, gdy zarosną wyjdzie na jaw, kto szczuł i co 
było grane”. Otóż chodzi o to, że zwykle masowa 
publiczność (telewizji, radia, obecnie też internetu) 
łatwo daje się nabierać propagandystom siejącym 

wzruszenia po to, żeby ugrać swoje. Nie muszę 
dodawać, kto wśród tzw. społeczności międzyna-
rodowej jest mistrzem propagandy. 

Z dużą satysfakcją napiszę – a co mi szkodzi?! 
– że nigdy nie dawałem się nabierać na te zagrania. 
Proszę mi wierzyć, choć to tylko deklaracja słowna/
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pisana. Jako człowiek niefunkcjonujący w polityce 
nie miałem nigdy okazji wyrażać swoich opinii 
publicznie. Najwyżej mówiłem żonie – zobaczysz, 
że wyjdzie na moje – na co reagowała wzruszeniem 
ramion. Mówiłem zatem o swoich racjach, przewi-
dywaniach, choć wtedy, przed laty, wydawałyby 
się komuś z zewnątrz zwariowane, nieprawdziwe, 
niemożliwe. Antycypowałem po prostu mechani-
zmy stale występujące w historii i polityce. Tu nie 
trzeba wielkiej przenikliwości, wystarczy samo-
dzielne myślenie. Cóż, większość społeczeństwa, 
za przewodem „demokratycznych” mediów, kra-
jowych  mentorów, zwykle była innego zdania. Ze 
złośliwą satysfakcją piszę dziś, że „moje było na 
wierzchu”, choć jest to tylko moja cicha i marna 
satysfakcja. Chodzi o politykę w różnych wymia-
rach, czyli rzecz paskudną, wredną, obrzydliwą. 
Zwłaszcza politykę jako wojnę. Albo wojnę jako 
przedłużenie polityki. Pamiętam bombardowania 
Serbii przez USA. Napad na ów słowiański kraj 
z powodu sprokurowanych zarzutów. Pamiętam 
codzienne kłamstwa w tv wojskowego rzecznika 
NATO, pułkownika Jakiegośtam. Pamiętam wy-
prawę w owym czasie do byłej Jugosławii posłów 
lewicy – Piotra Gadzinowskiego i chyba gdańskiej 
posłanki prof. Joanny Senyszyn. Pojechali, żeby 
poznać sytuację. Ale chyba też pomóc Serbii uzna-
nej za „chorego człowieka Europy”, bo tak było 
wygodnie Zachodowi. „Gazeta Wybiórcza” wiesza-
ła psy na polskich wysłannikach, utożsamiając się 
z agresorami, czyli „wyzwolicielami” „niosącymi 
wolność i demokrację”. 

Po zakończeniu wojny (przy okazji zbombardo-
waniu ambasady chińskiej) okazało się, iż ofiar – 
w obronie których USA zaatakowały Serbię – było 
mniej, niż wcześniej podawano, i żadna ze stron 
bałkańskiego konfliktu nie była czysta. Ale „win-
na” okazała się tylko Serbia. Przemocą wycięto jej 
kawał terytorium – Kosowo, żeby tym sposobem 
w środku Bałkanów zbudować niezatapialny „lotni-
skowiec” dla wojsk USA. I oczywiście Polska, jako 
wierny wasal USA, z miejsca uznała ów nielegalny 
twór jako państwo. Żenujące! 

Dziś czytam w „Polityce” (nr 44/2020) tekst 
„Kłamstwo bywa zbrodnią”. To opowieść na kan-

wie książki Mario Vargasa Llosy, noblisty, noszącej 
tytuł „Burzliwe czasy”. I pada w tym artykule – 
pisanym przez A. Domosławskiego – zdanie (pod-
kreślam je) – co do prawdziwości którego mam 

przekonanie od dziesiątków lat: „Jest to opowieść 
o neokolonializmie. O koncernach dążących do 
zysków po trupach setek tysięcy ludzi. O zbrod-
ni popełnionej przez polityków z Waszyngtonu. 
O zimnej wojnie. O tym, że USA prowadziły 
w Ameryce Łacińskiej walkę nie z komunizmem, 
lecz z demokratycznymi aspiracjami społeczeństw. 
O zorganizowanym kłamstwie”. Amerykanie potra-
fią kłamać jak nikt. Dziś pisze o tym w swej książce 
noblista. Po latach, po półwieczu od wydarzeń, 
które obnaża – co prawda na kartach powieści – 
mechanizmy są czytelne. Zawsze to wiedziałem, 
choć nie jestem żadnym profetą. Niestety, smutne 
jest to, że ludzie zwykle reflektują się po latach, 
po dziesiątkach lat. Natomiast na bieżąco dają się 
prowadzić przez propagandę rządową, międzyna-
rodową, przez oszustwa mediów. Dopiero później 
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Felietony

– gdy ktoś odważy się odsłonić prawdę – łapią się 
za głowę: że ja na to nie wpadłem... Cóż, mogę 
(powtarzam) mieć satysfakcję, że ja na to wpadłem, 
ale sytuacji i tak to nie zmienia. A Kosowo wciąż 
niestety istnieje... 

***
Przez stację telewizyjną TVN przewinął się serial 
pt. „W obronie wolnych mediów”. Podczas gdy 
inne radiostacje nadawały sobie różne programy, 
w TVN trwała obrona Częstochowy. Trwało to 
dość długo, nie wiem jak długo, bo w chwili, gdy 
to piszę, akcja wciąż trwa (już się skończyła – do-
pisek późniejszy). „Cała Polska” manifestowała 
w „obronie wolnych mediów”, czytaj TVN. Na-

suwa mi się pytanie: „wolnych” – od czego? Może 
od myślenia? – to refleksja po obejrzeniu (nie teraz, 
oczywiście) różnych audycji lansowanych przez tę 
stację, w której trudno dopatrzyć się obiektywizmu, 
niezależności, rzetelności dziennikarskiej. Ona 
reprezentuje linię właściciela rodem z USA, ot, 
wszystko. Zwłaszcza w informacjach dotyczących 
wschodu Europy. W przekazywanych nam wiado-
mościach nie ma normalnego słowa o naszych są-
siadach, a mamy ich sporo. Natomiast jakieś poża-
ry, napady, strzelaniny, słowem detaliczne (i durne, 
a zatem zbędne) newsy zza oceanu sączą się przez 
całą dobę. Szczytem „obrony wolnych mediów” 
były naciski TVN – za pośrednictwem polityków 

obcego przecież kraju – na polskich decydentów. 
Czyniono to publicznie, na oczach wszystkich. 
Czynili to ludzie, którzy często plują na Polskę 
Ludową, ponoć z powodu jej niesuwerenności. 
A co nam zademonstrował TVN? Żenada...

***
Pani Agnieszko, skończyłem! Tak przed laty pod-
sumowałem mailem swoje prace redakcyjne przy 
książce Agnieszki Kowalskiej, żony przedwcześnie 
zmarłego kargowskiego aktora Macieja Kozłow-
skiego. Spotkaliśmy się podczas pierwszego lub 
drugiego Festiwalu Kozzi Gangsta Film w Kargo-
wej. Poznał nas burmistrz Sebastian Ciemnoczo-
łowski. Mówiła o swoich zapiskach, nad którymi 
się zastanawia... Umówiliśmy się na rozmowę 
w Zielonej Górze, przekonywałem wówczas, że 
warto rzecz wydać drukiem. Zapadła decyzja, iż 
otrzymam „maszynopis” (plik komputerowy), nad 
którym popracuję. Co uczyniłem. 

Opowieść o Macieju Kozłowskim, a właści-
wie należałoby powiedzieć esej Agnieszki Kowal-
skiej o niej samej i przemyślenia na temat kilku lat 
spędzonych ze znanym aktorem, to kawał dobrej 
literatury. Nie ma tu, na szczęście, żadnego plot-
karstwa o aktorach i hermetycznym światku filmu 
i teatru, nie ma płaskich kawałków o środowisku 
celebrytów, o imprezach przyciągających gawiedź 
zarówno przed ekran, jak i zmuszających ją do 
sięgnięcia po jakieś opisy prasowe, książkowe. 
Rzecz jest bowiem napisana z ogromną kulturą 
literacką, niepowtarzalnym stylem, z którego bije 
obycie ze sztuką europejską, oczywiście też pol-
ską, znajomość nie tylko literatury, ale i filozofii,  
Biblii. 

Historia miłości dwojga dojrzałych ludzi 
nie została zapisana w sposób linearny. Nie ma 
tu nawet podstawowych informacji biograficz-
nych obojga bohaterów. Czytelnik musi poszu-
kać sobie tego w innym miejscu. Agnieszka 
Kowalska pisze skokami. Niekiedy zaczyna od 
uogólnień, podaje pozornie oderwane przykła-
dy, buduje figury filozoficzne, cytuje mędrców 
lub poetów, żeby w pewnym momencie rzucić 
zdanie zaczynające się od: Maciek... I wówczas 
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wiadomo, po co było całe to „przygotowanie  
artyleryjskie”. 

Tak scharakteryzowałem dzieło autorki w mailu 
dołączonym do wykonanej pracy redakcyjnej. 

Książka się ukazała, choć nie jestem tak zupeł-
nie tego pewien; nie mam egzemplarza, a co za 
tym idzie nie znam nawet tytułu... Tak się jakoś 
dziwnie złożyło, pani Agnieszko...

***
W Białymstoku uniwersytet nosi dziwną nazwę 
Uniwersytet w Białymstoku, żeby przypadkiem 
skrót od Uniwersytetu Białostockiego źle się 
w mieście czy w Polsce nie kojarzył. Dziwnych 
spraw ciąg dalszy, otóż uczelnia mieści się przy 
placu NZS. To z kolei skrót od Niezależnego 
Związku (a może Zrzeszenia?) Studentów. Mę-
czy mnie pytanie: czym był, w czym się zasłużył 
(społeczeństwu białostockiemu) bliżej mi niezna-
ny NZS, że otrzymał w prezencie ulicę czy plac. 
W czasach młodości należałem do SZSP – Socja-
listycznego Związku Studentów Polskich, który 
niewątpliwie jakieś zasługi społeczne ma (m.in. 
wydał prezydenta RP), ale brak mu ulicy. Czy to 
nie jest jawna niesprawiedliwość? 

***
Mój kolega ze Związku Literatów Polskich, Grze-
gorz Wiśniewski, wydał w 2016 r. książkę pt. „Kul-
tura artystyczna w Polsce w dekadzie Edwarda 
Gierka (1971-1980)”. Na 240 stronach udowadnia, 
ile wydarzeń kulturalnych zrealizowano wówczas 
w Polsce. Ależ się działo! Ho, ho, skrupulatne 
wyliczenia ciągną się dziesiątkami stron… Co 
istotne, Grzegorz ma odwagę (bo dziś to wymaga 
odwagi, choć po prawdzie raczej charakteru) użyć 
nazwiska „Gierek” w tytule swej pracy. Podobne 
książki, także odważne – sygnowane dodatkowo 
istotną informacją „Historia bez IPN” – wydaje 
tygodnik „Przegląd”. Kapitalne prace mówiące 
prawdę o Polsce Ludowej. Nabyłem trzytomowe 
dzieło pt. „Polska Ludowa 1944-56”, „Polska Lu-
dowa 1956-80” i w dwóch częściach tom „Polska 
Ludowa 1980-89”. Warto mieć w domowej biblio-
tece porządnie przygotowane i rzetelnie napisane 

pozycje opowiadające o niedawnej, zupełnie już 
zaciemnionej przez propagandę, rzeczywistości 
nadwiślańskiej. Do tego dorzuciłbym dzieła wy-
bitnego uczonego, klasy światowej, prof. Andrzeja 

Walickiego. Właśnie wyszedł trzeci tom jego ob-
szernej książki „PRL i skok do neoliberalizmu”. 
Prywatnie (po lekturze z ołówkiem w ręku) uwa-
żam, iż materiały prof. Walickiego – choć znako-
mite – są przytłaczające i smutne. Po ich lekturze 
popadłem w przygnębienie. Naukowiec pokazuje 
bowiem czarno na białym, ile kłamstwa, propa-
gandy, doraźnych gierek i układów przydarzyło 
się Polsce, szczególnie po 1989 roku. Ile pięknych 
możliwości rozwoju społecznego i gospodarczego 
zaprzepaszczono wskutek prywaty „małych ludzi”, 
szczególnie z tej zmitologizowanej „Solidarności”. 
To jest po prostu bolesne! Ten kraj na to nie zasłu-
żył. A jednak . . .

 Eugeniusz KURZAWA

PS Jako ilustracje felietonu wykorzystałem okładki 
książek, o których wspominam w tekście.
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Z życia wzięte
Kocham cię, życie, choć dajesz i odbierasz, 
choć kiedy szukam – niesiesz doświadczenia. 
Nieustająco wsłuchana w twoje odpowiedzi, 
ponawiam pytania moje, zrodzone z istnienia.

Ty mi odpowiadasz wciąż jednakowo. Patrz i ucz 
się. Ucz się przez empatię towarzyszącą zdarze-
niom dziejącym się w twojej rzeczywistości. Je-
steś bowiem świadkiem tego, czym żyją najbliżsi, 
znajomi ludzie, twój kraj i twój świat. Patrzę więc 
i coraz więcej pojmuję, choć zrozumieć ciebie, 
życie, tak do końca się nie da.

Należę do pokolenia, które urodziło się „naza-
jutrz po wojnie”. Wyrastałam wśród ludzi pokale-
czonych wojenną traumą. Każdy wspominał kogoś 
bliskiego, kogo stracił, za kim tęsknił. Czasem od-
najdywali się po latach, czasem nie było nadziei 
na powroty. Ludzi przesiedlano w rejony granic 
państwa ustanowionych nowym prawem . Byłam 
zaledwie sześciotygodniowym człowiekiem, kie-
dy i mnie, nieświadomej niczego, przydarzyła się 
przesiedleńcza historia. Historia, jaką przeżyło 
i – o dziwo – do dzisiejszego dnia przeżywa wie-
lu ludzi wygnanych, niechcianych i szukających 
swojej  nowej ziemi obiecanej.

Wyrastałam wśród wspomnień rodziców, wuj-
ków, cioć i jedynej znanej mi babci Zofii, od której 
nie zaznałam czułości, jaką w dzisiejszych czasach 
babcie darzą swoje wnuki. Dziś, kiedy analizuję, 
dlaczego taka była, rozumiem ją doskonale. Owdo-
wiałą kobietę, którą w 1918 roku życie pozbawiło 
męża zarażonego przez własne dziecko tyfusem. 
Liczna gromadka dzieci pozostawiona w spadku po 
zmarłym mężu również była naznaczona krzyżami 
pokrętnego losu, a babcine starania w rezultacie 
spowodowały, że pięcioro z jej dzieci poszło w do-
rosłość, zakładając własne rodziny. Potem nowo 

narodzony wnuk sprzed  wojny, z niepełnej rodziny, 
naznaczył jej życie następnymi obowiązkami.

Dziś przyglądam się z satysfakcją swoim pra-
wie dorosłym wnukom, jak entuzjastycznie patrzą 
w przyszłość. I tak bardzo ufają życiu, przeświad-
czeni, że ono umożliwi im spełnienie niejednego 
marzenia. Patrzę na nich i nie mam najmniejszej 
chęci przestrzegać ich przed pułapkami dorosłości. 
Hołduję zasadzie – pociągnij palcem po nieheblo-
wanej desce, a drzazga nauczy rozumu.

Ucieczka do innego, lepszego świata ciągle 
wśród ludzi trwa. Ucieczka od zagrożeń tworzo-
nych przez ludzką pazerność, nienawiść, urojone 
poczucie własnej wartości, przez żądzę władzy 
i chęć podporządkowania słabszych swoim dyk-
tatom. Dyktatorzy. Oni najlepiej wiedzą, co należy 
czynić i jak, wkładając w usta Bogu, że za dobre 
sprawowanie otrzyma człowiek nagrodę posiada-
nia wieczności. Bo człowieka tak łatwo jest prze-
straszyć, a przestraszony może zrobić wszystko 
w zamian.

Świat w swojej globalizacji doznaje niesamo-
witego przyśpieszenia. Od początku ery szyb-
kiego internetu czuję, jak moja planeta staje się 
przyciasna, a ludzie karmią marzenia kosmicz-
nymi lotami, by zobaczyć swój świat z dystansu 
nieważkości, przekonać się, jak bardzo niebieską 
planetą jest Ziemia, na której pobudowali swo-
je pałace. Już płacą nadmiarem pieniędzy, żeby 
wzbić się w kosmos. Dopóki żyję, jedno wiem 
niezbicie: moja Ziemia to maleńka niebieska krop-
ka w naszej  galaktyce, a my, ludzie, i wszyst-
ko co tu żyje, to zaledwie unoszący się złoty pył 
w promieniach naszego Układu, w którym królu-
je Słońce. Kto dostrzec to potrafi, pokocha sam 
fakt, że może tu zaistnieć i przebywać w symbiozie 
ze wszystkim, co tu żyje. Z tym niewyobrażal-
nym zjawiskiem, jakim jest przepojona kolorami  
fauna i flora.  

Imponuje mi córka mieszkająca w Irlandii. Po-
mimo walki, jaką toczy z chorobą, zwiedza miej-
sca, które doładowują jej siły płynące z niesamo-
witej irlandzkiej przyrody. Gdy pojechała zobaczyć 
górę Ben Bulben w hrabstwie Sligo, instynktownie 
wyczuwałam jakąś tajemnicę. Faktycznie, jak się 

Halina SĘDZIŃSKA

 Różne
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potem okazało, zatrzymała się w Drumcliff i odwie-
dziła grób poety, dramaturga i filozofa, irlandzkiego 
noblisty Williama Butlera Yeatsa (1865-1939). Po 
jego śmierci we Francji, w roku 1948 przewieziono 
go do miejsca jego młodości, za którym zawsze 
bardzo tęsknił. To spowodowało moje zaintereso-
wanie życiem i twórczością tego poety. Umiesz-
czona  na jego mogile inskrypcja, którą sam napisał 
z życzeniem umieszczenia na grobie, poraziła mnie 
ostatecznie.

Tu, gdzie Ben Bulben łysy łeb obnażył,
Yeats leży w Drumcliff na cmentarzu.
Przy drodze wiekowy krzyż stoi,
Utarty napis marmuru nie zdobi,

Tylko na głazie wapiennym tej treści
Wyryto słowa, które sam kazał umieścić:

Tak samo chłodno spójrz
Na życie i na śmierć
Nie wstrzymuj konia, jedź!

Jadę więc podbudowana filozofią W. Yeatsa, wy-
stukując na maszynie: Co mogę powiedzieć, snując 
myśl za myślą, że prowadzę rozmowę z czymś, co 
w mojej głowie rodzi się, umiera i ciągle odradza 
tematem od nowa. Jak niekończąca się nigdy opo-
wieść życiowa.

 Halina SĘDZIŃSKA
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Dlaczego ta pani 
jest taka gruba?
Tło obyczajowo-społeczne: końcówka drugiej 
połowy lat 80. XX wieku. Zdecydowanie nie 
są to czasy hodowania grubasków, za to czasy 
batalii kolejkowych, by zdobyć lepszą wędli-
nę, soczki dla dzieci czy mleko w proszku dla 
niemowląt.

Czteroletni chudzielec na widok bardzo tęgiej pani 
pyta głośno:

– Dlaczego ta pani jest taka gruba?
Zostaje upomniany przez skonfundowanych 

rodziców, że to nieładnie tak wyrażać swoje opinie 
o ludziach, zwłaszcza o osobach obcych, że tej pani 
może być przykro... itd. itp.

Nie doczekał się malec odpowiedzi na swoje 
pytanie. W zamian dostał lekcję – czego właściwie? 
Czy na pewno tylko dobrego wychowania?

To temat na osobną dyskusję. Wróćmy do pani 
o nazbyt obfitych kształtach. Zapewne spowodowa-
ła je choroba, bo czy w czasach mizerii i pustek na 
sklepowych półkach można było tyć z obżarstwa?

Cofnijmy się jeszcze bardziej w przeszłość. Kie-
dy chodziłam do podstawówki – lata 60. – wszyst-
kie dzieci – biegające za piłką, grające w berka 
i podchody, biorące udział w lekcjach wuefu, pod-
czas których można było przynajmniej otrzeć się 
o wiele dyscyplin sportowych – prezentowały się 
mniej lub bardziej szczupło. Jak pamiętam, w całej 
naszej szkole był tylko jeden otyły chłopiec, swoją 
obfitością naprawdę wyróżniający się spośród ró-
wieśników. Mówili na niego „Sto bułek”. Dopiero 
dziś rozumiem, jak musiało mu być ciężko, nie 
tylko z powodu nadwagi. 

Czy był chory, czy jednak jego tuszę spowodo-
wał nadmierny apetyt, nie wiem. Ale wiem, że dziś, 

w początkach trzeciego dziesięciolecia XXI wieku, 
nie stanowiłby już takiej sensacji. Coraz więcej 
widzę „stubułkowych” chłopaczków. A może raczej 
„stugofrowo-burgerowo-chipsowych”. Mało ruchu, 
dużo dostępnych na każdym kroku fast foodów 
i kolorowych napojów w stu smakach – i mamy 
rezultaty. Szybkim krokiem dołączyliśmy do przo-
dujących ongiś „krajów grubasów” – Stanów Zjed-
noczonych, Kanady...

Dołączyliśmy jako całość. Nie mam przecież na 
myśli jedynie dzieci, a tym bardziej ludzi starych! 
Seniorów. Nadwaga w wieku senioralnym nie jest 
zresztą czymś rażącym – przyszedł taki etap, jeste-
śmy mniej aktywni fizycznie, nie spalają nas stresy 
w pracy, w domu też mamy mniej obowiązków. 
Nawet jeśli trochę zaokrągliły nam się kształty, 
nic w tym złego. Niech nam życie, jeśli ktoś lubi, 
smakuje kawałkiem tortu z kremem.

Ja piszę o ludziach stosunkowo młodych. Trzy-
dziesto-, czterdziesto-, góra pięćdziesięciolatkach. 
Otłuszczonych paniach, sylwetkom których daleko 
do zgrabnych. Panach dźwigających przed sobą 
wielkie podskórne tłumoki. Żebyż to chociaż były 
brzuchy piwne! Ale to są góry sadła bezwstydnie 
zwisające nad gumką od majtek...

Plaża nadbałtycka – na niej robiłam najśwież-
sze obserwacje. W grajdole mości się czterooso-
bowa rodzinka. Tato góra, tęgi i zwalisty, mama 
góra nieco niższa, ale też jakże obfita, kilkuletnia 
córka tłuściutka górka, i synek, jeszcze w wózku 
spacerowym – okrągły jak nadmuchana piłka. Inny 
widok: trzydziestoletnia mama w barze plażowym 
zamawia dla siebie ogromnego burgera, dla córeczki 
kopę frytek i słodką colę, a na deser po gofrze z bitą 
śmietaną i jakąś polewą, zapewne też słodką jak 
ulepek. Raz nie zawsze, jednorazowy grzech nie 
byłby przestępstwem, lecz widok sporej nadwagi ich 
obu każe się domyślać recydywy w tym grzeszeniu.

Tak, wiem. Już są hasła, a nawet całe ruchy, 
kobiet zwłaszcza, głoszące, by pokochać siebie, 
nie czuć się gorszym od szczupłych, widzieć pięk-
no w tej wielkiej ilości kilogramów... I okej, ja 
tego piękna nie kwestionuję. Ale co ze zdrowiem? 
Przecież wiadomo nie od dziś, do jakich konse-
kwencji prowadzi brak ruchu i fatalne nawyki ży-

Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN
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wieniowe. I jakie choroby są skutkiem otyłości. 
By ich uniknąć, sama miłość własna z pewnością 
nie wystarczy. Nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, 
zwyrodnienia stawów – to tylko niektóre z tych 
groźnych konsekwencji.

Lekarze i dietetycy biją na alarm, lecz na ho-
ryzoncie nie widać poprawy. Podobno już połowa 
Polaków ma nadwagę, a co piąty zmaga się z pro-
blemem otyłości.

Apeluję zatem. Babciu! Dziadku! Jesteśmy 
z tego pokolenia, które nie miało szans się roztyć 

– i bardzo dobrze. Niestety wielu z nas chciało 
to zrekompensować dzieciom, potem wnukom. 
Podsuwaliśmy im smakołyki, na które nas nie 
było stać, ba, takie, które w czasach naszego dzie-
ciństwa w ogóle nie istniały. No i doczekaliśmy 
się pokolenia tłuściochów. Spróbujmy wnuków 
i prawnuków nie rozpieszczać w ten sposób. Za-
miast słodkiego batona podsuńmy im marchewkę.  
A nuż się uda?

 Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN
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Piekło zaczęło się 
w Zbąszyniu
To się zdarzyło 28 października 1938 r. w kil-
ku punktach ówczesnej granicy niemiecko-
-polskiej, lecz przede wszystkim w Zbąszy-
niu. 83 lata później dziwnie podobne sceny 
powtarzają się na innym pograniczu: biało-
rusko-polskim. W obu przypadkach chodzi 
o ludzi wypędzonych i przepędzonych (wręcz 
przepchanych!) przez granicę. W obu przy-
padkach – do Polski. 

Historia sprzed 83 lat miała źródła w – niewyga-
słym zresztą do dziś w Rzeczypospolitej – anty-
semityzmie. Wtedy tym oficjalnym, państwowym. 
Choć nie tylko... Formalnie wyglądało to tak, że 
1 kwietnia 1938 ukazała się w „Dzienniku Ustaw 
RP” nr 22 ustawa uchwalona przez Sejm 31 marca 
tegoż roku „O pozbawieniu obywatelstwa”. Już 
w pierwszym artykule ustawy, w punktach b/ i c/ 
czytamy, że obywatelstwa może być pozbawiony 
człowiek, który „przebywając nieprzerwanie za 
granicą co najmniej przez 5 lat po powstaniu Pań-
stwa Polskiego, utracił łączność z państwowością 
polską” lub „przebywając za granicą, nie powrócił 
do Polski w oznaczonym terminie na wezwanie 
urzędu zagranicznego Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Jaki był cel tej ustawy? Po co ją właściwie uchwa-
lano? Otóż, jak pisze wybitny znawca zagadnienia, 
autor książki „Preludium Zagłady” prof. Jerzy To-
maszewski, dyskretna instrukcja rządowa zalecała 
konsulom RP za naszymi granicami, żeby szcze-
gólnie „pochylili się” nad Żydami i komunistami. 

Obecnie, w 2021 roku, w pasie granicznym 
z Białorusią rządzącym głównie chodzi o „pochyle-
nie się” nad obcokrajowcami z Bliskiego Wschodu. 
W odpowiedzi na tę „sugestię” polscy mundurowi  

faktycznie „pochylają się” nad Irakijczykami, Sy-
ryjczykami, Afgańczykami, zwłaszcza nad zagubio-
nymi kobietami i dziećmi... Są już ofiary śmiertelne.

Jakże powtarzalne są zachowania różnych 
reżimów wobec prostych ludzi. Zwykle tych bied-
nych, pokrzywdzonych, opuszczonych. Lata płyną, 
świat niby się zmienia, lecz dramatyczne sytuacje 
wciąż wracają. Humanitaryzm okazuje się fraze-
sem.

Od biurokracji do deportacji
W połowie października 1938 r. ukazało się rzą-
dowe rozporządzenie w sprawie powyższej usta-
wy „O pozbawieniu...”. Nakazywało obywatelom 
polskim (posiadaczom paszportów RP) przebywa-
jącym poza krajem, żeby „poddali swe paszporty 
kontroli w konsulatach, a konsulom polecono, by 
osobom, którym chciano odebrać obywatelstwo, 
zatrzymywali paszporty »do sprawdzenia«. Pasz-
porty bez stempla konsulatu traciły ważność 30 
października” – wyjaśnia prof. Jerzy Tomaszewski 
w książce „Do zobaczenia za rok w Jerozolimie” 
(2012); dalsze cytaty profesora również z tego źró-
dła. Niemcy oczywiście od razu połapali się, o co 
chodzi. Znając zapewne liczebność polskich Żydów 
(i komunistów) na terenie swego państwa, wiedzie-
li, że efektem polskiej ustawy będzie nagle wiele 
tysięcy Żydów-bezpaństwowców w granicach III 
Rzeszy. Takiego „prezentu” Hitler z pewnością 
nie pożądał. Dlatego Berlin 26 października 1938 
r. wystosował do Warszawy oficjalną notę, żąda-
jąc cofnięcia rozporządzenia do marcowej ustawy 
o obywatelstwie, dodatkowo „grożąc wydaleniem 
obywateli polskich”. Rząd polski nie przejął się 
tym... Tymczasem hitlerowcy – metodami, które 
Polacy dobrze poznali po 1939 r.- dając kilka minut 
na spakowanie się, wysiedlili z mieszkań, domów 
Żydów z polskim obywatelstwem i zgromadzili 
w różnych punktach przejściowych. Następnie 
przewieźli ich 28 października nad granicę z II RP, 
w pobliże takich miejscowości, jak: Bytom, Krzyż, 
Drawski Młyn, ale głównie pod Zbąszyń, który był 
wówczas miastem granicznym. Taką samą rolę 
pełnił miejscowy węzeł kolejowy przy linii z Mo-
skwy przez Warszawę do Berlina i dalej do Europy. 

Eugeniusz KURZAWA
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Do liczącego wówczas ok. 5,5 tys. mieszkańców 
granicznego Zbąszynia przetransportowano 9300 
Żydów! Łącznie Niemcy wydalili wówczas 17 tys. 
osób z polskim paszportem. 

Przepychanie przez granicę
Scena, którą opisuje prof. Tomaszewski, brzmi 
znajomo. „28 października 1938 roku o godzinie 
20 .30 w pobliżu Zbąszynia, kilometr od granicy 
z Niemcami, patrol policji napotkał grupę 654 
osób, które przeszły przez »zieloną granicę «. (...) 
Z zachowanego częściowo raportu dowiadujemy 
się, że komendant komisariatu [granicznego - EK] 
– zgodnie z przepisami – cofnął wszystkich do 
granicy, gdzie otoczył kordonem, by czekali na de-
cyzję (noc była zimna i deszczowa). W następnych 
godzinach przybywały z Niemiec na piechotę dal-
sze setki osób, innych przywoziły pociągi”. Warto 
dodać, iż po niemieckiej stronie granicy powstała 
wtedy nowo zbudowana osada kolejowa i dworzec 
Neu Bentschen (Nowy Zbąszyń), obecnie Zbąszy-
nek. Stamtąd kierowano wypełnione wysiedleńca-
mi pociągi do Zbąszynia, a Polacy odsyłali je do 
Niemiec. Skąd znowu, pod przymusem, odjeżdżały 
do Polski. Trwał dramatyczny kołowrotek.

W Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie prze-
chowywana jest relacja małżonków z Altony (Ham-

burg), których przywieziono pociągiem właśnie do 
Neu Bentschen, gdzie ich obrabowano z pieniędzy 
i pognano w stronę polskiej granicy. „Rozpoczął 
się straszny marsz około 7 kilometrów (...). Jeśli 
ktoś nie mógł nieść swego bagażu lub pozostawał 
w tyle, temu pakunki odbierano i wyrzucano. Kto 
nie nadążał, był bity. Wreszcie doszliśmy do gra-
nicy [...]. Po polskiej stronie stał samotny straż-
nik z zardzewiałym karabinem. Nie chciał nikogo 
przepuścić. Niemcy jednak pchali z tyłu, szturchali 
i mówili: »przecież nie pozwolicie się zatrzymać 
jednemu samotnemu człowiekowi«. Na koniec kil-
koro młodych ludzi stworzyło łańcuch, przeszli 
pod szlabanem, wołając do Polaka: »strzelaj do 
nas«”. Strona polska nie chciała przyjmować nie-
spodziewanych wysiedleńców (choć polskie Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych było informowane 
o hitlerowskich przygotowaniach przez ambasadę 
RP w Berlinie za pośrednictwem konsulatów, np. 
konsulat we Frankfurcie nad Menem już 27 X 1938 
ok. godz. 17.30 sugerował możliwość pojawienia 
się przesiedleńców na granicy). Oczywiście War-
szawa nie powiadomiła o tej sytuacji funkcjona-
riuszy i urzędników w małym mieście granicznym.

W ten sposób to, co wydarzyło się tego dnia 
w Zbąszyniu, było dla strony polskiej (od rządu 
po policjantów na granicy) wielkim zaskocze-

Tłum wysiedlonych w pobliżu dworca kolejowego w Zbąszyniu pilnowany przez polskiego policjanta
Fot. The Wiener Library



119

.

Różne

niem. Warszawa – mimo otrzymywania informacji 
o dantejskich scenach na granicy – nie potrafiła 
podjąć sensownych decyzji. Dlatego jako pierw-
si, spontanicznie, zaczęli pomagać wypędzonym 
zbąszynianie i miejscowe służby. Tysiące ludzi 
bowiem, czy rząd tego chciał, czy nie przyjmował 
do wiadomości, znalazły się po polskiej stronie, 
na obszarze Rzeczypospolitej. W tym kontekście 
najważniejsze było, żeby te osoby ulokować pod 
jakimś dachem i nakarmić. Trzeba było opanować 
narastający chaos. Około 700 osób skierowano do 
ujeżdżalni dawnych koszar wojskowych. Warunki 

tam były fatalne. Zbigniew Mitzner, przedwojenny 
dziennikarz, opisał to w artykule „Inferno w Zbą-
szyniu” (inferno, czyli piekło) na łamach „Dzienni-
ka Ludowego”. Jakaś grupa koczowała na dużym, 
reprezentacyjnym dworcu kolejowym; jeśli ktoś 
miał pieniądze, mógł kupić posiłek w restauracji 
dworcowej. Inna część wysiedleńców trafiła do 
młyna braci Grzybowskich, gdzie znalazła noc-
leg i wyżywienie, niektórzy trafili do hoteli lub 
na prywatne kwatery, dzieci wysiedleńców uloko-
wano w sali gimnastycznej. „ – Pierwsze dni były 
straszne. Ludzie byli bez pieniędzy, bez jedzenia, 
bez dachu nad głową”-! pisał w artykule Z. Mitzner 

i dalej: „Po jezdni krążą karetki Czerwonego Krzy-
ża. Widać kuchnie polowe. Tak jak byśmy byli 
w mieście przyfrontowym”.

Ratowali honor Polaków?
Z raportu komendanta Komisariatu Graniczne-
go Policji: „Wezwałem kupców m. Zbąszynia, 
a w szczególności piekarzy i wędliniarzy, aby 
przybyli ze swoim towarem dla umożliwienia 
nabycia żywności, ponieważ, jak oświadczy-
li wydaleni, nic nie jedli od dnia poprzedniego. 
Poza tym zachęcano ludność, aby pospieszyła 

wydalonym z pomocą, choćby przez dostarczenie 
ciepłej wody. Wezwanie odniosło skutek i dnia 
29.10. br. około godz. 10 przybyli na teren koszar 
[gdzie zgromadzono część wysiedleńców – EK] 
piekarze i rzeźnicy, a za nimi poszczególni oby-
watele z ciepłą wodą rozdawaną bezpłatnie lub 
kawą względnie herbatą sprzedawaną po cenach  
przystępnych”.  

Pierwsze dni pobytu - dla niektórych trwał on 
aż do wybuchu II wojny, bo nie mieli gdzie się 
podziać – były najgorsze (ostatnia grupa Żydów 
wyjechała z miasta pociągiem, który 1 września 
1939 r. nad ranem został zbombardowany!). Jednak 

Fotografia z pierwszej strony wydania wieczornego „Kuriera Poznańskiego” z 30 października 1938 roku
Fot. Z zbiorów Biblioteki Kórnickiej



120 maj – listopad 2021 nr 2 (60) 2021

.

w miarę upływu czasu zaczęła się organizować po-
moc z zewnątrz, a życie wygnańców stabilizować. 
Przede wszystkim pomagali miejscowi, niezależnie 
od narodowości czy wyznania, a może i przeko-
nań (miasto było katolickie, w radzie miejskiej 
dominowała endecja). W Zbąszyniu w tym cza-
sie mieszkało zaledwie 52 Żydów i nie byli żadną 
siłą ekonomiczną. Jednak do swego młyna przyjęli 
współwyznawców wspomniani bracia Grzybow-
scy, natomiast 29 i 30 października 350 litrów zupy 
dostarczył hrabia Bernard Skórzewski, właściciel 
dóbr zbąszyńskich. 200 bochenków chleba załatwił 
powiat. Akcje wsparcia przygotowywano w ca-
łym kraju, ba, nawet za granicą; wkrótce pomoc 
finansowa popłynęła z USA. Bardzo aktywny był 
warszawski komitet amerykańskiej organizacji po-
mocowej Joint, w Zbąszyniu pojawił się jako jego 
przedstawiciel Emanuel Ringelblum, który organi-
zował różnego rodzaju wsparcie dla rodaków: od 
żywności, przez punkty szkolenia zawodowego, po 
bardzo potrzebne wsparcie psychologiczne. Prze-
wijało się wśród prowadzących pomoc nazwisko 
Marka Edelmana. Obaj zresztą zapisali się niedłu-
go później w historii, biorąc udział w powstaniu 
w getcie warszawskim. 

Miasto zamknięte
Prawdopodobnie 29 października w stolicy podjęto 
decyzję, żeby zezwolić (jakby to byli obcy!) na 
opuszczenie Zbąszynia osobom mającym rodzi-
ny w Polsce, które byłyby skłonne sfinansować 
podróż i przyjąć wyrzuconych pod swój dach. 
W dwa, trzy dni miasto opuściło ok. 2 tys. osób. 
Ale zostało jeszcze ponad 7 tys. wypędzonych, 
których niespodziewanie dotknęło nowe rozpo-
rządzenie reżimu sanacyjnego. „31 października 
o godz. 15.30 na wylotowych ulicach pojawiły 
się posterunki policyjne i wygnańcom zakazano 
opuszczać miasto – stwierdza prof. J. Tomaszew-
ski. – W Warszawie uznano bowiem, że istnienie 
wielotysięcznego skupiska wygnańców nad gra-
nicą wywrze swoistą presję na Niemców podczas 
rokowań. Okazało się to kolejnym złudzeniem”. 
A zatem Zbąszyń stał się strefą zamkniętą, obo-
zem dla uchodźców żydowskich, a co gorsze (dla 

reżimu), obozem dla obywateli z polskimi pasz-
portami! Jaki los ich czekał? Co na dalszą metę za-
mierzali w kwestii wypędzonych rządzący Polską? 
Odpowiedź na te pytania to długa i wielobarwna  
opowieść. 

Życie bowiem – nawet w skrajnych warunkach 
– domaga się normalizacji. I ta następowała, mimo 
że dla niektórych życie później już nigdy nie było 
normalne. „Widziałem pewną kobietę, która zo-
stała zabrana z jej domu w Niemczech, kiedy była 
w piżamie (ta kobieta jest teraz na wpół oszalała). 
Widziałem kobietę, w wieku około pięćdziesięciu 
lat, sparaliżowaną, która została zabrana ze swo-
jego domu; po tym była niesiona przez całą drogę 
aż do granicy, na krześle” – pisał E. Ringelblum. 
Potwierdzał to niezależnie  Z. Mitzner: „Zdarzają 
się ataki szału”. Dramatycznie zatem stabilizowało 
się to wygnańcze bytowanie. Ale powstały powoli 
punkty medyczne, a nawet szpital, wynajęto obiekt 
na synagogę (widać miejscowa nie wystarczała), 
ludzie pisali listy do krewnych, chodzili na spacery, 
zaczęli korzystać z uroków plaży nad jeziorem 
Błędno, działała biblioteka, były kursy zawodowe, 
językowe, odczyty, przedstawienia, koncerty, odbył 
się mecz piłkarski drużyny „Makabi” i „Obry” Zbą-
szyń. E. Ringelblum pisał do przyjaciela 6 grudnia 
1938: „W ciągu owych pięciu tygodni [...] zało-
żyliśmy całe miasteczko, z działami zaopatrzenia, 
usługami ciesielskimi, krawieckimi, szewskimi, 
fryzjerskimi, wydziałem porad prawnych, biurem 
emigracji i własną pocztą [...], biurem pomocy 
społecznej, sądem dla poszkodowanych, komisją 
porządkową, jawną i tajną służbą kontroli, służbą 
czystości”. 

Do zobaczenia za rok w Jerozolimie
O prawie rocznym pobycie społeczności żydow-
skiej w mieście nad rzeką Obrą opowiadają relacje 
nielicznych ocalonych z Holokaustu oraz ich ro-
dzin. Mówią o tym dokumenty, zdjęcia i różnorakie 
zbąszyńskie pamiątki z 1938 r. przechowywane 
pieczołowicie w Muzeum Yad Vashem w Jerozoli-
mie. Dotarł do nich już w XXI w. Wojciech Olej-
niczak, artysta plastyk pochodzący ze Zbąszynia. 
Założył specjalną stronę internetową dotyczącą 
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roku 1938 w rodzinnym mieście, dzięki której ze-
brał niepowtarzalne głosy potomków rodzin ży-
dowskich i polskich mówiące o Preludium Zagłady, 
ale też o dalszych niezwykłych losach uczestników 
Polenaktion (jak to określali Niemcy) i zaskaku-
jących wydarzeniach. Zebrał i wydał rzecz w ka-
pitalnym opracowaniu pt. „Do zobaczenia za rok 
w Jerozolimie”. Przykładem są listy 17-letniej Gre-
ty Schiffmann (rodzina pochodziła z Dortmundu), 
która z zamkniętego Zbąszynia pisała do swego 
brata Solo (Salomona) wysłanego wówczas na mło-
dzieżowy obóz syjonistyczny pod Białystok. Listy 
ocalały, są w Yad Vashem. Rodzina Schiffmannów 
zginęła w czasie Holokaustu w Polsce, lecz dwaj 
bracia Schiffmannowie, Salomon i Ervin, przeżyli, 
Solo znalazł się w Izraelu. W. Olejniczak dotarł 
tam do niego, rozmawiał, nakręcił film, utrwalił 
go na zdjęciach. 

W 2008 r., w 70. rocznicę Preludium Zagłady, 
Olejniczak – przy udziale kilku społeczników ze 
Zbąszynia – zorganizował w mieście międzyna-
rodową konferencję naukową połączoną z wyda-
rzeniami artystycznymi. O Polenaktion, jej skut-
kach, losach ludzi, o niektórych bohaterach tam-
tego wydarzenia mówili naukowcy z placówek 
badawczych w Europie, Izraelu i USA. Chyba po 
raz pierwszy wówczas w miejscowej kolegiacie 
katolickiej śpiewał żydowski kantor, zaś wykład 
o kantorze z 1938 r., Josephie Cysnerze, który via 
Zbąszyń trafił na... Filipiny, wygłosiła dr Bonnie 
Harris ze Stanów Zjednoczonych. 

Mówił o tym świat
Wydarzenia zbąszyńskie (Polenaktion, Preludium 
Zagłady) wpłynęły na historię Europy i odbiły się 
echem na całym świecie. Najszybszym ich skut-
kiem była „Kryształowa Noc” w III Rzeszy. Wśród 
wygnańców na zbąszyńskim dworcu kolejowym 
znalazła się bowiem rodzina Herszela Grynszpana, 
wtedy studenta w Paryżu. Na wieść o deportacji 
najbliższych (otrzymał od ojca kartkę ze Zbąszynia) 
Herszel zastrzelił radcę ambasady III Rzeszy w Pa-
ryżu. Dało to Goebbelsowi pretekst do urządzenia 
słynnej Kryształowej Nocy z 9 na 10 listopada 1938 
r . W III Rzeszy zapłonęły synagogi, wybijano szyby 

Tak wyglądała pierwotnie synagoga zbąszyńska, 
w czasach, gdy istniała w mieście społeczność ży-
dowska. Budynek powstał po roku 1845.

Fot. Wykonano z pocztówki z 1912 r .

Dawna synagoga w Zbąszyniu przy ul. Żydowskiej, 
obecnie budynek mieszkalny. Nie ma żadnych infor-
macji o wcześniejszej funkcji tego obiektu poza nazwą 
ulicy nadaną w 1990 r.
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w sklepach i domach należących do Żydów, szerzyła 
się przemoc, były ofiary w ludziach.

Z powodu omawianych tu zdarzeń Zbąszyń - 
na krótko – stał się znany w świecie. O mieście 
wspomniał nawet „New York Times”. Wybitni pol-
scy intelektualiści, jak prof. Tadeusz Kotarbiński, 
Maria Kuncewiczowa, Karol Irzykowski, Zofia 
Nałkowska, dokonywali wpłat na rzecz pomocy 
„zbąszyńskim Żydom”. Informowała o tym war-
szawska prasa, co z kolei powodowało, iż wspie-
rający wypędzonych spotkali się z wściekłymi 
atakami prasowymi ze strony „prawdziwych Po-
laków”. Lecz są także inne skutki swoistej sławy 
miasteczka nad Obrą i jeziorem Błędno. Poprzez 
październikową historię 1938 r. ze Zbąszyniem 
splotły się – oprócz już wymienionych twórców 
i naukowców – tak wybitne postacie, jak Emanu-
el Ringelblum, znany później z tego, że stworzył 
archiwum getta warszawskiego, uznane potem 
przez UNESCO za światowe dziedzictwo kultury, 
jak Marek Edelman, ostatni dowódca powstania 
w getcie warszawskim. W grupie Żydów, którzy 
najwcześniej opuścili miasto, był młody wówczas 
Marcel Reich-Ranicki, wybitny krytyk literacki, 
zwany współcześnie papieżem niemieckiej krytyki. 

Rok 1938 -! mówiąc skrótowo o tamtym wyda-
rzeniu - był dla deportowanych Żydów dramatycz-
ny, nawet tragiczny, ale nikt wówczas nie zginął. 
Zaś pomocy wygnańcom udzielili przede wszyst-
kim zbąszynianie. Z różnych powodów, ale poma-
gali. Dlaczego zatem do dziś lokalna społeczność 
wypiera ów fakt z pamięci? Dlaczego przez lata 
nie odnotowywały go foldery mówiące o historii, 
muzeum regionalne? Dlaczego do tej pory nie ma 
żadnej tablicy – ani w mieście, ani na dworcu PKP 
– mówiącej o dniu 28 października? 

Prof. J. Tomaszewski spuentował i skomentował 
tamte wydarzenia, a jego stwierdzenia są trafne 

również w odniesieniu do aktualnej sytuacji na 
granicy białorusko-polskiej. „Mam poważne wąt-
pliwości co do rozsądku i zwykłej przyzwoitości 
postępowania polskich władz w 1938 r. wobec Ży-
dów obywateli polskich w Niemczech, tym bar-
dziej, że według konstytucji [a dziś Karty Praw 
Człowieka i Obywatela – EK] wszyscy obywatele 
byli równi wobec prawa. Decyzje podejmowane 
w Warszawie stały się dogodnym pretekstem dla 
III Rzeszy, by wygnać tych obywateli polskich. 
Natomiast jestem przekonany, że obywatele Zbą-
szynia [jak i np. obecnie Michałowa – EK] rato-
wali wówczas honor Polaków, a zarazem znaleźli 
jedyną przyzwoitą drogę postępowania w sytu-
acji niezwykłej, coraz częstszej w następnych  
dziesięcioleciach”. 

Prorocze słowa. Po 83 latach są ludzie znający 
przyzwoitość w postępowaniu i znów są (u władzy) 
tacy, którzy jej nie mają. Wygnana z Niemiec Ży-
dówka tak opowiadała w 1938 roku Z. Mitznerowi, 
a nam nasuwa się analogia z 2021: „Potykając się, 
upadając, kalecząc o gałęzie, gubiąc krewnych, 
szliśmy, nie wiedząc dokąd. Byliśmy u kresu sił. 
(...) Esesmani wzięli się za ręce i utworzyli kordon 
pchający nas ku granicy. Po bokach szli żołnierze. 
Wśród ciemności rozległy się strzały. Napór z tyłu 
wzrastał. Jeszcze krok i przekroczyliśmy granicę”. 
Co dziennikarz komentuje: „Przekroczona granica. 
To nie tylko urojona linia (...). Przekroczono także 
granicę drugą, »granicę krzywdy ludzkiej, granicę 
ludzkiego cierpienia«. Jeśli wierzyć w sprawie-
dliwość i potęgę norm moralnych tej granicy nie 
wolno przekraczać bezkarnie” - stwierdzał Mitzner. 
Czy jesteśmy tego pewni? Piekło ludobójstwa swoje 
początki miało w Zbąszyniu...

 Eugeniusz KURZAWA
Fot. z książki Do zobaczenia za rok w Jerozolimie
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Zaduszki  
w Nieświeżu, 
wspomnienia,  
refleksje
Przypominają mi się Zaduszki w Nieświeżu. Tam-
tejszy cmentarz był oddalony od miasta. O tej porze 
roku przeważnie było zimno, padał deszcz i wiał 
silny wiatr, droga była błotnista. Szło się w ka-
loszach w błotnistej mazi. Nieraz chciałam się 
wykręcić, żeby nie iść w tę pluchę tak daleko, ale 
mama na to nie pozwalała. Cała rodzina musiała 
iść, stawiać lampioniki, zapalać je i modlić się nad 
opuszczonymi grobami. Gdy byłam dzieckiem, nie 
rozumiałam w pełni tego, co robiliśmy. Teraz, po 
latach, szanuję mamę za to, co robiła, i wstydzę 
się swojej ówczesnej reakcji.

W Dzień Zaduszny – gdy było już trochę ciem-
no – na cmentarz szła procesja. W mroku już z dala 
można było zobaczyć światła palących się na gro-
bach świeczek. Ponury krajobraz. Ciemno i zimno, 
wiatr szumiący między drzewami i przyciszone 
rozmowy. A ponad nimi słychać głośną modli-
twę księdza za dusze zmarłych. Ze wszystkich 
zakątków cmentarza rozlegały się  jednogłośnie, 
ale jakby szeptem powtarzane za kapłanem słowa 
modlitw za zmarłych, a na końcu każdej ,,Anioł 
Pański” i ,,Wieczny odpoczynek”. To wszystko 
było niesamowite, bałam się...

Kiedyś (na kresach) nie było zwyczaju deko-
rowania grobów, stawiało się tylko świeczki. Na 
cmentarzu były groby z pomnikami przykuwają-
cymi wzrok, wyróżniały się pięknymi rzeźbami, 
większymi od ludzi, przedstawiającymi aniołów 
zatrzymanych w ruchu. Ich twórcą był artysta 
rzeźbiarz z Nieświeża mieszkający przy Słuckiej 

Bramie. Przed domem wystawiał gotowe rzeźby. Te 
pomniki-rzeźby górowały nad innymi. Myślałam 
wtedy, że anioły czuwają nad pozostałymi grobami, 
zapewniając im spokój. Istniały też groby z meta-
lowym lub drewnianym ogrodzeniem, z ławeczką 
wewnątrz i ze skromnym pomnikiem. Dużo było 
takich grobów, gdyż rodzin nie stać było na okazałe 
nagrobki. Były też groby, gdzie stał tylko drewnia-
ny krzyż. Pamiętam groby będące tylko pagórkami 
świadczącymi, że tam w ziemi ktoś leży.

Nasza rodzina nie miała nikogo bliskiego na 
nieświeskim cmentarzu. Ale kilka dni przed Za-
duszkami w domu zawsze trwały prace, żeby jakoś 
pomóc w dekoracji cmentarza. Mama nie chciała 
stawiać świeczek bezpośrednio na grobach, w tym 
celu wymyśliła coś w rodzaju lampionów. Z karto-
nu wycinała okrągłe denko, oklejała je kolorowym 
papierem, natłuszczała go, przez co robił się prze-
zroczysty; całość miała kształt małego dziecinnego 
wiaderka do zabawy. Do środka wstawiała świecz-
kę. Płomień był zabezpieczony od wiatru, a koloro-
we lampioniki wnosiły trochę wesela w jednostajny 
koloryt świec. Mama chodziła między grobami 
i stawiała lampiony na tych zupełnie opuszczonych, 
bez krzyży, bez śladu, że ktoś bliski jeszcze żyje 
i pamięta. Mówiła, że zmarli pochowani w tych 
grobach najbardziej potrzebują modlitwy. Kazała 
nam po zapaleniu świeczki stanąć i pomodlić się.

Jak tam jest teraz? Na kresach, na wschodzie... 
Pozostawione samotne groby, których nikt nie ude-
koruje, nikt na nich nie zapali świeczki. Zawierucha 
wojenna i zmiany granic zmusiły  najbliższych do 
opuszczenia stron ojczystych. Przy zmarłych nie 
ma rodziny. A oni pytają, gdzie są potomkowie. 
Przecież mieli ich wielu. Czy o nich wiedzą, pa-
miętają? Czy powiedziano im, że kiedyś żyli, że 
kochali, walczyli o kraj? Czy kiedykolwiek uda się 
w jakiś dzień przyjść na groby, zapalić świeczkę 
i zmówić zdrowaśkę lub „Anioł Pański”?

Ciężko jest też tym, którzy wyjechali z kresów. 
Zostawili groby rodziców, dziadków, dzieci i przy-
jaciół. Chodząc alejami po dzisiejszych zadbanych 
i oświetlonych nekropoliach, przeżywają ból i tęsk-
notę. Myślami przenoszą się na te samotne, opusz-
czone i dalekie cmentarze. Idą na miejsca poświę-

Teresa GŁADYSZ
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cone sybirakom, ofiarom wojny, ofiarom obozów 
koncentracyjnych itp. Zapalą znicze przyniesione 
ze sobą i przeznaczone dla tych, których prochów 
tu nie ma, pozostała tylko pamięć.

To jest dzień zadumy, modlitwy, wspomnień 
i ciszy. W ten sposób okazujemy szacunek tym, 
którzy odeszli na zawsze. Kiedyś, nawet za cza-
sów Polski Ludowej, w pierwszych latach po woj-
nie, w dniach Wszystkich Świętych i na Zaduszki 
wszystkie teatry i kina były nieczynne. A teraz? Jak 
papugi przenosimy z Zachodu wszystkie absurdal-
ne zwyczaje. W tym dniu wiele osób przebiera się, 
robi z siebie straszydła,  skacze i wrzeszczy. Jedni 
straszą drugich, nakładają na siebie maski kościo-
trupów i inne. Krzyki i śmiechy z ulicy słychać 
nawet w pobliżu cmentarzy. Przebrana  młodzież  – 
nawet z wychowawcami – nachodzi domy, żądając 
cukierków i strasząc. Takim zachowaniem  młodzi 
drwią ze śmierci i z tych, co umarli. To zwyczaj 
przejęty z Zachodu, który my bezkrytycznie prze-
nosimy na nasz grunt. To nie jest słuszne, tak nie 

można! Śmierć należy uszanować. Trzeba oddać jej 
należną chwilę ciszy, powagi i szacunku, wspomi-
nając tych, co odeszli.  Jak różne było ich odejście. 
Jedni mieli szczęście umrzeć godnie i spokojnie. 
Inni ginęli w męczarniach w obozach, niektórzy 
zginęli w obronie życia swego i bliskich lub z rąk 
dotychczasowych przyjaciół i krewnych. Kolejni na 
froncie, w walkach o naszą wolność i niezależność, 
a jeszcze inni w dalekich obozach pracy, na zsył-
kach. Umarli z wycieńczenia i z głodu, a jeszcze 
inni w łóżkach szpitalnych w beznadziejnej walce 
z chorobą, która ich dopadła.

Wspominajmy tych, których nie ma między 
nami, i oddajmy im należną cześć. Idźmy na cmen-
tarz, zapalmy znicze na grobach bliskich i na gro-
bach samotnych, opuszczonych. Nie hołdujmy mo-
dzie z Zachodu, bo nie wszystko, co zachodnie, jest 
dobre. Uczcijmy ten dzień chwilą ciszy, skupienia 
i modlitwy za tych, których nie ma już między nami.

 Teresa GŁADYSZ

Od redakcji
Na naszych obecnych ziemiach – w tym na Ziemi Lubuskiej - są również opuszczone i zapomniane 
groby, pomniki poległych żołnierzy I wojny światowej. Istnieją jeszcze – częstokroć wręcz zde-
wastowane – poniemieckie nekropolie ewangelickie, wojskowe, a także kirkuty i dawne synagogi. 
A jeśli nawet nie zachowały się, to wiemy, w jakich miejscach się znajdowały (choćby w Zielonej 
Górze). Spróbujmy i o nich pamiętać. Warto zatem czasem tam pójść, zrobić trochę porządku, 
albo przynajmniej zapalić świeczkę. Ci ludzie o obco brzmiących dla nas nazwiskach przecież 
byli tutaj również u siebie. Nie jest ich winą, że tak potoczyły się losy, tak rozegrała się historia.
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Głusi potrafią wszystko,  
tylko nie potrafią słyszeć 

Thomas Hopkins Gallaudet – amerykański pionier 
edukacji osób niesłyszących i niedosłyszących

W Polsce problemy ze słuchem ma 6 milio-
nów osób, z czego 900 tysięcy ma poważnie 
uszkodzony słuch, a około 45-50 tysięcy jest 
całkowicie niesłyszących (głuchych). Głów-
nie problemy dotyczą osób starszych, które 
najczęściej narzekają na zaburzenia słuchu, 
czyli niedosłuch.

Podstawowe wiadomości
GŁUCHOTA, czyli utrata słuchu, to niezdolność 
do odbierania bodźców akustycznych. 

Głuchy – to osoba, która ma ponad 90 decy-
beli utraty słuchu. Jej możliwości słuchowe są tak 
ograniczone, że nie jest ona w stanie opanować 
języka mówionego.

Głuchota może mieć postać wrodzonej bądź 
nabytej. Głuchota wrodzona, w przeciwieństwie 
do nabytej, często wiąże się z niezdolnością do 
mówienia. Wówczas mówimy o osobach głucho-
niemych.

Podstawowe przyczyny głuchoty: 
• zaburzenie przekazywania dźwięków do ucha 

wewnętrznego (głuchota przewodzeniowa), 
najczęściej w wyniku uszkodzenia błony bę-
benkowej lub kosteczek słuchowych;

• uszkodzenie narządu słuchu albo szlaku ner-
wowego (drogi słuchowej), przekazującego 
bodźce słuchowe do kory mózgowej (głuchota 
odbiorcza).

Inne przyczyny to:
• zapalenie ucha środkowego,
• długotrwały hałas,
• starzenie się komórek słuchowych i neuronów 

(głuchota starcza),
• wrodzone uszkodzenie narządu słuchu, 
• zatrucie, 
• otoskleroza.

Podział głuchoty ze względu na przyczyny 
wad słuchu:
• Głuchota wrodzona – może być spowodowana 

m.in.: chorobą matki w czasie ciąży (szczegól-
nie w pierwszych 12 tygodniach ciąży), kon-
fliktem serologicznym, czynnikami toksycz-
nymi uszka dzającymi płód (m.in. leki, używki) 
i zabu rzeniami hormonalnymi. 

• Embriopatie – to głuchota spowodowana przez 
czynniki działające w pierwszym trymestrze ciąży. 
Są to najczęściej wirusowe zakażenia, takie jak: 
ospa, opryszczka, różyczka, świnka, odra, grypa.

• Fetopatie – jest to głuchota spowodowana przez 
czynniki działające na rozwinięte narządy. Utra-
tę słuchu spowodować mogą zakażenia kiłą oraz 
toksoplazmoza.

• Głuchota nabyta – jest ona spowodowana 
wcześniejszym bądź patologicznym porodem, 
urazami mechanicznymi powstałymi podczas 
porodu. Powodują ja także czynniki wystę-
pujące w dalszym rozwoju, m.in.: ostre lub 
przewlekłe choroby ucha, choroby zakaźne, 
choroby wysokogorączkowe (zapalenie opon 
mózgowych), antybiotyki, urazy chemiczne, 
mechaniczne oraz psychiczne, uraz głowy lub 
ucha, hałas powodowany przez głośne, długie 

Poznajemy świat ciszy
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korzystanie ze słuchawek, regularne uczestnic-
two w koncertach, klubach nocnych, barach 
i imprezach sportowych, starzenie się, w szcze-
gólności ze względu na zwyrodnienie komó-
rek czuciowych, wosk lub ciała obce blokujące 
przewód słuchowy.

• Głuchota dziedziczna – zależna od genów. Po-
jawia się wówczas, gdy głuchota występowała 
wcześniej u innych członków rodziny.

• Głuchota częściowa – to zaburzenia odczu-
wania tonów wysokich przy prawidłowym lub 
tylko nieznacznie ograniczonym odczuwaniu 
tonów niskich. Jest to rodzaj niedosłuchu.

NIEDOSŁUCH – jest to zaburzenie ze strony 
narządu słuchu polegające na nieprawidłowym 
przewodzeniu lub odbiorze dźwięków. Najczę-
ściej pojawia się u osób w starszym wieku (23% 
wśród osób w wieku 65-74 lat, 35% w grupie osób 
powyżej 75 lat).

Niedosłuch może występować jako izolowany 
objaw lub mogą mu towarzyszyć szumy uszne lub 
bóle głowy. 

Niedosłyszący – osoba z 80-90-decybelowym 
ubytkiem słuchu, który stwarza trudności w po-
rozumiewaniu się językiem mówionym, jednak 
w mniejszym stopniu niż u osoby głuchej. Osoba 
niedosłysząca ma też trudności z rozumieniem 
mowy bez użycia aparatów słuchowych, lecz 
w sprzyjających warunkach może wypowiedzi 
mówione zrozumieć.

W literaturze odnaleźć możemy wiele infor-
macji medycznych na temat rodzajów głuchoty 
czy niedosłuchu, które pominiemy w niniejszym 
artykule. Osoby zainteresowane odsyłamy do pu-
blikacji zamieszczonych w wykazie literatury.

Środowisko osób głuchych i słabosłyszących 
jeszcze do niedawna było w naszym kraju pozo-
stawione poza nawiasem życia i dyskursu społecz-
nego, a prawa przynależne jego członkom nie były 
w należyty sposób respektowane. Grunt pod zmia-
nę tej sytuacji został przygotowany w roku 2012 
przez ratyfikację przez Polskę Konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych, a kamieniem 
milowym było z  pewnością uchwalenie ustawy 

o języku migowym i innych formach komunikowa-
nia się, której zasadniczym celem jest zapewnienie 
odpowiedniego poziomu wsparcia osób z dysfunk-
cją słuchu oraz umożliwienie im pokonania barier 
w  komunikowaniu się z  instytucjami publicznymi, 
służbami ratowniczo-interwencyjnymi oraz zakła-
dami opieki zdrowotnej.

W Raporcie „Sytuacja osób G/głuchych w Pol-
sce” czytamy: 

„Językiem rodzimym głuchego Polaka, czyli 
pierwszym, jest polski język migowy (PJM). 
Wbrew pokutującemu stereotypowi języka 
migowego, jako prymitywnej pantomimy, 
jest to taki sam język naturalny, jak polski, 
angielski czy chiński, tyle że bez utrwalonej 
odmiany pisanej, której nie potrzebuje. PJM 
jest komunikacyjnie uniwersalny, można nim 
mówić, czyli migać o wszystkim. Polszczy-
zna, zarówno brzmiąca, jak i pisana, jest dla 
głuchego językiem obcym, którego przyswo-
jenie i rozwijanie wymaga wielkiego trudu 
i może się nie udać. 

Głusi to Milczący Cudzoziemcy. Głusi Polacy to 
mniejszość językowa, tak jak mieszkający w Pol-
sce Litwini, Białorusini czy Romowie; mniejszość 
zresztą ilościowo znacząca, porównywalna choćby 
z białoruską (50-100 tysięcy). Diaspora głuchych 
jest zresztą wyjątkowa, bo żyje w rozproszeniu – 
innej takiej nie znamy. Od większości, czyli od 
słyszących Polaków, dzieli głuchych bariera języ-
kowa, bardzo trudna do przekroczenia – zarówno 
od wewnątrz, jak z zewnątrz”.

W zbiorze pojmowanych niemedycznie Głu-
chych autorzy wyróżniają trzy grupy:

• głuchych wywodzących się z również głu-
chych rodziców (tzw. głusi dynastyczni),

• głuchych, których rodzice są słyszący,
• głuchych posiadających słyszące dzieci.
Pierwsza z tych grup jest najmniej liczna – 

tylko 10% głuchych dzieci pochodzi z rodzin, 
w których rodzice są również głusi. Zdecydowa-
ną przewagę mają ci, których rodzice to osoby 
słyszące. Oznacza to, że większość głuchych nie 
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wynosi języka z domu, bowiem polski, język ro-
dziców, nie ma szans dotarcia do głuchego dziec-
ka, a słyszący rodzice nie znają polskiego języka 
migowego. Duża część tej grupy dzieci trafia do 
szkoły podstawowej, nie przynosząc żadnego ję-
zyka. Dopiero tutaj zaczyna się nabywanie pol-
skiego języka migowego od kolegów, jako języka 
obcego, drugiego – a pierwszego nie było! Pol-
szczyzna nigdy nie jest pierwszym językiem  
głuchego . 

Potomstwo rodziców głuchych jest najczęściej 
słyszące. Określa się je mianem CODA (child of 
death adults). Są one naturalnie dwujęzyczne – 
od niemowlęctwa poznają PJM, polski foniczny 
natomiast przyswajają równolegle, tyle że nie od 
rodziców. 

Edukacja Głuchych
W Polsce mamy 32 placówki specjalne kształcą-
ce dzieci głuche i niedosłyszące na różnych po-
ziomach edukacji. W placówkach tych dominuje 
metoda oralna, czyli opierająca się na komunikacji 
fonicznej, w której uczeń odczytuje komunikat 
z ust nauczyciela. Metoda ta funkcjonuje w surdo-
pedagogice polskiej od ponad 60 lat i absolutnie 

nie sprawdza się jako skuteczna metoda edukacji 
głuchych. Dlatego wiele szkół stosuje język migo-
wy jako narzędzie wspierające proces komunika-
cji. Jest to najczęściej system językowo-migowy 
(SJM), bo tylko SJM jest wykładany na uczelniach 
pedagogicznych. 

SJM to wizualno-przestrzenna odmiana języka 
polskiego, nie zaś rodzimy język Głuchych. 

Niestety, polski język migowy (PJM), który jest 
naturalnym językiem Głuchego, nie jest ani języ-
kiem wykładowym, ani obowiązkowym przedmio-
tem nauczania w którejkolwiek szkole w Polsce. 
Nie istnieją programy nauczania PJM ani standardy 
obowiązujące nauczycieli tego języka. To sprawia, 
że uczeń niesłyszący nie ma w szkole możliwości 
rozwijania swojego własnego języka, inaczej niż 
dziecko słyszące, które doskonali swój język w ra-
mach przedmiotu „język polski”.

Z powyższego wynika, ze Głusi są edukacyjnie 
wykluczani, mają poczucie zaniedbania. W  litera-
turze bardzo wyraźnie dominują postulaty zmiany 
w tym zakresie. Działacze Polskiego Związku Głu-
chych czy nauczyciele z Instytutu Głuchoniemych 
wskazują, że Głusi muszą mieć, jako pierwszy ję-
zyk, polski język migowy. Muszą go dostać, zanim 
wejdą w polszczyznę. Edukacja musi być oparta 
na PJM jako języku wykładu. Język drugi, czyli 
polszczyzna, musi być wykładany według zasad 
nauczania języków obcych.

Jeśli rodzice są słyszący, PJM musi doń dotrzeć 
z zewnątrz, bo od nich ten język nie przyjdzie. 

Nauczyciele Instytutu Głuchoniemych uważają, 
że PJM należy uznać za język mniejszości – tak 
jak język kaszubski.

PJM – polski język migowy, naturalny 
sposób porozumiewania się Głuchych. 
Język ten ma swoją gramatykę, inną niż 
w języku polskim. PJM charakteryzuje 
się znakami wizualno-przestrzennymi 
oraz bogata mimiką i ekspresją.

CODA – słyszące dziecko niesłyszących 
rodziców. Statystyki mówią, że ponad 
90% rodziców Głuchych ma słyszące 
dzieci. Wielu CODA identyfikuje się jed-
nocześnie z kulturą Głuchych i kulturą 
słyszących co sprawia, że funkcjonują 
w dwóch „światach”.

SJM – system językowo-migany lub sys-
tem językowo-migowy. To „suche” prze-
łożenie języka polskiego na odpowiednie 
znaki, z polską gramatyką. Bez mimiki 
oraz znaków wizualno-przestrzennych. 
Nie jest on naturalnym językiem Głu-
chych.
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Brak możliwości używania przez dziecko ję-
zyka migowego od najmłodszych lat, brak odpo-
wiednio przygotowanych nauczycieli sprawia, że 
dzieci głuche są w zdecydowanie gorszej sytuacji 
edukacyjnej niż ich słyszący rówieśnicy. 

Problemem szkół dla głuchych i niedosłyszą-
cych w Polsce jest stale zmniejszająca się licz-
ba uczniów na poziomie przedszkola i szkoły 
podstawowej. Nie oznacza to, że zmniejsza się 
liczba uczniów ze wspomnianą niepełnospraw-
nością. Sytuacja ta jest wynikiem prowadzo-
nej w Polsce od kilkunastu lat idei nauczania  
integracyjnego. 

„Szkoły integracyjne to z założenia placówki, 
które mają w maksymalnym stopniu włączać dzieci 
i  młodzież niepełnosprawną w  proces kształcenia 
pełnosprawnych rówieśników. Tworzy się klasy 
uczniów o różnych typach niepełnosprawności. 
System ten ma zalety i wady. Zaletę stanowi to, że 
edukacja jest dostępna na tym samym poziomie dla 
wszystkich – bez względu na typ deficytu. Dostęp 
jest jednak uwarunkowany znajomością języka 
polskiego oraz zdolnością do komunikowania się 
w języku polskim. Umiejętności te wśród osób z  
wadą słuchu są rozwinięte w  bardzo różnym stop-
niu. O ile dzieci niepełnosprawne ze schorzeniami 
innymi niż wada słuchu nie mają większych pro-
blemów z edukacją bez względu na rodzaj niepeł-
nosprawności, o tyle dzieci z wadami słuchu mają 
ogromne problemy – przede wszystkim z powodu 
braków językowych (nieznajomość polszczyzny) 
i ograniczeń komunikacyjnych (słaba możliwość 
porozumienia).

Zdarza się, że dziecko z ograniczeniem słuchu 
ma pewną znajomość polszczyzny. Może jednak 
nie rozumieć najprostszych poleceń nauczyciela, 
jeśli ten niewyraźnie mówi albo mówi odwróco-
ny tyłem do audytorium. Dziecko takie nie jest 
w stanie napisać dyktanda, notować polecenia czy 
wykładu, zdobywać wiedzy inaczej niż przez polski 
pisany. Tymczasem na wstępnym etapie eduka-
cji dziecko nie zna polszczyzny pisanej, a pismo 
i mowa to dla głuchego dwa odrębne języki, i to 
języki obce. Dziecko głuche nie może liczyć na 
pomoc rówieśników”.

Najważniejszą wadą szkoły integracyjnej jest 
to, że bariera językowa, a także wynikająca z niej 
bariera komunikacyjna powodują, że dziecko nie-
słyszące ma ograniczone możliwości budowania 
relacji z rówieśnikami.

Małgorzata Czajkowska-Kisil, Agnieszka 
Siepkowska i Mariusz Sak wskazują, iż wdra-
żanie przez polski system oświaty nauczania włą-
czającego i integracyjnego wobec dzieci głuchych 
i niedosłyszących jest nieefektywne i szkodliwe, 
albowiem:

• „System ten wcale nie prowadzi do integra-
cji społecznej; wręcz przeciwnie, dzieci głu-
che w szkołach masowych i integracyjnych 
podlegają izolacji społecznej ze względu na 
problemy komunikacyjne.

• Tylko mały procent dzieci głuchych wynosi 
korzyści ze wspólnej edukacji ze słyszącymi. 
Większość z nich nie daje sobie rady, ale z ko-
nieczności jest promowana z klasy do klasy. 
Niestety, potem takie dzieci są kierowane do 
szkół gimnazjalnych lub średnich dla osób 
głuchych.

• Nikt w Polsce nie sprawdza, jakie są dalsze 
losy głuchych absolwentów szkół integra-
cyjnych i masowych. Wielu z nich po tych 
szkołach doświadcza załamania nerwowego, 
depresji albo zaburzeń psychicznych.

• Większość młodzieży po zakończeniu edu-
kacji lub po usamodzielnieniu szuka środo-
wiska głuchych i uczy się języka migowego, 
ponieważ osoby takie nie identyfikują się ze 
słyszącym społeczeństwem”.

Warunkiem poprawy sytuacji edukacyjnej osób 
głuchych jest wprowadzenie obowiązkowej edu-
kacji dwujęzycznej. Głuche dziecko musi w jakiś 
sposób dostać pierwszy język – język migowy. 
Znajomość języka migowego to jedyna droga 
umożliwiająca dziecku niesłyszącemu zaspokoje-
nie jego podstawowych potrzeb, a  więc wczesnego 
porozumienia z rodzicami, rozwijania zdolności 
poznawczych, zdobywania wiedzy o świecie. Po-
nieważ głuchy żyje w świecie słyszących, warun-
kiem powodzenia jest opanowanie języka otocze-
nia, języka fonicznego. Dopiero drugim krokiem 
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jest nauczanie języka drugiego – języka większości, 
a więc fonicznego. 

Problemy, jakie nastręcza edukacja głuchych, 
znajdują kulminację na etapie egzaminu dojrza-
łości. Dla osób niesłyszących egzamin maturalny 
jest trudny. Największym problemem jest język, 
zarówno ojczysty, jak i obcy. Dla ucznia głuche-
go polski to język drugi, czyli obcy. Jeśli chodzi 
o język obcy, to nawet osoba tylko niedosłysząca, 
i to z dodatkowym wsparciem słuchawek, nie jest 
w stanie napisać matury z języka obcego na pozio-
mie przeciętnego słyszącego maturzysty.

Edukacja osób niedosłyszących czy głuchych 
wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Nieste-
ty, oczywistość ta nie znajduje odbicia w przygoto-
waniu egzaminów maturalnych ani w opracowaniu 
programów nauczania w szkołach dla głuchych. 
Nie uwzględnia się w Polsce tego, że nauczyciel 
języka polskiego w szkole dla głuchych powinien 
być wykwalifikowanym lektorem języka nierodzi-
mego. Trzeba też brać pod uwagę, że słuchawki 
powinny być wyborem nie(do)słyszącego matu-
rzysty, który w wyniku intensywnej rehabilitacji 
jest w stanie rozumieć mowę ze słuchu bez obaw.

Głusi rzadko podejmują kształcenie na poziomie 
wyższym. Najczęściej wybierają szkoły zawodo-
we, nieco rzadziej pomaturalne. W Polsce jest 40 
placówek kształcenia głuchych, w tym 22 szkoły 
zawodowe, które oferują 44 zawody (na ilość 202 
zawodów oferowanych w całym szkolnictwie za-
wodowym w Polsce). Głusi najczęściej wybierają 
zawody związane z gastronomią (kucharz małej 
gastronomii, technik żywienia), sferą odzieżową 
(krawiec) i budownictwem (technik budownictwa). 
11 szkół pomaturalnych kształci techników-infor-
matyków.

Sprawy społeczne osób głuchych
Analiza literatury pozwala stwierdzić, że sytuacja 
osób głuchych jest w Polsce niezwykle złożona 
i trudna. Nie tylko edukacja stanowi wyzwanie. Ist-
nieje też poważny problem dostosowania instytucji 
opiekuńczych do potrzeb komunikacyjnych osób 
głuchych. Osoby głuche korzystają, jak wszyst-
kie inne, z pomocy takich placówek i organizacji, 

jak: dom seniora, dom opieki, dom dziecka, dom 
samotnej matki, rodziny zastępcze placówki reso-
cjalizacyjne, pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, 
poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki wspar-
cia, ośrodki leczenia odwykowego, młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze, gabinety seksuologiczne, 
pomoc dla chorych przewlekle, pomoc dla zaka-
żonych HIV i AIDS, policyjne izby dziecka, domy 
poprawcze, zakłady karne. Instytucje te z zasady 
nie zatrudniają kadry, która by dysponowała wiedzą 
na temat adaptacji życiowej osób głuchych oraz 
znajomością języka migowego. Osoby niesłyszące 
są umieszczane w pokojach albo jednoosobowych, 
albo kilkuosobowych ze słyszącymi – bez możli-
wości komunikacji w języku migowym. Podobne 
trudności napotykają głusi w kontakcie z wytwora-
mi kultury masowej, dostępnej im jedynie wybiór-
czo (np. muzea, wystawy). Dostosowanie wydarzeń 
i tekstów kultury do potrzeb osób głuchych ma 
wciąż charakter incydentalny. 

Z powyższego wynika, że istnieje pilna potrzeba 
kształcenia kadry przygotowanej merytorycznie 
i językowo do pracy z osobami nie(do)słyszący-
mi, albo – inaczej ujmując – poszerzenia wiedzy, 
kompetencji i umiejętności specjalistów z różnych 
dziedzin życia społecznego do wsparcia osób z nie-
pełnosprawnością słuchu i opieki nad nimi.

Warto wiedzieć:
• słowo „głuchy” ma dwa znaczenia. Piszemy: 

Głuchy bądź głuchy. Głuchy – pisane dużą lite-
rą – odnosi się do członkostwa w Kulturze Głu-
chych, do jej norm, wartości i przekonań, które 
różnią się od kultury słyszących. Duża litera 
„G” określa tożsamość osoby Głuchej i oznacza, 
że stan głuchoty jest przynależnością kulturo-
wą, a nie tylko stanem zdrowia. A do głuchych 
przez małe „g” zaliczamy wszystkie pozostałe 
osoby, które przeważnie znajdują się pomiędzy 
dwoma światami, wychowani byli w rodzinach 
słyszących i ich językiem jest język foniczny.

• słowo „głuchy” nie jest odbierane przez osoby 
niesłyszące jako obraźliwe czy niepoprawne, 
dla nich to normalne słowo. Wolą, aby mówić 
na nich „g/Głusi”, a nie niesłyszący, ponie-



130

.

waż w słowie „niesłyszący” jest zwrot „nie”, 
który wskazuje na jakąś NIEprawidłowość, 
NIEumiejętność. A Głusi nie chcą być po-
strzegani jako osoby,  które czegoś nie umieją, 
tylko za osoby, które coś potrafią i przynale-
żą np. do mniejszości językowej/kulturowej  
– Głuchych. 

• w środowiskach osób głuchych od urodzenia 
istnieje bardzo silne negatywne nastawienie do 
ujmowania głuchoty jako choroby bądź nie-
pełnosprawności. Takie ujęcie odbierane jest 
jako stygmatyzujące. I rzeczywiście. Przez brak 
zmysłu słuchu Głusi odbierani są – niesłusznie – 
jako osoby ułomne lub o mniejszej inteligencji. 
A przecież potrafią oni to samo, co słyszący. 
Osoba głucha, jest tak samo dobrym pracow-
nikiem, jak osoba słysząca – czy to lekarzem, 

aptekarzem, budowlańcem czy księgowym. 
Należy jedynie znaleźć wspólny język. 

•  język polski jest dla Głuchych językiem obcym. 
I co ciekawe, każdy kraj ma inny język migowy. 

Zebrała i opracowała: 
 Grażyna MIŁKOWSKA
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To, że milczę, nie znaczy,  
że nie mam nic do powiedzenia
    Jonathan Carroll

Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych 
problemów i wyzwań społecznych. Aktualnie 
w Polsce żyje ponad 3 mln osób, które mają 
prawne potwierdzenie swej niepełnosprawno-
ści. W rzeczywistości jest ich dużo więcej – od 
4 do 7 mln. Wśród tej grupy znajdują się m.in. 
osoby z uszkodzonym narządem ruchu, cho-
robami psychicznymi, niepełnosprawnością 
intelektualną, niewidome i głuche. 

Mimo że na przestrzeni lat można zauważyć szereg 
działań mających na celu polepszenie jakości ich 
życia, np. coraz powszechniejsze znoszenie ba-
rier architektonicznych, oznaczenia Braille’owskie 
w obiektach publicznych, w bankomatach, ozna-
czanie wypukłym drukiem banknotów czy tzw. 
ciche godziny w sklepach, sprzyjające osobom ze 
spektrum autyzmu, to jednak w dalszym ciągu gru-
pą słabo wpieraną są osoby niesłyszące.

Odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzie-
je, można szukać przede wszystkim w specyfice 
tej niepełnosprawności – głuchoty, w przeciwień-
stwie do wózka inwalidzkiego, białej laski czy psa 
przewodnika, nie widać. Źródłem problemów jest 
też specyfika i złożoność samej społeczności osób 
z niepełnosprawnością słuchu. Społeczność ta jest 
bardzo niejednolita. Zasadniczo możemy wyróżnić 
w niej dwie grupy – osoby niesłyszące od uro-
dzenia, pochodzące z rodzin, w których głuchota 

przekazywana jest z pokolenia na pokolenie (sta-
nowią one ok. 10 %), utożsamiające się z kulturą 
i tradycjami niesłyszących, oraz osoby niesłyszące 
pochodzące z rodzin słyszących (ok. 90 %), żyjące 
przede wszystkim wśród słyszących. Odmienność 
zauważalna jest już w sposobie definiowania sie-
bie – pierwsza grupa to Głusi, druga zaś to głusi. 
Ta z pozoru niewielka różnica w pisowni nazwy 
określa jednocześnie dwa różne sposoby życia 
i funkcjonowania w społeczeństwie.

W grupie osób z niepełnosprawnością słuchu 
są  ci, którzy w ogóle nie słyszą, oraz osoby, któ-
re są niedosłyszące, lecz dzięki odpowiedniemu 
osprzętowieniu ich niedosłuch jest skompensowa-
ny. Różna jest też sytuacja życiowa niesłyszących 
w zależności od tego, kiedy utracili słuch – czy jest 
to głuchota prelingwalna – powstała przed opano-
waniem języka (do ok. 2-3 roku życia), perlingwal-
na – powstała w okresie opanowywania języka 
(w wieku 3-5 lat) czy postlingwalna -  powstała po 
opanowaniu mowy. Najwięcej problemów komuni-
kacyjnych mają oczywiście osoby z pierwszej  gru-
py, co negatywnie wpływa nie tylko na ich relacje 
społeczne, lecz przede wszystkim na ich sytuację 
edukacyjną i w konsekwencji tego - zawodową.

Grupa ta jest również bardzo niejednorodna 
wiekowo. Ze względu na zachodzące procesy 
demograficzne – starzenie się społeczeństwa pol-
skiego - coraz bardziej znaczący odsetek stanowią 
osoby w podeszłym wieku, które mają nie tylko 
uszkodzony słuch, lecz również niedowidzą i są 
mniej sprawne ruchowo. To one zdecydowanie 
gorzej od dzieci, młodzieży czy młodych osób 

Głusi w Polsce – kilka refleksji  
o codzienności osób z uszkodzonym  
słuchem

Katarzyna KOCHAN
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dorosłych radzą sobie ze swoją, często sprzężoną 
niepełnosprawnością. 

Wśród członków tej społeczności różny jest 
też stosunek do coraz częściej wszczepianych im-
plantów ślimakowych – Głusi są zazwyczaj ich 
przeciwnikami, natomiast pozostali uważają, że 
implanty pozwalają na lepsze życie, z mniejszy-
mi ograniczeniami. Ponadto nie wszystkie osoby 
niesłyszące komunikują się w języku migowym, 
a jeżeli już migają, to może to być polski język 
migowy (PJM) lub System Językowo-Migowy 
(SJM), znacząco różniące się od siebie.

Na powyższe problemy nałożyć należy kolejny, 
w postaci niezrozumienia społecznego, z którym 
muszą konfrontować się w wielu sytuacjach życio-
wych. Przeciętna osoba słysząca uważa, że Głuchy/
głuchy „tylko” nie słyszy, ewentualnie nie mówi lub 
mówi słabo, ale doskonale zna język polski i biegle 
posługuje się nim w piśmie. Tymczasem Głuchy/
głuchy, który miga, uczy się języka polskiego tak 
jak języka obcego, a jego pierwszym, naturalnym 
językiem jest język migowy. Wielu Głuchych/głu-
chych  nie mówi też biegle po polsku lub ich mowa 
jest tak niewyraźna, że rozumie ją tylko najbliższe 
otoczenie. Ponadto nawet jeżeli osoby niesłyszące, 
zaaparatowane, dobrze mówią, to ich możliwości 
komunikacyjne za pomocą mowy werbalnej mogą 
różnić się w zależności od sytuacji, np. zazwyczaj 
nie rozumieją, czego dotyczy rozmowa, gdy mówi 
do nich równocześnie kilka osób. Rozumienie mowy 
może być również różne w zależności od akustyki 
miejsca – inne będzie w auli wykładowej, a inne 
w kościele. Z tego względu dobrze byłoby, aby 
miejsca użyteczności publicznej były wyposażane 
w sprzęt wspomagający słyszenie, np. pętlę induk-
cyjną, która wzmacnia dominujący głos, a wycisza 
szumy dochodzące z otoczenia.

Aby poprawić sytuację osób niesłyszących, 
należy przede wszystkim zwiększać świadomość 
całego społeczeństwa dotyczącą ich potrzeb. I choć 
wiele jest nadal do zrobienia, to dostrzegalne są 
pewne pozytywne zmiany dotyczące prawa. Już 
od 10 lat obowiązuje Ustawa o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się. Określa 
ona m.in. zasady obsługi osób uprawnionych 

w kontaktach z organami administracji publicz-
nej. Zgodnie z nią (Art. 9. 1, 2) organ administra-
cji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia 
usługi pozwalającej na komunikowanie się, w tym 
powinien zapewnić możliwość korzystania przez 
osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza  
PJM i SJM (Art. 10. 1.). Świadczenie może być 
realizowane również przez pracownika organu ad-
ministracji publicznej posługującego się PJM lub 
SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających 
komunikowanie się. Jest ono bezpłatne. Niestety, 
w praktyce niewielu urzędników zna język migo-
wy, zaś dostęp do profesjonalnych tłumaczy jest 
bardzo ograniczony.  Problemem jest również fakt, 
że osoba, która chciałaby skorzystać z tej usługi, 
musi najpierw zgłosić do urzędu chęć skorzystania 
ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody 
komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze 
przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji na-
głych (Art. 12. 1.). Jeżeli jednak Głuchy/głuchy nie 
potrafi dobrze komunikować się pisemnie, zostaje 
właściwie wyłączony z możliwości skorzystania 
z tej usługi. Jakość przygotowania urzędów do ob-
sługi osób z uszkodzonym słuchem została nega-
tywnie oceniona m.in. przez Najwyższą Izbę Kon-
troli, która w opracowanym raporcie wskazała, że: 
„Polskie urzędy nie traktują osób głuchoniemych 
z należytą powagą. Swoje zaniedbania tłumaczą 
niskim odsetkiem głuchoniemych petentów, ale 
nie dostrzegają, że głuchoniemi nie przychodzą do 
urzędów, bo poziom dostępności instytucji użytecz-
ności publicznej dla niepełnosprawnych jest wciąż 
niewystarczający”.

Osobnym problemem są sytuacje nagłe, np. 
wypadek, choroba, przestępstwo dokonane na 
osobie niesłyszącej, kiedy pomoc potrzebna jest 
natychmiast, a bariera komunikacyjna jest często 
nie do pokonania.

Dla społeczności Głuchych/głuchych szczegól-
nie traumatyczna była pandemia, w trakcie której, 
zwłaszcza w jej początkowym okresie, szczegól-
nie odczuli dyskryminację i ograniczenie swoich 
praw na skutek niedostatecznej informacji o sytu-
acji epidemicznej, działaniach i zaleceniach władz 
publicznych. Zdaniem Komisji Ekspertów ds. Osób 
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Głuchych przy RPO, na skutek petycji składanych 
na ręce premiera, ministra zdrowia, pełnomocni-
ka Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, 
a także do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
więcej programów informacyjnych, konferencji 
prasowych i komunikatów zostało tłumaczonych 
na polski język migowy (PJM) oraz opatrzonych 
napisami w języku polskim. 

Mimo to: „Nadal jednak stacje telewizyjne 
i władze publiczne nie stosują standardów tłuma-
czenia w PJM, co powoduje, że tłumacz/tłumacz-
ka i napisy nie są widoczne lub bardzo trudne do 
odbioru (są zasłonięte lub za mała jest postać tłu-
macza/tłumaczki). Przez to głusi otrzymują tylko 
fragmentaryczne informacje. To nie sprzyja ro-
zumieniu tego, co się dzieje, nie pozwala poznać 
i zrozumieć podejmowanych przez władze decyzji 
i działań. Wpływa to na pogłębiający się stan za-
gubienia i dodatkowej frustracji, nasila poczucie 
zagrożenia i zdecydowanie wyższy poziom lęku. 

Jest to tym groźniejsze, że głusi mają znacznie 
mniejszą niż słyszący możliwość korzystania ze 
wsparcia psychologicznego”.

Dla Głuchych/głuchych szczególnym utrud-
nieniem był i jest obowiązek noszenia maseczek 
w przestrzeni publicznej, który jest dodatkowym 
ograniczeniem w komunikowaniu się. Uniemożli-
wiają bowiem one czytanie z ruchu warg tym Głu-
chym/głuchym, dla których jest to istotny sposób 
rozumienia informacji przekazywanych w języku 
polskim.

Tych kilka opisanym powyżej refleksji wskazu-
je, jak dużo należy jeszcze zrobić, aby osoby z nie-
pełnosprawnością słuchu nie czuły się obywatelami 
drugiej kategorii, aby mogły w pełni korzystać ze 
swoich praw i być zrozumiane przez słyszącą część 
społeczeństwa.

 dr Katarzyna KOCHAN
 Uniwersytet Zielonogórski
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– Jesteśmy w Żarach, w Ośrodku dla Dzieci 
z Wadami Słuchu i Mowy. Proszę powiedzieć, 
jakie są cele i zadania Ośrodka.
– Placówka powstała w roku 1957 i do roku 2020 
nosiła nazwę Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu 
i Mowy. Ośrodek powstał jako odpowiedź na zapo-
trzebowanie społeczne w zakresie edukacji dzieci 
głuchych i niedosłyszących. Wówczas liczba dzieci 
i młodzieży wymagających specjalnego kształcenia 
była znacznie wyższa. W latach 80. w Ośrodku 
przebywało 220 podopiecznych. W roku 2020 na-
zwa placówki się zmieniła, ale to wciąż ta sama 

szkoła i internat. Obecnie jednak oferta nasza zo-
stała poszerzona o pracę z dziećmi autystycznymi 
oraz z innymi niepełnosprawnościami, m.in. upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, afazją. 
Kształcimy i wychowujemy dzieci i młodzież, 
przygotowujemy ich do nauki na kolejnych etapach 
edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych 
oraz – co najważniejsze – do życia we współcze-
snym świecie. Staramy się zapewnić niezbędne 
warunki do rozwoju poznawczego, emocjonalno-
-społecznego, duchowego i fizycznego. Oprócz 
zajęć dydaktycznych w naszym Ośrodku prowa-

W innym świecie? 
Rozmowa z Agnieszką Mrowińską - surdopedagogiem, wykładowcą języka migowego, pracu-
jącą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żarach

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żarach
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dzone są zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne 
oraz oczywiście język migowy. Mamy naprawdę 
nowoczesne centrum terapii, z którego korzystają 
nasi uczniowie. Na terenie Ośrodka funkcjonuje 
też internat, w którym mieszkają nasi podopieczni.

– Zajmują się państwo edukacją dzieci z wadami 
słuchu od najmłodszych lat ich życia.
– Tak. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i mło-
dzież do 24. roku życia. Dawniej mieliśmy oddział 
przedszkolny, aktualnie przyjmujemy najmłodsze 
dzieci do klasy pierwszej – czyli siedmiolatki. 
Mamy szkołę podstawową oraz szkołę branżową 
I stopnia. W szkole branżowej kształcimy w dwóch 
zawodach: kucharz i cukiernik.

– Ilu uczniów kształci się w roku szkolnym 
2021/2022? 
– W szkole podstawowej kształci się około 60 osób, 
w szkole branżowej około 35 osób. 
Osób Głuchych mamy tylko osiem, pozostałe to 
dzieci i młodzież z innymi niepełnosprawnościami: 
ze spektrum autyzmu 30, pozostałe są z innymi 
dysfunkcjami.

– Na jakie problemy dzieci głuchych i niedosły-
szących najczęściej zwracają uwagę ich rodzice?
– Rodzice mówią o ograniczonej dostępności do 
kultury– kina, teatru, wycieczek krajowych i za-
granicznych. Narzekają na brak tłumaczy podczas 
przedstawień, na filmy z napisami, których dzieci 
nie rozumieją lub bardzo słabo. Doceniają, że są 
już kanały i programy telewizyjne przeznaczone 
dla dzieci głuchych i niedosłyszących, a jednocze-
śnie stwierdzają ich ograniczoną liczbę. Rodzice 
wskazują również na problem ze znalezieniem 
pracy dla ich dzieci oraz ograniczenia w komuni-
kowaniu z innymi ludźmi. Jednak jest coraz więcej 
osób zatrudnionych w służbie zdrowia, terapeutów, 
którzy posługują się językiem migowym. To opty-
mistycznie rokuje na przyszłość. 

– Podobno liczba dzieci kształcących się z szkol-
nictwie specjalnym maleje. Czy to prawda? Jeśli 
tak, to dlaczego tak się dzieje? 

– Tak, przesiewowe badania słuchu u noworodków, 
wczesne diagnozowanie, rehabilitacja, świetny 
sprzęt specjalistyczny (aparaty słuchowe), systemy 
FM pozwalają na edukację dzieci niesłyszących 
w szkołach masowych. Warunkiem jest oczywi-
ście zatrudnienie w szkole wykwalifikowanych 
surdopedagogów, którzy wspierają rozwój dziecka. 
W Żarach jest kilku nauczycieli szkół i przedszkoli, 

Zajęcia z dziećmi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Żarach
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którzy znają język migowy. Bardzo pozytywne jest 
to, że uczą oni języka migowego w placówkach 
masowych również słyszące dzieci. A przecież to 
nieocenione, żeby niesłyszący mogli komunikować 
się z nami, słyszącymi.

– Jaka jest procedura przyjęcia dziecka do 
Ośrodka?
– Procedura jest bardzo prosta. Przyjmujemy dzieci 
na podstawie podania rodziców popartego orzecze-
niem z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. 
Orzeczenie to jest niezbędne. 

– W literaturze wyczytałam opinię, że kształce-
nie dzieci z wadami słuchu w szkołach masowych 
czy klasach integracyjnych jest błędem. Wynika 
to z faktu, że szkoły nie posiadają nauczycieli 
posługujących się polskim językiem migowym. 
Dzieci głuche czy niedosłyszące zmuszone są 
odczytywać mowę z ust nauczyciela i nie mają 
możliwości nauczyć się języka migowego. Rodzi-
ny też najczęściej nie posiadają tej umiejętności. 
– Dobrze zrewalidowane dziecko ma dużą szansę 
na rozwój w szkołach masowych i integracyjnych, 
ale oczywiście przy wsparciu surdopedagogów 
i wiedzy dotyczącej funkcjonowania dziecka. Ta 
wiedza musi uwzględniać indywidualne potrzeby 
dziecka dotyczące m.in. drewnianej podłogi sali 
(chodzi tu o akustykę pomieszczenia), w której 
przebywa dziecko, miejsca, w którym powinno 
siedzieć, czynników, które mogą zakłócić działanie 
aparatu słuchowego. Równie ważne są wymagania 
metodyczne. Nauczyciel musi tak prowadzić lek-
cje, by jak najbardziej wspierać ucznia głuchego – 
nie może odwracać się, mówiąc, tyłem do dziecka, 
nie może chodzić po klasie, musi dbać o komfort 
akustyczny (unikać hałasu, dodatkowych niepo-
trzebnych dźwięków), pilnować, by tylko jedna 
osoba mówiła, upewniać się, że uczeń usłyszał 
i zrozumiał, o czym się mówi na zajęciach.
Rodziny dzieci niesłyszących – nie tylko rodzice, 
ale również dziadkowie, rodzeństwo, dalsza ro-

dzina – powinny komunikować się z dzieckiem 
w języku migowym. Nierzadko zdarza się, że po-
między dzieckiem a resztą rodziny powstaje mur, 
właśnie ze względu na brak dostatecznej lub na-
wet jakiejkolwiek komunikacji. Języka migowego 
można nauczyć się na kursach czy warsztatach, ale 
rodziny nieczęsto z nich korzystają. W przypadku 
dzieci słabosłyszących komunikacja za pomocą 
języka migowego nie jest wymagana.
Kształcenie w naszej placówce jest jak najbardziej 
odpowiednie dla dzieci głuchych i niedosłyszą-
cych. Klasy liczą od czterech do ośmiu osób, co 
pomaga w zorganizowaniu optymalnych warunków 
dla dziecka. Wszyscy nauczyciele, wychowawcy 
internatu, pomoce nauczyciela czy pielęgniarka 
– migają. Pracownicy pedagogiczni są surdopeda-
gogami, czyli specjalistami do pracy z uczniami 
słabosłyszącymi i głuchymi.

– Czy śledzą państwo losy swoich podopiecz-
nych? Jak radzą sobie oni po ukończeniu edu-
kacji i zdobyciu zawodu?
– Oczywiście. Odwiedzają nas, proszą o pomoc 
w tłumaczeniu pism lub spotkań u lekarza, na policji 
czy w sądzie itp.. Mamy z nimi kontakt na Facebo-
oku. Kończą szkołę, zakładają rodziny, niektórzy 
kończą studia. O ile to możliwe, pracują. Chociaż 
zatrudnienie osób niesłyszących na rynku pracy to 
odrębny temat. Cieszymy się sukcesami naszych 
wychowanków. Dwie nauczycielki w naszym 
Ośrodku to nasze absolwentki. Mają rodziny, speł-
niają się zawodowo, wspaniale radzą sobie w pracy 
z dziećmi. Dla naszych uczniów często są wzorem.

– Pięknie dziękuję za rozmowę. W imieniu słu-
chaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku życzę wszystkim państwu – nauczycie-
lom, terapeutom, wychowankom i ich rodzicom 
– wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów. 

Rozmawiała: 
 Grażyna MIŁKOWSKA 
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– Panie Sebastianie, dziękuję, że zgodził się pan 
na rozmowę i podzielenie swoimi doświadczenia-
mi. Rozmawiamy o niepełnosprawności słuchu. 
Kiedy u pana zaczęły się problemy ze słuchem?
– Nie potrafię powiedzieć. Zmiany w moim słuchu 
zauważyli rodzice, gdy miałem trzy lub cztery lata. 
Trudno określić, co spowodowało utratę słuchu, 
ale specjaliści stwierdzili, że musiałem wcześniej 
słyszeć, ponieważ mój zasób słownictwa jest nie-
porównywalnie większy niż u osób z podobnym 
problemem.

– Rozumiem, że jest pan osobą niesłyszącą. Co 
to oznacza w życiu codziennym? W jakich mo-
mentach najbardziej odczuwa pan dyskomfort 
spowodowany niedosłuchem?
– Na co dzień noszę aparaty słuchowe, które ułatwiają 
mi rozumienie, słuchanie oraz porozumiewanie się 
z innymi. Pomimo to mam problemy z komunikacją 
z wieloma nowymi osobami – muszę się nauczyć ich 
sposobu mówienia i głosu – ograniczone możliwości 
słuchania muzyki oraz, co jest najgorsze, trudności 
w słuchaniu wykładowców podczas zajęć zdalnych. 
Wykłady prowadzone on-line – dla mnie jako stu-
denta niesłyszącego – są szczególnie trudne. Najle-
piej można sobie wyobrazić, w jaki sposób słyszę 
wykładowców, na przykładzie. Wyobraźmy sobie, 
że rozmawiam z kimś przez telefon i nagle ta osoba 
przystawia słuchawkę do głośnika, z którego lecą 
inne dźwięki. A ja mam zrozumieć, co słyszę. Jest 
to przybliżona sytuacja do tej, w której się znajduję. 
Na szczęście uczelnia umożliwia mi skorzystanie 
z osoby wspomagającej,  którą została moja siostra.

– Jak przebiegała pańska edukacja? 
– Już od zerówki chodziłem do klasy integracyjnej. 
Cechą charakterystyczną tych klas jest łączenie 
uczniów w pełni sprawnych z osobami z różne-
go rodzaju niepełnosprawnościami. Od początku 
edukacji miałem też nauczyciela wspomagającego. 

Jego obecność sprawiała, że mogłem uczyć się ze 
słyszącymi rówieśnikami. Nasza klasa była zgra-
na, mieliśmy też wspaniałych, bardzo pomocnych 
nauczycieli. 

– Jak wyglądało porozumiewanie się z nauczy-
cielami? Czy nauczyciele w szkole znali język 
migowy?
– Raczej nie znali, ale to mi nie przeszkadzało, bo 
miałem aparaty słuchowe, przez co było mi łatwiej 
porozumiewać się z nimi. Głównie rozmawiałem 
z nauczycielami osobiście, bo – żebym ich zrozu-
miał –  musiałem patrzeć na nich, gdyż nie tylko 
słucham, ale również czytam z ruchu warg. Ro-
dzina dobrze o tym wie, więc  dykcja u niej jest 
zdecydowanie lepsza niż u innych. A na uczelni  
zazwyczaj pomaga mi siostra, jeśli są jakieś ważne 
informacje do zapisania.

– A jak wyglądało  porozumiewanie się z ró-
wieśnikami?
– Początek był trochę skomplikowany, gdyż musia-
łem się nauczyć nowych dźwięków, ale po czasie 
było to dla mnie już łatwe. Nawet z najlepszym, 
niewidomym, przyjacielem dogaduję się bez pro-
blemu. Rozmawiamy i piszemy do siebie cały czas. 
Niektórzy z uśmiechem i zadziwieniem patrzyli na 
nas, jak się dobraliśmy, bo na każdych zajęciach 
w gimnazjum i liceum siedzieliśmy razem – on 
niewidomy, a ja niesłyszący. Co najciekawsze, by-
liśmy zgrani jak nikt inny. Ja byłem jego oczami, 
a on moimi uszami.

– Na czyją pomoc mógł pan liczyć w sytuacjach 
dla siebie trudnych?
– Przede wszystkim na rodzinę, która zna i rozumie 
moją sytuację, oraz na kogoś z bliższej relacji, czyli 
niewidomego przyjaciela. Jednak dotychczas każda 
moja klasa dbała o siebie nawzajem, co było dla 
mnie niezwykle pomocne w życiu.

Zabawa w głuchy telefon? Nie...!
Rozmowa z Sebastianem Karczmarem – niesłyszącym studentem Uniwersytetu Zielonogórskiego
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– A proszę powiedzieć, jak wyglądał egzamin 
maturalny? Czym się różnił od egzaminu, jakie-
mu poddawani są uczniowie w pełni słyszący?
– Byłem zwolniony z egzaminu ustnego z angiel-
skiego i ze słuchania. Z polskiego ustnego nie by-
łem zwolniony, ale udało mi się to zaliczyć. Jeśli 
chodzi o egzaminy pisemne, to miałem ułatwie-
nia w postaci osoby wspomagającej przydzielonej 
do mojej klasy integracyjnej. Wspomnę jeszcze 
o tym, że ze względu na moje orzeczenie o niepeł-
nosprawności  pisałem je sam, z osobną komisją 
i w osobnej sali.

– Po ukończeniu szkoły średniej podjął pan stu-
dia na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierun-
ku informatyka. Co zadecydowało o wyborze 
kierunku studiów?
– Głównie to, że jest to związane z moimi zainte-
resowaniami. Chciałbym móc tworzyć gry kom-
puterowe oraz programować. Ważne jest też dla 
mnie to, żeby móc pracować w domu i nie wcho-
dzić w interakcję z innymi ludźmi. W ciszy będę 
mógł spokojnie pracować. W decyzji o wyborze 
studiów ważne było również, że uniwersytet jest 
blisko domu, co pozwala mi na współpracę z moją 
siostrą i możliwość korzystania z jej pomocy. 

– Jak pan sobie radzi na wykładach, ćwiczeniach 
czy podczas egzaminów? Dla mnie to niewy-
obrażalnie trudne.
– Moje deficyty słuchu sprawiają, że głównie sku-
piam się na czytaniu treści, zamiast słuchać nauczy-
cieli. Można więc łatwo wyciągnąć wniosek, że je-
stem wzrokowcem. Problemy zaczynają się wtedy, 
gdy na zajęciach oglądamy jakiś film polski bez 
napisów. Dla mnie jest on zupełnie niezrozumia-
ły, ponieważ widzę wtedy jedynie obraz. U mnie 
w domu wszyscy wiedzą, że jak oglądamy film, to 
musi on  mieć możliwość włączenia napisów. Jeśli 
chodzi o inne przedmioty, to z angielskim jedyny 
problem mam z mówieniem, bo mogę mówić nie-
wyraźnie. Ale ostatnio, na zajęciach z angielskiego, 
nauczyciel powiedział, że jest zaskoczony, bo le-
piej rozumie mnie po angielsku, niż gdy mówię po 
polsku. Jest to związane z tym, że mam trudność 

z wymawianiem ź, ż, dż, dź itp. A język polski jest 
wypełniony takimi głoskami.
Na wykładach radzę sobie dobrze, bo głównie czy-
tam slajdy prezentacji, zamiast słuchać, co profe-
sorowie mówią. Wiadomo, że mogę przegapić to, 
co wykładowca dodaje poza slajdem, co może być 
przydatne w życiu. Ale wystarczy, że spytam profe-
sorów o szczegóły po zajęciach. Myślę, że wszyscy 
prowadzący są chętni, aby mi pomóc jak najlepiej 
zrozumieć dany temat. Mam również możliwość 
chodzenia na zajęcia indywidualne z przedmio-
tów, które są dla mnie trudne. Problemem podczas 
wykładów jest dla mnie to, że przeczytam to, co 
jest wyświetlone, a potem muszę poczekać około 
10 minut, aż profesor w końcu przerzuci kolejną 
stronę prezentacji. Co mnie łączy z innymi stu-
dentami? Chyba to, że tak samo się stresuję przed 
egzaminami ;).

– Podejmując studia na Uniwersytecie Zielono-
górskim, pewnie od razu zetknął się pan z Pełno-
mocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnospraw-
nościami i Radą Studentów Niepełnosprawnych. 
Czy korzystał pan z ich pomocy?
– To właśnie tam dowiedziałem się o stypendium 
dla studentów z niepełnosprawnościami oraz 
o możliwości przydzielenia mi osoby wspomaga-
jącej, która będzie ze mną na każdych zajęciach. 
Co do Rady Studentów Niepełnosprawnych to do 
niej należę, jak również mój niewidomy przyjaciel. 
Na spotkaniach wcale nie jest nudno, jak pewnie 
niektórzy sobie myślą. Większość z nas ma do sie-
bie dystans i potrafi rozbawić wszystkich :). Nie-
skromnie powiem, że ze mną na czele.

– A jak pan sobie radził w dobie kształcenia 
zdalnego? 
– Mógłbym powiedzieć, że nerwy mnie nie opusz-
czały. Dobrze, że siostra była obok. Niektórzy wy-
kładowcy mieli tak kiepski mikrofon, że prosiliśmy 
profesora, żeby „wyłączył kosiarkę” z tyłu. Słysza-
łem szumy, przerywanie, nawet aparaty nie radziły 
sobie w tych sytuacjach. Moimi uszami podczas 
zdalnych zajęć była moja siostra Klaudia i to ona 
robiła notatki z najważniejszy rzeczy. Pomimo tego 
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i tak nie zawsze mogłem zrozumieć, co  mówiono. 
To sprzyja nudzie i lenistwu podczas wykładów. 
Wyobraźmy sobie, że nic nie rozumiem, nic nie 
słyszę, a zajęcia trwają od 9.00 do 15.00. Chciało 
mi się wtedy spać czy pograć podczas zajęć. Było 
ciężko, ale trafiłem do wspaniałej, wspierającej się 
grupy. Sam byłem zaskoczony, że udało mi się zdać. 

– Jaki sprzęt jest dzisiaj najbardziej przydatny 
w edukacji młodych ludzi z niepełnosprawnością 
słuchu?
– Do rozmowy i słuchania, m.in. nowych dźwię-
ków, są aparaty słuchowe, ale niestety tanie nie są. 
Obecnie mam na uszach przedostatnią generację 
aparatów słuchowych, a kosztowały około 18 tys. 
zł. Oczywiście jest wsparcie finansowe, ale wynosi 
– obecnie po podwyżce – 2000 zł od sztuki. Resztę 
trzeba zapłacić samemu. Obecnie testuję najnowszą 
generację aparatów słuchowych, bo technologia 
idzie do przodu. Kolejnym urządzeniem, które 

zdało egzamin, jest Roger. Urządzenie przypo-
minające długopis na sznurku, który zawiesza na 
szyi nauczyciel. To urządzenie jest mikrofonem, 
który łączy się z aparatami i przekazuje mi dźwięk 
bezpośrednio do nich. Więc nauczyciel nie musi 
stać do mnie przodem, abym go rozumiał. Dodat-
kowo generuje napisy na komputerze. Taki Roger 
kosztuje obecnie około 11 tys. zł.

– Na zakończenie – co przekazałby pan osobom, 
które są w podobnej sytuacji?
– Jeśli przytrafi się sytuacja, w której ludzie się na 
ciebie wkurzają i wyzywają, to jest jedna podsta-
wowa rada ode mnie: nie słuchaj ich!

– Dziękuję za rozmowę. Życzę dalszych suk-
cesów! 

Rozmawiała: 
 Grażyna MIŁKOWSKA
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– Najwięcej problemów 
ze słuchem mają osoby 
starsze?
– Tak. Według Świato-
wej Organizacji Zdrowia 
utrata słuchu dotyka co 
trzecią osobę po 70 roku 
życia. Niedosłuch stał się 
chorobą cywilizacyjną. 

– A jakie są tego przy-
czyny?
– Główną przyczyną 
problemów ze słuchem 
jest hałas. Żyjemy oto-

czeni szumem samochodów, słuchamy muzyki 
przez słuchawki, pracujemy w głośnych warun-
kach. Szkodliwe jest nie tylko długotrwałe prze-
bywanie w hałasie, ale również narażenie na nagłe, 
głośne dźwięki, np. wybuch petardy, strzał, pisk.

Słuch pogarsza się także z wiekiem. Narząd 
słuchu nigdy nie „odpoczywa”, pracuje w dzień 
i w nocy, nie możemy go wyłączyć. Fizjologicznie 
więc ulega osłabieniu z wiekiem.

Warto wiedzieć, że niedosłuch powoduje nie 
tylko zmiany w słyszeniu. W dużej mierze przy-
czynia się także do wycofania czy depresji. Mózg, 
który nie słyszy dobrze, musi wykonać dwa razy 
cięższą pracę, by zrozumieć i odgadnąć dociera-
jące słowa. Słuchanie staje się męczące. Niemoż-
ność porozumiewania się z otoczeniem sprawia, 
że zaczynamy się izolować, ograniczamy swoją 
aktywność społeczną do minimum.

– Zmartwiła mnie pani. Pasjami słucham au-
diobooków. Robię to, by oszczędzać oczy, któ-
re również sprawiają mi problemy. Efekt jest 
taki, że wiele godzin spędzam ze słuchawkami 

na uszach, ciesząc się, że mogę poznawać nowe 
książki. Czy słuchanie audiobooków jest równie 
szkodliwa, jak słuchanie muzyki?
– Słuchanie audiobooków przez słuchawki jest 
mniej szkodliwe od słuchania muzyki. Jednak 
wszystko zależy od poziomu głośności. Jeśli usta-
wiamy słuchawki na tyle głośno, że zagłuszamy 
dźwięki docierające z zewnątrz, lub jeśli osoba 
siedzącą obok nas słyszy to, czego słuchamy przez 
słuchawki – ewidentnie poziom głośności jest za 
wysoki i grozi uszkodzeniem słuchu. Pamiętajmy 
również, że bardziej szkodliwe dla naszego słuchu 
są słuchawki douszne. Jeśli lubimy słuchać muzyki 
lub audiobooków przez słuchawki, wybierajmy te 
nauszne.

– Zaczynamy odczuwać problemy ze słuchem. 
Jak sobie pomóc?
– Pierwszym krokiem do poprawy słyszenia jest 
wykonanie badania słuchu. Badanie jest proste 
i bezbolesne. Polega na reagowaniu na dźwięki, 
które są prezentowane przez słuchawki. Jeśli ba-
danie wskaże na niedosłuch, kolejnym krokiem 
będzie dopasowanie aparatów słuchowych. Aparaty 
słuchowe zapewniają rehabilitację słuchu i popra-
wiają komfort życia. Są dopasowane indywidualnie 
do ubytku słuchu, dlatego wymagają wykonania 
specjalistycznych testów. Nie kupisz ich z reklamy 
w gazecie czy w telewizji. Tylko wykwalifikowany 
protetyk słuchu może dobrać odpowiednie aparaty, 
dopasowane do potrzeb pacjenta.

– Wiele osób nie ma przekonania do aparatów, 
wstydzi się je nosić. Jak pani sądzi, dlaczego?
– Aparaty słuchowe nadal kojarzą się z czymś 
wstydliwym. Ma to związek z tym, że jeszcze 
kilka lat temu aparaty były duże, dostępne tylko 
w jednym kolorze. Bardzo często generowały do-

Profilaktyka słuchu  
– przydatna
Rozmowa z Pauliną Konieczną – dyplomowanym protetykiem słuchu
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datkowe dźwięki, piszczały. Współczesne aparaty 
słuchowe są dyskretne, mają niewielkie rozmiary 
i są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. 
Są dopasowywane indywidualnie do niedosłuchu, 
a nowoczesna technologia skutecznie wyelimino-
wała problem piszczenia tych urządzeń. Być może, 
powodem wstydu dla niektórych jest fakt, że nie 
są już do końca sprawni. Aparat słuchowy może 
kojarzyć się ze starością. Tymczasem coraz częściej 
pacjentami naszego gabinetu są dzieci oraz młode 
osoby. Bardzo często pacjenci mówią także, że 
jak założą aparaty, to będą zmuszeni używać ich 
cały czas. Tymczasem aparaty zawsze ściągamy na 
noc. Korzystamy z nich w ciągu dnia po to, żeby 
rehabilitować słuch i poprawić komfort życia. Na 
rynku pojawiają się coraz nowsze, lepsze aparaty, 
które wspierają pracę mózgu, pomagają skupić 
się na istotnych dźwiękach, nie generują szumów 
czy pisków.

– Myślę, że seniorów może zainteresować cena 
aparatu słuchowego. Proszę coś powiedzieć na 
ten temat. Chciałabym też wiedzieć, czy kupno 
aparatu może być sfinansowane czy dofinanso-
wane przez NFZ? 
– Ceny aparatów są bardzo różne. Najważniej-
szym kryterium doboru aparatów jest niedosłuch. 
To od głębokości uszkodzenia słuchu zależy, jaki 
aparat zaproponujemy. Dlatego najpierw należy 
wykonać niezbędne badania. Dopiero na podsta-
wie wyników i po rozmowie z pacjentem jeste-
śmy w stanie zaproponować najkorzystniejsze dla 
pacjenta rozwiązanie. Aparaty słuchowe są dofi-
nansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Osoby, które mają orzeczenie o niepełnospraw-
ności i ich dochód nie przekracza ustalonej wiel-
kości, mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie  
z PFRON-u. 

– Kiedy powinniśmy podjąć badania profilak-
tyczne słuchu?
– Po 65 roku życia warto zacząć wykonywać pro-
filaktyczne badania słuchu, dzięki którym można 
w porę wychwycić początki złego słyszenia. Jest 
to bardzo ważne, ponieważ głęboka utrata słuchu 

wiąże się z gorszym samopoczuciem, unikaniem 
kontaktów z rodziną. Ubytek słuchu źle wpływa 
także na pamięć, może powodować demencję.

– Co powiedziałaby pani czytelnikom?
– Jeżeli masz wrażenie, że słyszysz mowę, ale 
jej nie rozumiesz, jeśli odnosisz wrażenie, że 
inni mówią niewyraźnie (zwłaszcza w gwarze 
lub w hałasie), jeżeli rodzina zwraca uwagę, że 
za głośno oglądasz telewizję – przyjdź i wykonaj 
profesjonalne badania słuchu. Utrata słuchu nie 
musi w niczym ograniczać! Wystarczy zaopatrzyć 
się w dobre aparaty słuchowe.

– Reprezentuje pani firmę Słuchmed. Proszę mi 
coś więcej o niej powiedzieć
– Firma Słuchmed od 30 lat zajmuje się wykony-
waniem testów słuchu, dopasowaniem aparatów 
słuchowych oraz szerzeniem świadomości na temat 
niedosłuchu wśród mieszkańców całej Polski. Od-
dział w Zielonej Górze powstał w 2015 r . i znaj-
duje się w samym centrum Zielonej Góry, przy al. 
Niepodległości 1 (obok przychodni „Aldemed”). 
Gabinet specjalizuje się w wykonywaniu tradycyj-
nych badań słuchu (audiometria tonalna, impedan-
cyjna, mowy) oraz komputerowych testów słuchu. 
Badania słuchu są bezbolesne i proste, wykonywa-
ne w profesjonalnej kabinie. W ofercie gabinetu 
znajdują się najnowocześniejsze aparaty słuchowe, 
zarówno te zauszne (ładowalne i na baterie), jak 
i wewnątrzuszne (umieszczane w kanale słucho-
wym). Wykwalifikowani protetycy słuchu doradzą 
i pomogą wybrać aparaty słuchowe dopasowane 
do każdego rodzaju ubytku słuchu. W gabinecie 
pacjenci mogą też zakupić środki do pielęgnacji 
aparatów słuchowych oraz baterie.

– Rozumiem, że słuchacze uniwersytetów trze-
ciego wieku będą mieli specjalne względy...
– Tak jest. Serdecznie zapraszamy.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: 
 Grażyna MIŁKOWSKA
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 �Mitem jest, że wszyscy Głusi potrafią czytać 
z ruchu warg. W rzeczywistości część z nich 
posiadło tę cenną umiejętność, ale nie wszy-
scy. Jeśli natomiast Głuchy faktycznie potrafi to 
robić, pamiętajmy, by patrzeć w jego/jej stronę 
i w miarę wyraźnie mówić.
 � Aparaty słuchowe i implanty czasami poma-
gają słyszeć, ale nie przywracają słuchu w stu 
procentach. Nie wystarczy więc osoby Głuchej 
zaimplantować, by zaczęła słyszeć.
 � Kolejnym mitem jest, że osoby nie(do)słyszą-
ce należy traktować ulgowo, ponieważ mają 
obniżoną sprawność intelektualną, w związku 
z czym są niesamodzielne i bezradne.
 � Głuchy nie równa się „głupi” lub „upośledzony 
umysłowo”, jak uważa część osób. Trudność 
w kontakcie wynika z barier komunikacyjnych, 
językowych i kulturowych, a nie z poziomu czy-
jejś inteligencji lub złej woli. Czasami Głusi 
wydają pewne nieskładne dźwięki, ale ma to 
związek z tym, że nie mają pełnej kontroli nad 
instrumentami głosowymi, których po prostu 
nie słyszą! Ciężko jest stroić gitarę, gdy nie 
słyszy się dźwięku strun.
 � Niektóre osoby niesłyszące potrafią dobrze 
mówić, lecz trzeba pamiętać, że często jest to 
komunikacja jednostronna, czyli mogą nie ro-
zumieć tego, co druga osoba im odpowiada.
 � Osoby nie(do)słyszące w najmniejszym stopniu 
nie różnią się od słyszących poziomem inteli-
gencji i należy im stawiać takie same wyma-
gania jak innym.
 � Często nieprawdą jest, że Głuchy nic nie słyszy. 
Wśród niesłyszących zaledwie 2-4% osób rze-

czywiście nie słyszy wcale. Pozostali, chociaż nie 
słyszą mowy innych, mogą odbierać wiele innych 
dźwięków z otoczenia, np. odgłos stukania młot-
kiem czy też warkot silnika w aucie. W związku 
z tym nieprawdą jest też to, że nie przeszkadza 
im hałas, tym bardziej że nawet jeśli nie słyszą 
dźwięku, to odczuwają drgania i wibracje, np. 
podłogi czy mebli, co może ich dekoncentrować. 
Nieprawdą jest również to, że do osoby nie(do)
słyszącej należy mówić możliwie najgłośniej.
 � Ze względu na brak naturalnego przyswajania 
mowy jedynym problemem w komunikacji 
jest jej ograniczony wymiar, a nie całkowity 
brak. Głusi posługujący się językiem migowym 
mają problem z komunikowaniem podobnie 
jak cudzoziemcy – język polski jest dla nich 
często językiem obcym. Wielu Głuchych potrafi 
przeczytać lub napisać informację po polsku, 
ale – jak każdy użytkownik języka obcego – 
mogą łatwo popełnić błędy, np. gramatyczne 
czy stylistyczne.
 � Głusi posługują się polskim językiem migowym 
(PJM), który jest dla nich językiem naturalnym, 
ale posiada swoistą gramatykę o charakterze 
wizualno-przestrzennym, odmienną od polskiej.
 � Pisownia  nazwy „Głusi” dużą literą ma podkre-
ślać, że chodzi o grupę kulturową, a nie o osoby 
z niepełnosprawnościami. Głusi mają swój ję-
zyk, swoją historię, swój system znaczeń, war-
tości i norm, podobnie jak Łemkowie, Kaszubi 
czy Ślązacy.

Źródło: https://kulturawrazliwa.pl/wiedza/mity-i-
-fakty-o-gluchych

Mity i fakty o Głuchych
Aby w sposób wiarygodny pisać o społeczności Głuchych, należy najpierw poznać o nich kilka 
istotnych faktów oraz rozprawić się z pewnymi rozpowszechnionymi mitami.
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Dodatek społeczny nr 5 do pisma „Inspiracje”, maj – listopad 2021

I. Jak nawiązać kontakt z osobą głuchą?
1. Machanie ręką – jeśli stoimy w zasięgu wzro-

ku Głuchego, możemy pomachać ręką (góra-dół), 
żeby zwrócić jego uwagę i nawiązać kontakt wzro-
kowy.

2. Klepanie w ramię – jeżeli Głuchy jest do nas 
odwrócony plecami, jego uwagę możemy zwró-
cić poprzeć dotknięcie, lekkie klepnięcie w ramię 
(ważne, by dotknąć ramienia, a nie głowy, pleców, 
szyi czy ręki, bo wtedy osoba może poczuć się 
zagrożona).

3. Tupanie – jeżeli chcemy zwrócić uwagę gru-
py Głuchych, będąc z nimi w tym samym pomiesz-
czeniu, możemy to zrobić poprzez tupanie w pod-
łogę. Osoby głuche wyczują drgania przenoszone 
przez podłogę i zwrócą na nas uwagę.

4. Miganie świateł – jeżeli jesteśmy w pomiesz-
czeniu z grupą Głuchych i chcemy zwrócić ich 
uwagę, możemy to zrobić poprzez zapalanie i wy-

łączanie światła. Lepiej się to sprawdzi niż tupanie, 
jeśli osób jest więcej lub sala jest duża.

5. Stukanie w stół – jeżeli siedzimy z Głuchym 
przy stole, np. podczas posiłku, i chcemy zwrócić 
jego uwagę, możemy to zrobić poprzez uderzenie 
w stół otwartą dłonią. Głusi wyczują drgania prze-
noszone przez stół.

Ciekawostki znalezione w internecie

Savoir-vivre Głuchych

Gest miłości w języku migowym. Używa go także papież Franciszek.
Źródło: https://www.przegladpiaseczynski.pl/aktualnosci/niezrozumiany-gest/
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6. Rzucenie czymś lekkim – jeżeli dobrze zna-
my osobę niesłyszącą, możemy zwrócić jej uwagę 
poprzez rzucenie czymś lekkim w dolną partię ciała 
(np. poduszką, zawiniętym papierkiem).

II. Jak utrzymać kontakt z osobą głuchą?
1. Utrzymanie kontaktu wzrokowego jest rze-

czą najważniejszą , przerwanie go zerwie komu-
nikację. Błądzenie wzrokiem jest odbierane jako 
niegrzeczne.

2. Nawet jeśli podczas rozmowy z Głuchym 
towarzyszy nam tłumacz, należy patrzeć na osobę 
niesłyszącą, a nie na tłumacza, ponieważ to z nią 
rozmawiamy.

3. Śledzenie wzrokiem rąk migającego jest 
podstawowym błędem osób zaczynających migać. 
Podczas rozmowy powinno się patrzeć w oczy, 
a nie na ręce. Na początku jest to trudne, ale z cza-
sem słyszący wypracowują taką umiejętność.

4. Nadmierne potakiwanie głową może zostać 
zrozumiane jako objaw lekceważenia i działa roz-
praszająco.

5. Jeżeli zobaczysz migające ze sobą osoby, 
nie przechodź pomiędzy nimi, bo powoduje to 

chwilowe zerwanie kontaktu między migają-
cymi, a co za tym idzie – przerwanie komuni- 
kacji .

6. Zakrywanie ust ręką lub niewyraźne mó-
wienie (jeśli osoba ma aparat słuchowy/implant) 
również utrudnia komunikację.

III. Inne aspekty związane z Kulturą  
Głuchych

1. Bicie braw – słyszący biją brawa poprzez 
klaskanie, natomiast osoby niesłyszące poprzez 
podniesienie rąk i ruch dłońmi jakby wkręcali ża-
rówkę.

2. Głusi nie mają w zwyczaju zwracać się do 
nowo poznanych osób per pan/pani. Od razu prze-
chodzą na „ty” – są bardzo bezpośredni. Szybciej 
też skracają dystans fizyczny – nie mają problemu 
z przestrzenią osobistą, to dla nich całkowicie na-
turalne.

3. Jeżeli widzimy migające osoby w naszym 
otoczeniu, nie powinniśmy się w nie wpatrywać 
– jest to odbierane jako niegrzeczne i wścibskie.

 Oprac. GM
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Pierwsza strona kompozycji muzycznej autorstwa Czesława Grabowskiego, napisana dla Zielonogór-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Suita na 3 wiolonczele”. Utwór, jak mówi również zapis na 
str. 56 (jest tam widoczna ostatnia strona kompozycji), został ukończony 15 sierpnia 2021, co muzyk 
zaświadcza w tym miejscu własnoręcznym podpisem. Fragmenty zapisu nutowego kompozycji są prze-
wodnim motywem graficznym bieżącego wydania „Inspiracji”.
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Prolog
Hej, wy ludziska z Zielonej Góry
i dalszej jej okolicy,
dziś wam opowiem o wieszczu, który
dał imię naszej książnicy.

A imię jego oraz nazwisko
wisi na gmachu fasadzie,
choć żył on biednie, nie jak panisko,
marząc o stałej posadzie.

A tak się składa, że pisał wiersze,
czasem coś-niecoś zmalował,
więc jadł kit z okien zawsze przed pierwszem
albo zwyczajnie głodował.

Norwid, choć szlachcic, to cierpiał nędzę
w Paryżu na emigracji,
a jak na farby wydał pieniędze,
to, kurna, nici z kolacji.
 
I
Insze poety głowę mu truli:
„Oj, ty Kamilu Cyprianie,
chodzisz, biedaku, w jednej koszuli
i nie stać cię na mieszkanie

bo piszesz, Norwid, strasznie pokrętnie,
zrozumieć ciebie się nie da,
więc choć swe dzieła tworzysz namiętnie,
to w zadek klepie cię bieda.”

Lenartowicze oraz Asnyki
z niego się tak naśmiewali:
„Klep, klep Norwidzie swoje wierszyki,
za sto lat będziesz na fali !” (hłe, hłe hłe...)

I wykrakali, szarpane w pióro,
nie poszła w las ich nauka,
wierszów Norwida słuchać pod chmurą 
możem dziś na... ławce Bucka!*

No bo ławeczkę tę ustawiono
przed wejściem do Biblioteki
i ją w adapter wyposażono
i stać tam będzie na wieki.

Buckiem się zowie szef tego gmachu,
i nie jest-że on lebiegą,
ma wąs jak Norwid, zatem obciachu,
kurna, nie robi żadnego.

A oprócz wąsa, postury, brody
uśmieszek ma też Cypriana
i nosi ciuchy dawniejszej mody,
choć nie wiem, czy śpi w barchanach.

(Choć w internecie jest napisane,
że ławka to Norwidowa,
to przy swem zdaniu ja pozostanę
– dalibóg, raczej Buckowa!)

II
Norwid Nervala oraz Baudelaire’a
czytywał w oryginale
mrucząc pod nosem: „Jasna cholera,
nie naśladuję ich wcale

a choć wyrosłem na romantyzmie,
to symbolistą ja będę,
biegłym tak w mowie jako i w piśmie,
choć wiem, na laurach nie siędę...”.

Do Mickiewicza rzekł raz: „Adamie,
poczekaj-że ino chwilę,
ja też przygrucham se wielką damę
i, jak ta twoja, Marylę!”

No i wyhaczył gdzieś tam na balu,
gdzie byli arystokraty,
Marię Kalergis. – „Tak, panno lalu”
mówi jej – „nie mam ja chaty

i mieszkam kątem, a więc na chatę
cię nie naciągnę, dziewico,
oto mój PESEL, spójrz, mam dość latek,
by szczkać twe rumiane lico.”

Tak do niej mówił, tak na nią lukał
i miłość swą deklarował, 
a że nie było wtenczas fejsbuka,
więc ją w realu lajkował.

Norwid w tej Mańce strasznie się kochał,
lecz ona kręciła nosem
no i strzeliła poecie focha,
merdając mu pełnym trzosem

i tak mu rypła: „Ech, ty Norwidzie,
biedaku ty i dziwaku,
mam wieść ja żywot przy tobie w bidzie?!!
Ty chadzasz wszak w jednym fraku...”

On załkał wówczas: „Złotko kochane,
nie ściema to jest i nie pic :
...dwie świata tego rzeczy zostaną
poezja i dobroć, i więcej nic...”

Miłość swą przelać chciał na Trębicką:
– „Teraz twojego chcę pysia,
ty bądź mą muzą, choćby epicką,
wszak tyś jest także Marysia!”

A ta Trębicka, choć była miła,
rzekła: – „Nie wyjdę za pana...”
(lecz delikatnie, albowiem była
kulturna i wychowana). 

III
Aż trzem Maryśkom wtulał się w cycka,
ten Norwid, szalona głowa:
Maria Kalergis, Maria Trębicka
a także i Wasikowa.**

Ta trzecia bowiem (sprawdź, kto nie wierzy),
też była szefem książnicy,
co przy najdłuższej Alei leży – 
– Wojska Polskiego ulicy

i kilka latek tam się rządziła,
a na chrzcie Maria jej dali,
(chociaż zarostem się nie szczyciła,
i z modą jest wciąż na fali).

Epilog
Norwid głodował. Aż dziurę w garncu
wygryzł, gdy ścisła go bida,
więc wylądował on w domu starców.
O, kurna, żal mi Norwida...

I załamuję, myśląc tak, ręce,
że widok mącą mu chmury
na gmach, co wznieśli jemu w podzięce
mieszkańcy Zielonej Góry.

� Halina�Bohuta-Stąpel
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* Andrzej Buck – 
dyrektor WiMBP 
w Zielonej Górze, 
wcześniej dyrek-
tor Lubuskiego 
Teatru, animator 
życia kulturalnego

** Maria Wasik 
– wieloletnia 
dyrektor WiMBP 
w Zielonej Górze, 
animatorka życia 
kulturalnego 

Woda w Zielonej Górze

Płyń, płyń, płyń...
Wystawa�klubu�fotograficznego�„Fotooko”�odbyła�
się�–�w ramach�Winobrania�–�3�września�2021�r.�
przed�budynkiem�BWA.�W mieście�nie�możemy�
się�pochwalić�zbyt�dużą�ilością�akwenów,�właści-
wie�brak�też�rzeki,�stąd�ciekawość,�co�wyszperają�
swymi�obiektywami�fotograficy.�No�to�popatrzmy,�
jak�im�to�wyszło�w kolorze...

Jeśli chodzi o miejsca, w których fotografujący wykrywali 
wodę, to wygrało Zatonie, modny ostatnio cel niedzielnych 
spacerów zielonogórzan. Czas i pogoda to następne kryte-
rium, które pomoże uporządkować kolejność oglądania fo-
tografii. Woda o każdej porze roku wygląda inaczej, jej ko-
lor zależy od barwy nieba, podłoża, roślin na jej obrzeżach, 
ilości światła, które zdoła ukraść słońcu. W zależności od 
pory roku i pogody zwiększa się zakres użyteczności wod-
nych zbiorników. W różnych miejscach miasta pojawiają 
się kurtyny wodne dla dorosłych i dzieci, a ptactwo i inne 
zwierzęta znajdują dla siebie poidełka, maluchy chlapią 
nóżkami w fontannie, co z przyjemnością zarejestrowali 
klubowi fotoreporterzy. Zgodnie z hasłem „woda hartuje” 
zimą można złapać obiektywem morsujących na zalewie 
w Ochli albo podziwiać inne stany skupienia wody, którym 
natura nadaje artystyczne kształty. Największe wrażenie 
robią zdjęcia, na których woda działa na zasadzie lustra 
i odbija w nim piękno otaczającego świata. Odbity obraz 
przechodzi transformację, jest odwrócony stronami i prze-
kształcony, jako że jest to przecież swoista gra pomiędzy 
czymś trwałym i zmiennym...

Motyw wody od zawsze jest wdzięcznym tematem 
dla większości artystów, bo nie dosyć, że wpływa po-
zytywnie na stan psychiczny oglądającego, to u wielu 
budzi również refleksje na temat  życia i jego przemija-
nia. Dopóki trwa, niech płynie, płynie, płynie...

� Małgorzata�Turzańska

Fot. Elżbieta Subocz

Fot. Ewa Kwaśniewicz

Fot. Elżbieta Józefowicz

Fot. Halina Adamiak

Obraz Marty Bajorek-Irzykowskiej 
Fot. Krystyna Filmanowicz
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• Życzymy 100 lat!  
XXX-lecie 
Zielonogórskiego 
Uniwersytetu  
Trzeciego  
Wieku

• Przedstawiamy pasje 
seniorów: psy,  
koty, taniec,  
modelarstwo,  
fotografia,  
malarstwo  
i inne 

• „Blogoo” – codzienne 
zapiski Alicji  
Błażyńskiej.  
Od końca  
czerwca  
do końca  
września.

Fot. Ewa Kwaśniewicz

Fot. Adam Jastrzębski

Fot. Ewa Kwaśniewicz

Fot. Krystyna Bałunda

Fot. Beata Wiołyniec

Obraz Renaty Woźniak

Fot. Bolesław Polarczyk

Fot. Małgorzata Turzańska

Woda  
w Zielonej Górze
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