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• W stronę zdrowego  
stylu życia

	 Rozmowa	z	Grażyną	 
Wyczałkowską	 
–	trenerem	
personalnym,	
instruktorką	 
rekreacji	ruchowej	 
(Grażyna Miłkowska)

• Podróże w czasie  
i przestrzeni 

	 Życie	to	przecież...	
droga,	którą	
przebywa	każdy	
człowiek	 
od	narodzin	
do	kresu	 
(Barbara Nau)

• Ul. Bohaterów 
Westerplatte 

	 Do	1956	roku	nosiła	
nazwę	Topolowej	i	była	
brukowana	kocimi	łbami.	
Dziś	to	reprezentacyjna	
arteria	miasta.	

 (Fotografie na I, II, III i IV 
stronie okładki) 

Rok 2022 to rok  
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

30 lat minęło, jak jeden dzień...

Fot.	Wanda	Maciejewska

Fot.	Elżbieta	Subocz Fot.	Krzysztof	Subocz

Fot.	Krystyna	Filmanowicz

Fot.	Grażyna	Bogusławska

Fot.	Andrzej	Polański
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Wystawa z ulicą  
jako bohaterką
Wraz z rozpoczęciem dorocznego Winobrania ’2022 odbyło 
się w zielonogórskim BWA otwarcie wystawy fotograficznej 
klubu „Fotooko”. Ekspozycja trwała dość krótko, ledwie do 
11 września 2022 r.

Tematem	wiodącym	wystawy	została	wyznaczona	ul.	Bohaterów	
Westerplatte,	która	do	1956	roku	nosiła	nazwę	Topolowej	i w tamtych	
czasach	była	brukowana	kocimi	łbami.	Otwarcia	prezentacji	dokonał	
Wojciech Kozłowski,	dyrektor	BWA,	który	od	siedmiu	lat	życzliwie	
udziela	gościny	fotografującym,	skupionym	w klubie	„Fotooko”	dzia-
łającym	w ramach	ZUTW.	Prowadzącymi	obecnie	tę	grupę	fotografi-
ków	są	Ewa Kwaśniewicz i Roman Grobarski, a kuratorką	wystawy	
była	Krystyna Filmanowicz. Fotografujących,	którzy	zdecydowali	
się	wziąć	udział	w prezentacji	odnotowano	23,	zaś	prac	60.	Niektóre	
z nich	pokazujemy	na	kolorowych	stronach	okładek	niniejszego	nu-
meru	czasopisma.	Ul.	Bohaterów	Westerplatte	(powszechnie	zwana	
skrótowo:	Westerplatte)	choć	stanowi	główną	arterię	Winnego	Gro-
du	nie	wygląda	na	tych	zdjęciach	na	wielkomiejski	trakt.	Oglądamy	
różne	ważne	budynki,	ciekawe	detale,	są	nawet	nowoczesne	obiekty,	
ale	nie	przytłaczają,	nie	tworzą	nieprzyjemnego	wrażenia	jakiegoś	
„Manhattanu”.	Bohaterka	wystawy	jawi	się	jako	sympatyczny,	otwarty	
element	w spokojnym	mieście	średniej	wielkości.	I niech	tak	zostanie.	

Fot.	Beata	Wołyniec

Fot.	Ewa	Kwaśniewicz Fot.	Małgorzata	Turzańska Fot.	Regina	Pawliczak

Fot.	Bogdan	J.	Springer

Fot.	Stanisław	Jastrzębski

Fot.	Bolesław	Polarczyk

Fot.	Alicja	Zięta-

Fot.	Kazimierz	Błaszyński

Fot.	Elżbieta	Józwfowicz



.

Spis treści
Zapowiedź monografii ZUTW   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

Wywiady numeru
Danuta Kuleszyńska  
– Wzruszam się i chowam za kostiumem  
– rozmowa z Elżbietą Donimirską   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
Jolanta Kostecka  
– Bo muzyka jest po to, żeby być razem  
– rozmowa z Jakubem Gościniakiem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

Podróże w czasie i przestrzeni
Barbara Nau  
– W poszukiwaniu nowego i nie tylko . . .  .  .  .  .  .  .  15
Bogumiła Hyla-Dąbek  
– Wyprawy śladami przodków   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17
Marek Jurgoński  
– Riwiera czeka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
Przemysław S . Karwowski 
– Zielona Góra mojego dzieciństwa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Lidia Engel  
– Podróż przez życie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26
Halina Sędzińska 
– Świat się zmienia – signum temporis  .  .  .  .  .  .  .  35
Hanna Bilińska-Stecyszyn  
– Kobieta w spodniach   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38
Barbara Dzięcielewska  
– Wehikuł czasu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40

ZUTW – jego ludzie i sprawy
Bogumiła Hyla-Dąbek  
– Ptasie opowieści Ireny Anioł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43
Małgorzata Turzańska  
– U przyjaciół w Niemczech (1)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47
Małgorzata Turzańska  
– U przyjaciół w Niemczech (2)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  49
Małgorzata Turzańska  
– U przyjaciół w Niemczech (3)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51
Małgorzata Turzańska  
– Sprawny i świadomy senior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53
Małgorzata Turzańska  
– Plenerowe spotkanie integracyjne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  57
Małgorzata Turzańska  
– Bohaterka – ulica Bohaterów Westerplatte   .  .  .  59

Tu jesteśmy, tam byliśmy (wydarzenia)
Bogumiła Hyla-Dąbek  
– Baletnice w mieście . Księga 5 . O literkach  .  .  .  61
Ewa Kwaśniewicz  
– Skrzydlaty świat artysty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63
Ewa Kwaśniewicz  
– Rozmowy o pewnej książce  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66
Ewa Kwaśniewicz 
– Atmosfera warsztatów artystycznych   .  .  .  .  .  .  67
Małgorzata Turzańska  
– Programujemy zdrową przyszłość  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70

Recenzje
Barbara Nau  
– Śladami Alberta Severina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73
Hanna Bilińska-Stecyszyn  
– 66 ździebełek ciepełka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75
Krystyna Kamińska  
– Długi początek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76

Felietony
Hanna Bilińska-Stecyszyn  
– O Krystynie, która była Agnieszką   .  .  .  .  .  .  .  .  78

Różne
Adriana Witkowska  
– Człowieczy los . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Adriana Witkowska  
– My – ludożercy?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81
Adriana Witkowska  
– Duże kłopoty małych dzieci  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  82

Zdrowie
Grażyna Miłkowska  
– W stronę zdrowego stylu życia  
– rozmowa z Grażyną Wyczałkowską   .  .  .  .  .  .  .  83

Spotkanie redakcyjne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  91

Zestawienie bibliograficzne  
„Zielonogórski UTW”  
za lata 1989-2020 (w wyborze)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94



.

Drodzy Czytelnicy, 

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku doczekał się pięknego jubileuszu 
30 lat istnienia. Wśród wielu wydarzeń organizowanych z tej okazji, pojawił się 
pomysł stworzenia monografii, w której zamkniemy historię minionych lat, by 
choć odrobinę zachować dla potomnych i przyszłych badaczy. 

Jak ustaliliśmy, tak (prawie) zrobiliśmy! Sprężyliśmy siły, odkurzyliśmy pamięć 
bardzo wielu osób, przejrzeliśmy (po wielekroć) bogaty zbiór dokumentacji za-
chowanej przez panią prezes Zosię Banaszak. Okazało się, że archiwum Zielo-
nogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest pełne dokumentów w postaci 
tekstów wystąpień, wykładów, kalendarzy wydarzeń, materiałów, wycinków 
prasowych, ale także kronik, zdjęć, wytworów prac artystycznych. Wszystkie są 
pełne wspomnień o ludziach, którzy są tuż obok, ale przede wszystkim o tych, 
którzy pozostali już tylko na fotografiach, w tekstach czy jedynie w pamięci. 

Intencją piszących było ukazanie Uniwersytetu od jego początków, pokazanie 
jak się zmieniał, rozrastał i wzbogacał, stając się miejscem ważnym i bliskim dla 
blisko 3 tysięcy słuchaczy (tyle osób zapisało się do ZUTW) i istotnym dla tych, 
którzy korzystali z propozycji adresowanych do zielonogórzan. 

Mamy nadzieję, że publikacja ukaże się w listopadzie tego roku. Ufamy, że 
wielu spośród naszych Czytelników zechce po nią sięgnąć, odnajdując ślady 
własnej, minionej czy obecnej, aktywności i ze wzruszeniem będzie przeglądać 
karty również swojej przeszłości. 

Trzymajcie kciuki za szczęśliwe narodziny monografii „30 lat Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. 

Już dziś wyrażamy nadzieję na życzliwe przyjęcie publikacji.

W imieniu całego Zespołu Autorów
 Grażyna Miłkowska

Monografia

30 lat  Zielonogórskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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 Wywiady numeru

– Skąd wzięła się Bietka? 
– (śmiech) . To skrót od Elżbiety . Elżbieta – Bieta . 
Kuzynka Bietka – Balzac kiedyś napisał . W domu 
na mnie mówią różnie . Mama – rodzice już nie żyją 
– gdy coś chciała, to zawsze wołała Elżbieeeta, tak 
bardziej oficjalnie . Z kolei Bieta przyjęła się przede 
wszystkim wśród moich teatralnych kolegów . I tak 
się do tej Biety przyzwyczaiłam, że gdy ktoś zwra-
ca się do mnie Ela, to często nie reaguję, bo nie 
wiem, czy to o mnie chodzi . A z Bietą czasami 
zdarzały się komiczne sytuacje . Kiedyś jedziemy 
z koleżanką i jej znajomym . Ona cały czas do mnie 
Bietka, Bietka . A on do niej: co ty ciągle Mietkę 
wołasz . . . Koledzy w szkole teatralnej mówili też 
do mnie Bieczysława .

– Studia aktorskie to był świadomy wybór, przy-
padek czy rodzinna tradycja?

– Mój tato to była artystyczna dusza: pisał wier-
sze, śpiewał, prowadził różne imprezy, choć z za-
wodu żadnym artystą nie był . Pracował w stoczni 
w Szczecinie jako szef działu socjalnego . Udzielał 
się społecznie, organizował różne bale, był wodzi-
rejem, miał przepiękny głos, taki doniosły . I ten 
głos chyba po nim odziedziczyłam . Myślę, że za-
miłowanie do teatru miałam od urodzenia, bo już 
w przedszkolu i w domu śpiewałam na wszyst-
kich imprezach . Stawałam na stołek, recytowałam 
wierszyki, śpiewałam . Potem były kółka teatralne 
w podstawówce, a gdy poszłam do technikum me-
chanicznego, gdzie byli sami chłopcy i ja . . . 

– ...czy dobrze słyszę?! Zdobyłaś fach mecha-
nika?! 
– Technik mechanik, specjalność budowa maszyn . 

– Maszynę jakąkolwiek w ogóle zbudowałaś?
– Tak, jako pracę dyplomową dźwig zbudowałam 
(śmiech) . Ale z chłopakami z klasy już na początku 
założyliśmy coś w rodzaju kabaretu, dawaliśmy 
w auli szkolnej nasze programy, dołączyli do nas 
koledzy ze starszych klas i tak to wszystko się ar-
tystycznie kręciło . Mieliśmy fajnego dyrektora, 
który – widząc nasz zapał – zatrudnił w szkole 
aktora-emeryta, żeby nas prowadził już tak bar-
dziej teatralnie . Ja i mój kolega Mirek, który był 
rok wyżej ode mnie, zaprzyjaźniliśmy się z tym 
aktorem, bywaliśmy u niego w domu, opowiadał 
nam o pracy w teatrze, pokazywał albumy . A na-
wet nauczył nas, jak pić piwo, żeby nie siadało 
na gardło: stawia się butelkę na kaloryferze, żeby 
było ciepłe, dosypuje się ciut soli . . . Więc piliśmy 
z nim to piwo . . . To on ukształtował nas aktorsko 
tak bardzo, że z kolegą jako jedyni poszliśmy do 
szkoły teatralnej . Uzmysłowił nam, że powinniśmy 
iść tą, a nie inną drogą . Mirek jest dziś w teatrze 
w Kielcach, a ja w Zielonej Górze . 

Wzruszam się i chowam za kostiumem
Rozmowa z ELŻBIETĄ DONIMIRSKĄ, aktorką Teatru Lubuskiego, która od trzech lat 
prowadzi także kabaret UTW „Monte Verde” 

Fot . Boleslaw Polarczyk
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– W Teatrze Lubuskim grasz już od 33 lat. Nie-
bywały wyczyn. Zwykle bowiem aktorzy szuka-
ją swoich miejsc w różnych teatrach, wędrują 
z miast do miast...
– Może i ja bym próbowała tych wędrówek – bo 
były takie okresy w Teatrze Lubuskim, że nie gra-
łam – ale gdy już wchodzi się w dorosłe życie, 
gdzie jest mąż i dziecko, to z tych poszukiwań 
czasami trzeba zrezygnować . Mąż mój pracował 
jako prawnik w Zielonej Górze i trudno, żeby za 
mną jeździł po całej Polsce, więc musiałam się 
niejako dostosować do sytuacji . Teraz on miesz-
ka w Mosznej pod Opolem i tam w zasadzie jest 
nasz dom, a ja zostałam tutaj, bo cały czas gram . 
Poza tym ze mną jest jak w tym przysłowiu o sta-
rych drzewach: że się ich nie przesadza . I całe 
moje serce było i jest tutaj . Uważam, że mamy 
w Zielonej Górze superteatr, od zawsze jest tu 
fajny klimat . Wszyscy reżyserzy, którzy przyjeż-
dżają, chwalą nasz zespół, a my zawsze jesteśmy 
chętni do pracy . To, co pokazujemy na scenie, 
jest dowodem na to, że dobry teatr można robić  
wszędzie .

– Aktor gra na emocjach, często przejmuje 
wrażliwość swoich bohaterów. Czy, wcielając 
się w jakąś postać, idziesz w stronę pełnego 
zatracenia? Gdzie ta granica między teatrem 
a rzeczywistością się zaciera, czy jest to raczej 
chłodna kalkulacja? 
– Aż tak nie poświęcam siebie, żeby tę równowagę 
zatracić, ale rzeczywiście bardzo dużo myślę nad 
rolą, zastanawiam się nad postacią, jaki to czło-
wiek, jak ja postąpiłabym w jego sytuacji . . . Tak . 
Analizuję tę postać w miarę szczegółowo .

– A gdy już schodzisz ze sceny i wracasz do 
domu, to co wtedy? Stajesz się żoną, mamą, 
przyjaciółką, czy nadal jesteś aktorką, która 
żyje życiem swojej bohaterki? 
– Trzeba to rozdzielić, zwłaszcza gdy dzieci są 
małe, bo inaczej coś by w tym domu kulało . Choć 
i tak moje dorosłe już córki narzekały, że byłam 
mamą, której nie było . Odczuwały tę moją nieobec-
ność głównie wieczorami, gdy to zwykle mama 
kładzie dzieci do łóżka, czyta im bajki . . . One pa-
miętają, że rzadko kładłam spać, rzadko czytałam, 

Próba kabaretu „Monte Verde” 
Fot . Bogumiła Hyla-Dąbek
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robił to tata, a mama ciągle się spieszyła . Ale gdy 
tylko mogłam, starałam się być dobrą matką, żoną, 
gospodynią . . . Sprzątałam, gotowałam . . . Myślę, że 
córki doceniają dziś, iż ważne jest to, co chcemy 
w życiu robić i że warto o to walczyć . Bardzo ko-
cham swój zawód i nie wyobrażam sobie, żebym 
mogła robić cokolwiek innego . I nigdy nie żało-
wałam i nie żałuję, że wybrałam tę drogę .

– Wolisz być przez reżysera prowadzona czy 
kochasz zupełną wolność, jaką daje reżyser przy 
budowaniu postaci, którą grasz?
– Uwielbiam dokładać coś od siebie, mieć tę wol-
ność w kreowaniu; gdy coś wspólnie robimy, chcę 
tworzyć postać . Do takich reżyserów, którzy dają 
aktorowi tę wolność, należy Robert Czechowski . 
Bardzo lubię z nim pracować .

– Wymarzona rola?
– Nie mam takiej . Należę do tych aktorek, które 
przyjmują każdą rolę, nawet najmniejszą, i w każ-
dej próbuję siebie odnaleźć . Ale im jestem starsza, 
tym częściej zastanawiam się, co ja z tą rolą mogę 

zrobić . Z wiekiem przychodzi większa odpowie-
dzialność za to, co się gra . Często boję się, że so-
bie nie poradzę . Pojawia się niepewność . Ale za 
każdym razem szukam w sobie pokładów, których 
jeszcze nie odkryłam . Pamiętam, że był taki sezon, 
w którym musiałam zagrać matkę w kilku różnych 
sztukach, były ich ze trzy albo cztery . I teraz: zrób 
tę matkę tak, by każda z nich była inna . I ponoć 
mi się to udało, ale bardzo ciężko nad tym praco-
wałam . 

– Jakie chwile w życiu aktora są najbardziej 
stresujące, dramatyczne?
– W naszym środowisku mówimy, że aktor narzeka 
dwa razy: gdy gra i gdy nie gra . Bo jak gramy, to 
jesteśmy zmęczeni . A gdy nie gramy, to: o Boże, 
co się stało, dlaczego nie ma dla mnie roli . . . Oczy-
wiście dla aktora największym dramatem jest, jeśli 
nie pracuje . Takich dramatów miałam kilka w swo-
im życiu: dwa sezony, w których nie byłam obsa-
dzana z różnych niezawodowych powodów . I to 
było przykre . Jeśli nie ma się niczego w zamian, 
to można wpaść w depresję . Na szczęście miałam 

Próba kabaretu „Monte Verde” 
Fot . Bogumiła Hyla-Dąbek
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wówczas małe dziecko i cała moja uwaga była 
skupiona na rodzinie . Bo zawsze chciałam mieć 
ciepły, fajny, rodzinny dom . 

– Płaczesz czasami?
– No pewnie . Bardzo szybko wzruszałam się, gdy 
moje dzieci w przedszkolu mówiły wiersze, pła-
czę na filmach . . . O, choćby teraz słucham płyty 
Daniela Grupy i za każdym razem się wzruszam, 
a za pierwszym razem sobie popłakałam i teraz 
też mi się chce . . . Codziennie staram się czegoś 
posłuchać, przeczytać i obejrzeć coś, co mnie do-
tknie, przy czym mogę się wzruszyć, zatrzymać, 
przeżyć, puścić łzę albo szczerze się pośmiać . Ale 
też mam i takie dni, że nie chce mi się nic robić . 
Wtedy włączę sobie jakiś film, najchętniej science 
fiction . Przenoszę się wtedy do innego świata . 

– Jak bardzo cieszy cię twoje życie?
– Bardzo . Nie mam prawa na życie narzekać . I co 
więcej: im jestem starsza, tym więcej ciekawych 
rzeczy do mnie przychodzi, o których nie myśla-
łam, że kiedykolwiek będę je robić . Na przykład 

praca z niepełnosprawnymi, którą kocham . Albo 
praca z kabaretem „Monte Verde”, którą bardzo 
lubię . Was wszystkich bardzo lubię i cieszę się, 
że coś razem możemy zrobić; gdy widzę postę-
py, jak się zmieniacie, gdy na scenie widzę wasze 
zaangażowanie . Podejmując się tej współpracy, 
nie wiedziałam, nie miałam świadomości, że jako 
aktorka będę umiała to wszystko ogarnąć . 

– Jesteśmy emerytami-amatorami, pracowali-
śmy w różnych zawodach, mamy różne doświad-
czenia życiowe, różne charaktery. Czy ogarnia-
jąc nasz kabaret, dowiedziałaś się czegoś nowego 
o ludziach? A może o sobie?
– Miałam taką refleksję dotyczącą was: otóż dość 
trudno jest pracować z takim hm . . . nazwijmy to 
zbiorem ludzkim, do którego wcześniej nie by-
łam przyzwyczajona . Zaobserwowałam, że wasz 
wzajemny stosunek do siebie, to jak ze sobą roz-
mawiacie, jest zupełnie inny niż u nas w teatrze 
między aktorami . My jesteśmy bardziej otwar-
ci na siebie, a wy jesteście na siebie bardziej  
wrażliwi . 

Próba kabaretu „Monte Verde” 
Fot . Bogumiła Hyla-Dąbek
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– Cóż, nie ma w nas tej specyficznej duszy, jaką 
posiada artysta. Bo każdy z nas przeszedł inną 
drogę. 
 – Coś w tym jest . I oczywiście nie jest to żaden 
zarzut, wręcz przeciwnie . Natomiast dla mnie jest 
to coś zupełnie nowego . Czasami podczas prób nie 
wiem, co mam powiedzieć, a innym razem wiem, 
co mam mówić . I to jest dla mnie zupełnie nowa 
nauka, nowe doświadczenie takie przebywanie 
z wami . Ale jak zauważyłam, coraz rzadziej wbija-
cie sobie jakąś szpilę, coraz częściej staracie się być 
wobec siebie bardziej wyrozumiali . Oczywiście dla 
mnie nie jest to praca od podstaw, bo pracowaliście 
już z Tomkiem Karasińskim . Macie ogładę sce-
niczną, dużo wiecie . I tak naprawdę w tego typu 
kabaretowym repertuarze ja już nie muszę być dla 
was drogowskazem, bo sami idziecie bardzo ładnie 
w tym kierunku . Ja jestem tylko od tego, żeby to 
czyścić, układać . . .

– Praca z „Monte Verde” daje tobie satysfakcję?
– No pewnie . Poniedziałki, gdy się spotykamy, nie 
są dla mnie czasem straconym . Wręcz przeciwnie . 
Poza kabaretem wspieram także grupę teatralną, 
którą zainicjowała Irena Marciszonek . Dziew-
czyny się zebrały, robią pełnometrażową sztukę 
i radzą sobie coraz lepiej . A to jest już prawdziwe 
wyzwanie . Na początku im pomagałam, potem 
w czasie „pierwszej pandemii” one pracowały 
same, a po dwóch latach przerwy poprosiły mnie 
znów o konsultację . I muszę powiedzieć, że zro-
biły ogromny krok do przodu, zaskoczyły mnie  
na plus . 

– Co jest dla ciebie ważne ? 
– (chwila zastanowienia) . . . Hm . . . to jest bardzo 
trudne pytanie . Pierwsza myśl, jaka przychodzi 
do głowy, to oczywiście rodzina . Druga – teatr . 
A bez teatru nie wiem, czy moja rodzina byłaby 
szczęśliwa, mając mnie cały czas w domu . Bardzo 
dużo rzeczy jest dla mnie ważnych, jak choćby 
aktywność . Nie wyobrażam sobie, że pójdę na eme-
ryturę, choć już mogłabym . Z wielką zazdrością 
patrzę na te wszystkie wielkie gwiazdy teatralne, 
telewizyjne, filmowe, które mają po 80, 90 lat i cały 

czas pracują . I ja też tak bym chciała . I dopóki będę 
w stanie chodzić, dopóki będę w stanie pamiętać 
tekst – chciałabym być potrzebna na scenie . Jak 
najdłużej . Mam takie przeczucie, że jeszcze dużo 
przede mną . Że z wieloma rzeczami będę musiała 
się jeszcze w tym życiu zmierzyć . 

– Jesteś silna. 
– Ostatnio córka mi powiedziała, że jestem siłacz-
ką . Ale ja o sobie nigdy tak nie myślałam . Mój 
tato trzymał mnie i siostry w dużej dyscyplinie . 
Oczywiście gdy byłam dzieckiem, miałam mu 
to za złe, ale dziś zastanawiam się, czy ta dyscy-
plina, w której mnie wychował, nie daje tej siły . 
Myślę, że on mnie tej siły i odpowiedzialności  
nauczył .

– A wrażliwość?
– Kiedy myślę o sobie i mężu, to taka refleksja mnie 
nachodzi, że ja, owszem, mam dużą wrażliwość, 
ale to on jest w naszym domu artystą . Gdy córki 
były małe, to on układał wiersze, śpiewał, wymy-
ślał różne dziwne rzeczy, których ja jako aktorka 
nie robiłam . W tym czasie natomiast zajmowałam 
się bardzo przyziemnymi sprawami, prozą życia, 
którą trzeba wykonać . Natomiast na bycie artystką 
pozwalam sobie w teatrze . Zwariowane, czasami 
najgłupsze pomysły wpadają mi do głowy najczę-
ściej podczas prób . 

– Jest coś, czego nie lubisz?
– Boże, jak ja nie lubię się prywatnie fotografo-
wać . Jestem wtedy zawstydzona, czasami zła, nie 
wiem, jak mam stanąć, jaką przybrać minę . . . Ale 
wystarczy, że założę kostium teatralny i ten wstyd 
mija, wiem, jaką minę zrobić i wtedy już nie jestem 
„ja, Bietka”, tylko jest to moja sceniczna postać . . . 
I wtedy mogę zrobić wszystko, bo chowam się za 
kostiumem . Ale gdy muszę być sobą, to pojawia 
się dystans . 

– Uciekasz w samotność?
– Nie . Muszę być wśród ludzi, bo są mi bardzo 
potrzebni . Nie umiem bez ludzi żyć, ale ze swo-
imi problemami, poza najbliższymi przyjaciółmi, 
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raczej się nie afiszuję . Spotkałam na swojej drodze 
bardzo dobrych ludzi, którzy wyciągnęli do mnie 
rękę, gdy nie działo się najlepiej . I czuję wdzięcz-
ność za to, co mam i to nie do końca jest tylko 
moja zasługa . Kocham życie, swoją pracę, ludzi, 
zwierzęta . . . I to, że w ogóle mogę kochać, to już 
jest duże szczęście . 

– A gdyby dane tobie było życie raz jeszcze prze-
żyć, to...
–  . . .to byłabym aktorką . Bo kocham teatr i nie szu-
kam niczego innego . 

– Dziękuję za rozmowę 
 Danuta Kuleszyńska

Elżbieta Donimirska jest absolwentką PWST w Krakowie . Pracę zawodową rozpoczęła w 1985 r . 
w Teatrze im . J . Osterwy w Gorzowie, od 33 lat związana jest z Teatrem Lubuskim w Zielonej 
Górze, współpracuje także z Teatrem Polskim w swoim rodzinnym Szczecinie . Zagrała kil-
kadziesiąt ról, m . in . gospodynię w „Weselu” Wyspiańskiego, Telimenę w „Panu Tadeuszu” 
Mickiewicza czy Amandę w „Szklanej menażerii” Williamsa . Ostatnio można E . Donimirską 
zobaczyć w „Gusłach” A . Mickiewicza . Wystąpiła też w epizodycznych rolach w kilku filmach 
i serialach, m .in . „8 w poziomie”, „Fali zbrodni”, „Pierwszej miłości” . Wielokrotnie była też 
asystentką reżyserów . Ma na swoim koncie wiele nagród, m .in . nagrodę Leona dla najlepszej 
aktorki Teatru Lubuskiego (2006 r .) czy nagrodę publiczności „Złote Miedziaki” za rolę w spek-
taklu „Gdy przyjdzie sen” na XX Festiwalu Oblicza Teatru (2018) . 
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– Skąd się u pana wzięło zainteresowanie mu-
zyką? Czy to rodzinne tradycje, czy jakieś in-
spiracje zewnętrzne?
– Jest w rodzinie taka opowieść, że moja prababcia 
ze strony taty grała na pianinie . Nie wiem, jakie 
to było granie; czy była wirtuozem czy po prostu 
opanowała instrument . Poza tym jestem pierwszy 
w rodzinie . Przeglądając moje stare świadectwa 
szkolne, zauważyłem adnotacje wychowawczyni 
z trzeciej klasy: „ponadprzeciętnie opanował grę 
na flecie .” Mniej więcej z tego okresu pamiętam 
szkolną akademię, podczas której ktoś grał na pia-
ninie . Poczułem niewyobrażalną chęć zagrania . 
Aż trząsłem się z ekscytacji na samo wyobraże-
nie możliwości spróbowania, choć o instrumencie 
wiedziałem tyle, że ma białe i czarne klawisze . 
Przełom nastąpił w pierwszej klasie gimnazjum, 
gdy poprosiłem rodziców o keyboard . Tu mogę 
podać dokładną datę, miałem 13 lat i na gwiazdkę 
2007 roku dostałem ów pierwszy instrument . Już 
tego wieczoru zagrałem rodzicom koncert, intu-
icyjnie odkrywając właściwe dźwięki . Po trzech 
miesiącach instrument trzeba było wymienić, bo 
się wyeksploatował . Po prostu „zajechałem go 
graniem” . Nie uszkodziłem, nie oblałem wodą . 
Jeszcze na gwarancji trzeba było go wymienić na 
coś innego . Muzyka i chęć grania zawsze gdzieś 
we mnie tkwiły . Gdy w końcu dostałem nowy in-
strument, nie mogłem się od niego oderwać . Po 
kilku miesiącach trafiłem na lekcje gry do pani 
Wioletty Nowak . Jestem bardzo wdzięczny za ten 
czas . Nie pamiętam, czy pół, czy półtora roku po 
rozpoczęciu gry na keyboardzie – ale wiem, że było 
to 19 lipca – spróbowałem swych sił w rodzinnej 
parafii w Rzepinie jako organista . Trudno powie-
dzieć, że wtedy ćwiczyłem – ja grałem i grałem bez 
końca . Chęć uprawiania muzyki tkwiła we mnie 
tak głęboko, że nie odbierałem tego jak pracy czy 
obowiązku . W końcu potrafiłem na organach za-
grać całą mszę, a to naprawdę trudne . Możliwość 

obcowania z muzyką i dzielenia się nią z innymi 
to radość i przywilej . W Polsce przyjęło się, że 
organista również śpiewa . Śpiewałem, podobno 
dało się słuchać, ale czułem, że nie jest to moja 
najmocniejsza strona .

Muszę wspomnieć pana Tomasza Sidorkiewi-
cza, obecnego dyrektora domu kultury w Rzepinie, 
ówczesnego organistę . Jego gra zrobiła na mnie 
ogromne wrażenie . Jako nastolatek wielokrotnie 
nagrywałem go i próbowałem naśladować . Przez 
to, siłą rzeczy, mój rozwój muzyczny szedł w kie-
runku gry ze słuchu, bez znajomości nut . Do dziś, 
mimo ukończonych studiów muzycznych, gdy 
mam grać z nut, nie czuję się do końca komfor-
towo .

Z grania na organach, zrodził się kontakt ze 
scholą parafialną . Tu pojawiały się kolejne trud-
ności i okazje do muzycznego rozwoju . Musiałem 

Bo muzyka jest po to, żeby być razem
Rozmowa z JAKUBEM GOŚCINIAKIEM, dyrygentem chóru ZUTW „Moderato”
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nauczyć się pracować w zespole . Przy organach 
byłem sam, a w scholi oprócz mojego pianina była 
jeszcze gitara . W tamtych czasach przeszedłem 
niezłą szkołę stawiania czoła zadaniom specjalnym . 
Dzięki temu, gdy stykam się z nowym wyzwaniem, 
nową muzyką, wiem, że zawsze podołam . Znam 
swoje mocne i słabe strony . Ta przygoda trwała 
przez kawałek gimnazjum i później całe liceum .

– Czyli formalna edukacja muzyczna zaczęła 
się dopiero na poziomie wyższym? 
– Ze studiami nie było łatwo . Na początku wybrałem 
jazz i to był błąd . Nie miałem pojęcia, jak się gra 
jazz, i poziom egzaminu wstępnego zupełnie mnie 
przerósł  . To był olbrzymi cios . Jak na człowieka 
dopiero wchodzącego w dorosłość przystało, miałem 
o sobie wysokie mniemanie . Uważałem się za wspa-
niałego muzyka, a tu taka porażka . Jakiś kierunek 
jednak trzeba było wybrać . Studiowałem angielski, 
potem bhp i byłem głęboko nieszczęśliwy bez muzy-
ki . W końcu trafiłem na kierunek edukacji artystycz-
nej w zakresie sztuki muzycznej . Mam naprawdę 
doskonałe wspomnienia z okresu studiów . To był 
mój świat, mogłem grać, koncertować, jeździć za 
granicę na festiwale chóralne . Miałem wspaniałych 
wykładowców, których czasu i zaangażowania, jak 
zrozumiałem dopiero później, nie doceniałem, jak 
należy . Mogę jednak śmiało powiedzieć, że studia 
muzyczne utorowały mi drogę do szczęścia .

– Tam się pan zainteresował muzyką chóralną?
– Zajęcia chóralne na studiach są obowiązkowe, 
jesteśmy uczeni śpiewania określonych partii pod 
kierunkiem dyrygenta oraz prowadzenia chóru, 
dyrygowania . Egzaminy – licencjacki, a potem 
magisterski – składają się z części teoretycznej 
i praktycznej . Część praktyczna to publiczny dy-
plom polegający zazwyczaj na zadyrygowaniu 
chórem lub zespołem instrumentalno-wokalnym . 
Siłą rzeczy musiałem się tym zainteresować . Ale 
to, co mnie w tym zachwyciło, to praca z ludźmi, 
współdziałanie . Tak lubię współdziałanie, że czy 
miałbym prowadzić chór, czy pracować fizycznie 
w pocie czoła z ekipą, byłbym zadowolony i ro-
biłbym to z ochotą . 

Moje najważniejsze do tej pory doświadczenie 
chóralne to założenie chóru w parafii św . Urba-
na w Zielonej Górze . Na początku zgłosiło się 18 
osób, przeważnie kobiety . Muszę przyznać, że ko-
biety chętniej śpiewają, działają, są aktywne . My, 
mężczyźni, mamy czego się od nich uczyć . Chór 
prowadziłem dwa lata .

– Jest pan zatem pianistą, organistą, chórmi-
strzem, nauczycielem, aranżerem, ale co z tego 
jest panu najbliższe?
– Jest kilka obszarów tworzenia muzyki, dwa, 
o których warto wspomnieć, to komponowanie 
i aranżacja . W uproszczeniu o kompozycji mówimy 
wtedy, gdy tworzymy utwór od zera, a o aranża-
cji, gdy istniejący utwór zmieniamy . Trudno jest 
napisać coś zupełnie nowego . Jeden z moich wy-
kładowców, prof . Stankowiak, mawiał, że żyjemy 
w czasach postmodernizmu i wszystko w muzyce 
już było . Uważam się za słabego kompozytora, 
za to bardzo lubię aranżować . Czuję się jak ryba 
w wodzie, gdy mam do opracowania utwór na or-
kiestrę . Siadam do pracy i od razu wiem, co za-
grają pierwsze skrzypce, jakie tremolo powinno 
zabrzmieć na kotłach . Teraz dostałem dość duże 
zamówienie na koncert chóru z zespołem klasycz-
nym i rozrywkowym . Wiem, jakie są ograniczenia, 
na co sobie nie mogę pozwolić kategorycznie . To 
jest taki mój konik .

– Mówił pan, że nauczycieli cenił, bo wydobyli 
z pana to, co w nim tkwiło. Teraz role się od-
wróciły, pańska droga zawodowa jest mocno 
związana z edukacją.
– Po kolei . Najpierw trafiłem do szkoły podstawo-
wej w Brodach . To było moje pierwsze doświad-
czenie zawodowe . Świeżo upieczeni absolwenci 
mają zazwyczaj bardzo ambitne, a często wręcz 
mało realistyczne plany . Każdy chce tworzyć, wy-
stępować na dużych scenach, robić karierę . Mało 
kto marzy o nauczaniu . Ja, być może po lekcji po-
kory, jaką odebrałem na egzaminach wstępnych na 
studia, postanowiłem zgiąć kark i zacząć od ma-
łego . Zostałem panem od muzyki . Nie było łatwo 
i przyjemnie . Dla porównania: pracując z chórem, 
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mam do czynienia z grupą ludzi, która z własnej 
woli przyszła pośpiewać, a w szkole na muzykę 
uczniowie przychodzą, bo muszą zaliczyć przed-
miot . Gdy człowiek się czymś ekscytuje i inte-
resuje, chciałby, by wszyscy naokoło podzielali 
jego pasję, a w przypadku dzieciaków siedzących 
w klasie pod przymusem nie ma na to szans . Pod-
czas pierwszej rozmowy przed podjęciem pracy 
w szkole w Brodach usłyszałem od dyrektora, że 
wymaga ode mnie przede wszystkim zarażania 
dzieci pasją . Te słowa bardzo mocno zapadły mi 
w pamięć . Miałem naprawdę dobre środowisko 
pracy, jednak koniec końców, okazało się, że na-
uczanie grupowe to nie mój konik . Jak to w życiu 
bywa, okazało się, że większą satysfakcję przynosi 
mi to, czego tak się wcześniej obawiałem – naucza-
nie indywidualne .

Myślę że znalazłem swoje miejsce na ziemi 
w szkole muzycznej Tonika, gdzie uczę grać na 
klawiszach . I tutaj okazało się, że gdy ma się odpo-
wiednie wsparcie od szkoły jako instytucji, można 
zdziałać cuda . Tu muszę wspomnieć Sebastiana 
Tomczyka, wcześniej znajomego organistę, a obec-
nie mojego szefa – stworzył naprawdę wspaniałe 
miejsce pracy . W Tonice czuję się jak w domu, 
mogę skupić się wyłącznie na nauczaniu . Mam 
totalną swobodę w działaniu . Pracuję też w przed-
szkolu jako rytmik .

– To bardzo różne pola działania. Czy trudno 
to pogodzić?
– W pracy dyrygenta ważna jest gotowość na 
różnorodność . Różne grupy wiekowe, różne po-
ziomy zaawansowania chórów, różnice w pracy 
z chórem amatorskim i zawodowym . W związku 
z tą wymaganą elastycznością uważam, że nie ma 
większej różnicy między prowadzeniem chóru, 
nauczaniem indywidualnym a/i prowadzeniem 
rytmiki w przedszkolu . Oczywiście to inne formy 
pracy, ale w każdej z nich muszę być ekspertem 
od muzyki, a dodatkowo mieć pewne zdolności 
dostosowywania się do konkretnego odbiorcy . Nie 
widzę wobec tego wielkiej różnicy w pracy z mały-
mi dziećmi a seniorami w chórze ZUTW, bo to się 
wszystko sprowadza do tego, czy znam się na mu-

zyce i czy potrafię swoją wiedzę w sposób logiczny 
przekazać . Kluczowe jest też słowo różnorodność . 
W przypadku sztuki absolutnie niezbędne są nowe 
doznania . W momencie gdy ciągle robi się jedną 
rzecz, wkradnie się w końcu rutyna, a to zabija 
świeże, szczere spojrzenie, emocje . 

– Proszę przybliżyć nam swoje zainteresowania 
muzyczne.
– Uważam, że trzeba być specjalistą w jakiejś dzie-
dzinie, ale też w miarę możliwości wszystkiego 
dotknąć . Dlatego też moje preferencje muzyczne 
są zróżnicowane . Lubię posłuchać starego dobrego 
Elvisa Presleya, dzięki któremu rozwinęło się trzy 
czwarte muzyki rozrywkowej, lubię też świetnego 
jazzowego improwizatora Michela Kamilo, grają-
cego latynoamerykańskie klimaty . No i lubię rock 
psychodeliczny w wykonaniu zespołu Muse . Żeby 
po trochę wszystkiego dotknąć . Kiedy mogę powie-
dzieć, że prawdziwie coś lubię? Gdy doświadczam 
różnych bodźców, poszerzam horyzonty .

– Jak pan lubi słuchać?
– Jestem cały czas otoczony dźwiękami i muzyką, 
ale nie walczę o czas wolny na słuchanie . Nie je-
stem audiofilem, nie uważam, że bez doskonałego 
sprzętu nie ma odbioru muzyki . Być może nie doj-
rzałem jeszcze do tego . Zawód muzyka wiąże się 
z ciągłym podróżowaniem – to są słowa pani profe-
sor B .Tarasiewicz . A ja ciągle podróżuję i w czasie 
jazdy towarzyszy mi play lista ulubionego zespołu . 
Tak lubię słuchać muzyki .

– Podobno w czasie wolnym oddaje się pan 
ogrodnictwu i elektronice?
– Ani w jednej, ani w drugiej dziedzinie nie jestem 
specjalistą, to hobby . W przypadku ogrodnictwa 
dosyć nowe hobby . Natomiast od małego lubiłem 
majsterkować . Jeszcze w gimnazjum wytargałem 
z garażu „komarka” rozkręciłem go i złożyłem, 
tak się wprawiłem, że silnik rozkładałem i skręca-
łem w ciągu godziny . Nabyłem dużo sprawności 
manualnej . Zawsze kręciło mnie szeroko pojęte 
rozwiązywanie problemów . Tworzenie drobnych 
„ulepszaczy” prostych czynności . Dlaczego mam 
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sam naciskać klamkę, jeżeli przy niewielkim na-
kładzie pracy możemy sprawić, że klamka naciśnie 
się sama . Robię elektronikę, żeby ona robiła za 
mnie inne rzeczy . Mam parę kabelków, urządzeń, 
komputer i działam . W zeszłym roku zrobiłem ste-
rownik regulujący podlewanie ogrodu . Jako mu-
zyk mam dużo pracy intelektualnej, więc w czasie 
wolnym potrzebuję odmiany . 

– Czy pielęgnuje pan ogród?
– To dopiero początki, mam kilka krzaków pigwow-
ca, 30 krzaków truskawek, kilka roślin ozdobnych . 
Dziś właśnie dopiero co oderwałem się od łopaty, 
bo rozpoczynam wykop pod szklarnię, którą za-
projektowałem, pospawałem, oszlifowałem . 

Po ślubie zamieszkałem z teściami . Brzmi to 
trochę jak początek dowcipu, ale jest naprawdę 
super . Dzięki temu mam kawał ogrodu, w którym 
mogę sadzić swe pigwowce . Uwielbiam obcowanie 
z roślinami, może nie plewienie – raczej wymyślę 
coś, co zrobi to za mnie, a zanim wymyślę, przyj-
dzie żona i dopilnuje, żeby sadzonki nie zostały 
stłamszone . 

– Przejdźmy do najważniejszego w życiu, do 
żony Ani. Bardzo żałuję, że nie byłam na wigilij-
nym koncercie, bo słyszałam, że zrobił ogromne 
wrażenie.
– Na mnie na pewno . Na wszystkich . To proszę 
koniecznie wydrukować! Cóż mam powiedzieć . 
Może zacznę od początku . Poznałem Anię na ka-
meralnym koncercie na winnicy . Nasz wspólny 
znajomy Alex Niebrzegowski pewnego dnia za-
prosił mnie na koncert . Przyjechałem, zobaczyłem, 
posłuchałem i „pozamiatane” . Poszedłem poroz-
mawiać, po dwóch tygodniach byliśmy parą, trzy 
miesiące później już się oświadczyłem . To było 
tak prawdziwe wszechogarniające uczucie, że nic 
nie trzeba wyjaśniać . 10 czerwca obchodziliśmy 
drugą rocznicę ślubu . Nikt mnie tak dobrze nie zna 
jak Ania i nikogo tak nie znam, jak Ani . 

Ania od wielu lat śpiewa, choć nigdy nie zde-
cydowała się na robienie tego zawodowo . Jest ar-
chitektem i, jak sama o sobie mówi, oszalałaby, 
gdyby muzyka stała się dla niej koniecznością, 

a nie odskocznią . Niemniej, z pasji, od dziecka 
dbała o swój rozwój wokalny . 

– A jak się zaczęła pana przygoda z ZUTW?
– Hubert Gajewski, człowiek, którego znają wszy-
scy, zadzwonił do mnie z przykrą informacją, że 
zmarł wieloletni dyrygent chóru ZUTW i szukają 
jego następcy . Na początku nie paliłem się do tego 
zadania, bo dwa lata prowadziłem chór i wiem, 
jakie to jest absorbujące . Ale koniec końców zgo-
dziłem się na spotkanie . Pierwsze spotkanie było 
z panią Jolą i panią Teresą . Od razu wiedziałem, 
że się zgodzę – zainteresowanie z ich strony było 
bowiem szczere i prawdziwe . Obciążającym mnie 
doświadczeniem było to, że – prowadząc chór pa-
rafialny – byłem zobligowany do występowania 
z chórem na mszy w każdą niedzielę . Musiałem 
z prowadzenia tego chóru zrezygnować, ponieważ 
pochłaniał nadmierną ilość czasu, a od kilku lat 
dążę do tego, by trochę swobody sobie wygospo-
darować .

Na uniwersytecie są zupełnie inne warunki pra-
cy, nikt mnie nie goni, nie muszę z tygodnia na 
tydzień przygotowywać nowego materiału . Sia-
damy, pracujemy, powoli dopracowujemy tematy . 
Bynajmniej się nie obijamy, ale zadania i termi-
ny na ich wykonanie są realne i jasno określone . 
Mamy czas i środki, by zadbać o wszystkie detale . 
To mnie w dużej mierze przekonało . Jeszcze nie 
wiem, czy chór jest w pełni zadowolony, że tak 
powoli i starannie pracujemy nad repertuarem . A to 
zadowolenie jest bardzo ważne . Chór nie jest dla 
mnie, ja jestem dla chóru .

– Wiem, że chórzyści są bardzo zadowoleni.
– Jeżeli tak, to mogę ich dalej męczyć .

– Jak wygląda pana praca z chórem? Chóry 
często dysponują specjalistą od emisji głosu, 
odrębnie jest chórmistrz i dyrygent, a jeśli jest 
śpiewany utwór w obcym języku, to zjawia się 
ktoś, kto edukuje w tej dziedzinie.
– Nie bez powodu chóralistyka to odrębna dziedzi-
na wiedzy . Muzyka to takie połączenie dziedzin, 
które się bardzo przenikają . Tutaj trzeba być trochę 
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specjalistą od wszystkiego . Jak to wygląda? Naj-
ważniejsze w pracy z amatorami, ale ludźmi, którzy 
chcą coś wykonać, jest wyznaczenie celu . Bardzo 
się cieszę, że co parę miesięcy mamy jakiś koncert . 
Czasem częściej, czasem rzadziej, ale mamy jakieś 
ramy czasowe, w których trzeba się zmieścić . Jak 
ta praca wygląda, jak przygotowujemy repertuar na 
koncerty? To nie tak, że wyciągamy nuty i każdy 
śpiewa swój głos . Trzeba się nauczyć muzyki, nie 
ma dobrego koncertu, jeżeli nie opanujemy emisji 
głosu, jeżeli nie wiemy, jak buzię otworzyć . Jakim 
cudem chór ma zaśpiewać równo, jeżeli nie wie, 
gdzie jest trzecia miara w takcie itd . Nie zawsze 
jest tyle czasu, ile bym chciał, bo jestem dość 
skrupulatny, wszystko bym chciał wypracować 
dokładnie, żeby każda osoba w chórze wiedzia-
ła, co kiedy i dlaczego . Bardzo lubię taką pracę . 
Nie zawsze jest na to czas, szczególnie gdy jest 
to chór amatorski, w którym każdą osobę i każdy 
z głosów trzeba poprowadzić . Dokładnie pokazać 
co i jak . To nie jest Cantus Humanus – profesjonal-
ny chór, w którym śpiewam . Tam wszyscy są po 
studiach muzycznych, bierzemy nuty i śpiewamy 
a vista – bez przygotowania . W chórze amator-
skim jest inaczej . Wobec tego te kilka miesięcy do 
koncertu to jest absurdalnie mało czasu . Chętnie 
poświęciłbym połowę próby na rozśpiewkę, żeby 
popracować nad jakością dźwięku . Nie mogę nie-
stety sobie na taką ekstrawagancję pozwolić, siłą 
rzeczy przeznaczając czas na ćwiczenia wokalne, 
musiałbym go odjąć od ćwiczeń utworów, a to 
uczestnikom chóru daje największą radość i chęć 
do pracy . Każdy chórzysta ma swoje oczekiwania . 
Jedni chcą po prostu pośpiewać, przychodzą, żeby 
się trochę zrelaksować . Ktoś chce się czegoś na-
uczyć, ktoś chce poznać nowe utwory, ktoś chce 
spróbować sił na scenie . I to jest trudno pogodzić 
z ambicjami profesjonalisty, ale myślę, że powo-
li się docieramy . Chórzyści, mimo że nie zawsze 
mają na to ochotę, rozumieją, że muszą ćwiczyć, 
że przeskakiwanie niedopracowanych fragmentów 
donikąd nas nie doprowadzi, a ja uczę się, że nad-
miar ćwiczeń może odebrać przyjemność ze śpie-
wania . Na pewno jest to dla mnie kolejna życiowa  
lekcja pokory .

– Jak ustalacie repertuar?
– Nad repertuarem pracujemy wspólnie . Nie ma 
takiej opcji, żeby w tak krótkim czasie przygoto-
wać cały koncert od zera, bazujemy więc na tym, 
co było zrobione wcześniej . Ponieważ ja w tym 
chórze nie śpiewałem, wiele utworów proponują 
chórzyści . Niektóre z nich wskakują do repertuaru, 
inne z różnych względów odrzucamy . Innym razem 
to ja wychodzę z propozycją i pytam chór o zdanie . 
Ciągle jest jakieś wzajemne dopasowywanie się do 
siebie . Teraz szykujemy koncert, który nazwaliśmy 
3xM ( miłość, muzyka, matka), i to nam w pewien 
sposób ustaliło repertuar . Na ten koncert napisa-
łem aranżację na chór piosenki „Kochać, jak to 
łatwo powiedzieć” Szczepanika . Pojawił się nowy 
utwór, trudny, ale piękny, więc nad nim pracujemy, 
walczymy .

A propos kalendarza, dla mnie to świętość, która 
mówi, jak pracuję . Do kalendarza wpisuje wszyst-
ko, łącznie z wakacjami . Bo jak ich nie wpiszę, to 
na pewno umówiłbym się na jakieś granie, jakiś 
koncert w tym czasie . Mam i słabą pamięć, i dużo 
obowiązków, bez kalendarza ginę .

– Czy ma pan wymarzone miejsce, gdzie chór 
miałby zaśpiewać?
– Zupełnie o tym nie myślałem . Chciałbym, by chór 
był doceniony, nie marzę o tym, by śpiewał w fil-
harmonii . Możemy śpiewać na deptaku w Zielonej 
Górze, byle tylko udało nam się wzbudzić w lu-
dziach szczery uśmiech . Nie chodzi o miejsce, ale 
o to, byśmy ciągle coś znaczyli, ciągle czynili coś 
dobrego . Muzyka to narzędzie do budzenia emo-
cji, wzruszania ludzi . Tak . Mam takie marzenie, 
by chór wystąpił w takim miejscu, gdzie poruszy 
największą ilość ludzi w najsilniejszy sposób .

– Czy przygotowujecie coś na osiemsetlecie Zie-
lonej Góry?
– Tak, dostaliśmy dofinansowanie, niestety projekty 
muzyczne są bardzo drogie . Jeszcze będę walczył 
o parę złotych . Mamy dwa koncerty z piosenkami 
zielonogórskimi, które opracowuję na trochę więk-
szy skład, marzy mi się perkusja, kwartet smyczko-
wy, saksofon . To może być coś fajnego . Mieszkam 
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w Zielonej Górze siedem lat i nie kojarzę, żebym 
słyszał utwory o tym mieście . Mam nadzieję, że 
dołożymy swą cegiełkę w popularyzacji tych piose-
nek . Powinno to być dość atrakcyjne, bo zapraszam 
zawodowych muzyków do tego projektu; będzie się 
czym pochwalić . Myślę, że to wartościowy projekt 
i chóralny, i zielonogórski . 

Chór to dziedzina muzyki oparta na śpiewaniu, 
a śpiewanie to czynność bardzo intymna . Jako mu-
zyk naciskam odpowiedni klawisz, który powoduje 
wydobycie z instrumentu dźwięku . W przypadku 
śpiewu z naszego wnętrza wydobywa się nasz głos . 

Jest unikalny i drugiego takiego nie znajdziemy . 
Dzielimy się czymś, co w jakimś stopniu odróżnia 
nas od każdego innego człowieka na Ziemi . Prawie 
dosłownie wydobywamy z wnętrza kawałek siebie 
i to jest bardzo intymne . Odkrywamy siebie przed 
słuchaczem, a to rodzi pewną zażyłość . I to chyba 
dlatego coraz rzadziej śpiewamy przy różnych oka-
zjach . My się siebie wstydzimy . Boimy się oceny . 
A przecież muzyka jest po to, żebyśmy byli razem .

– Bardzo dziękuję za rozmowę
 Jolanta Kostecka
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 Podróże w czasie i przestrzeni

W poszukiwaniu  
nowego i nie tylko...
Podróż, czyli – jak podaje najprostsza słowni-
kowa definicja – przebywanie drogi do jakiegoś 
odległego miejsca w przestrzeni, może mieć 
różne oblicza, a przede wszystkim formy...

W dawnych czasach podróżowanie, z racji niskie-
go poziomu rozwoju środków komunikacji, było 
udziałem nielicznej części społeczeństw . Trady-
cyjna podróż łączyła się zazwyczaj z określonym 
celem, nie tylko komercyjnym . Udający się w nią 
ludzie opuszczali na krótszy lub dłuższy okres zna-
ne im, a więc oswojone, miejsca swego bytowania, 
by zetknąć się z „obcością”, doświadczyć jej, spró-
bować oswoić, zrozumieć ją i opisać . Często nie 
obywało się bez przeszkód i przygód, które trzeba 
było pokonać, co hartowało i wzbogacało samo-
wiedzę podróżników . Czasami z takich podróży się 
nie wracało . Perygrynacje łączyły się więc z po-
znawaniem . Nic zatem dziwnego, że uważano, że 
kształcą, poszerzają wiedzę nie tylko podróżnika, 

lecz także jego przyszłych słuchaczy lub czytelni-
ków . W miarę rozwoju techniki i szybkiego tempa 
przeobrażeń społecznych w podróżowaniu zaszły 
ogromne zmiany .

Świat zmalał
Stało się to za sprawą ogromnego rozwoju komu-
nikacji, środków masowego przekazu, a przede 
wszystkim mobilności społeczeństw wymuszonej 
przez dynamiczny rynek pracy . Miejsca niegdyś 
dla większości niedostępne zmieniły się w procesie 
przeobrażającym świat w globalną wioskę w łatwe 
do zobaczenia dzięki telewizji czy Internetowi, 
możliwe do „dotknięcia” za sprawą powszechnej 
dostępności tanich linii lotniczych, szybkich pocią-
gów czy samochodów . Pozwoliło to przemieszczać 
się po ogromnych połaciach globu znacznej części 
ludzkich społeczeństw . Czy w tej sytuacji podróż 
zachowała jeszcze coś z magii dawnych oczekiwań, 
przygotowań do spotkania z „Nowym”?

Turysta – konsument
W dzisiejszych czasach istnieje przynoszący miliar-
dowe zyski przemysł turystyczny . Turysta, w prze-
ciwieństwie do podróżnika (nie tylko dawnego), 
chce w miarę szybko, bezpiecznie, bez zbytniego 
fizycznego wysiłku poznać świat (a raczej „prze-
ślizgnąć się” po nim) i włączyć do swojej kolekcji 
miejsc widzianych fotografie, migawki, wrażenia 
oraz często pobieżne i powierzchowne kontakty 

Podróże w czasie i przestrzeni
Zaprosiliśmy P.T. Czytelników do wypowiedzi na temat „podróży w czasie i przestrzeni”, 
nie precyzując jednocześnie, o co w tych publikacjach powinno chodzić. Zostawiliśmy 
interpretację autorom. Mogliśmy zatem spodziewać się głosów na temat prawdziwie 
odbytych wypraw po kraju lub świecie, jak też – o czym mówi Barbara Nau w materiale 
inaugurującym ten cykl – opinii na temat podróży metaforycznych, wyimaginowanych, 
dziejących się w wyobraźni. I tak też się stało. Otrzymaliśmy różne teksty, które druku-
jemy poniżej. Liczymy, że być może kogoś pobudzą do wspomnień, poruszą wyobraźnię, 
zainspirują do kolejnych refleksji. 
 red .

Barbara NAU
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z napotkanymi w drodze ludźmi . Ważne, by było 
to udokumentowane dzięki selfie . Żeby można się 
było potem podzielić zdjęciami i filmikami z innymi . 
Turysta dostaje od biura podróży „na tacy” atrakcje 
zapowiedziane w reklamowej ulotce, jak również 
wszelkie usługi umilające mu pobyt poza miejscem 
zamieszkania . Charakterystyczne dla współczesnego 
świata zjawiska standaryzacji i unifikacji sprawiają, 
że może nie mieć okazji zetknąć się w odwiedza-
nych krajach z autentyczną ich kulturą, folklorem, 
sztuką kulinarną, bo zostały one wystylizowane, 
oczyszczone, przykrojone do oczekiwań i gustów 
odwiedzających . Nie ma oczywiście w takich wy-
jazdach nic złego . Ot, signum temporis . 

Nie znaczy to jednak, że nie ma dzisiaj innych 
form poznawania świata . Są podróżnicy, którzy 
zbaczają z autostrad, by poznawać na własnych 
zasadach, bez pośrednictwa biur, odwiedzane kraje . 
Niepoganiani przez przewodników, we własnym 
tempie przyglądają się codzienności ludzi, nawią-
zują z nimi w drodze głębsze relacje, pomieszkują 
dłużej, a nawet niekiedy pracują w odwiedzanych 
miejscach . Ta niespieszność sprzyja porównaniom, 
refleksjom i zrozumieniu świata i ludzi .

Podróż jako metafora
Podróż może też być pojemną metaforą . Wszak 
droga, która mieści się w tym słowie, jest różnie 
interpretowana i wieść może ku różnym celom . 
Życie to przecież . . . droga, którą przebywa każdy 

człowiek od narodzin do kresu . Stąd określające 
go słowa homo viator – człowiek wędrowiec . Po-
szukuje wiedzy i sensu życia w codziennych zma-
ganiach z losem, z przeciwnościami, które mu on 
gotuje, wystawiając na różne próby . Ten nieustanny 
wysiłek na drodze życia służy człowiekowi do zro-
zumienia świata i siebie samego . Podróż w głąb 
i towarzysząca temu refleksja wzbogaca i ciągle 
na nowo pozwala mu wytyczać granice własnych 
możliwości .

Wspomnienia, które wiążą się z opuszczeniem 
„teraz” i wędrówką do naszej własnej lub rodzin-
nej przeszłości, też służą wzbogacaniu życio-
wych, „podróżnych” doświadczeń . Bywają miłą 
odskocznią od szarej codzienności . Dzięki nim 
lepiej rozumiemy dzieje rodziny i – nas samych . 
Obcujemy wtedy z naszymi bliskimi . Czasem, po 
latach, uczymy się wybaczać . W podróż może nas 
też zaprosić lektura frapujących książek . Dzięki 
nim przeżywamy przygody, również intelektual-
ne, poszerzamy pole naszych egzystencjalnych 
doświadczeń . I to nie ruszając się z ukochanego 
fotela i spod kręgu światła naszej lampy .

Jak widać, podróżować można na wiele spo-
sobów . W podróży liczy się przemierzanie czasu 
i przestrzeni, czemu towarzyszy zazwyczaj po-
trzeba i chęć poznania, przypominania i oswajania 
tego, co przynosi strumień życia . Zatem . . . dobrej 
podróży!

 Barbara Nau
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Wyprawy śladami 
przodków
„Rodzice powinni dać dzieciom dwie rzeczy: 
korzenie i skrzydła. Korzenie to rodzina, 
skrzydła to nasz potencjał”. Rodzina daje 
dziecku siłę, poczucie bezpieczeństwa i więź 
emocjonalną, co ma ogromny wpływ na kształ-
towanie jego osobowości. W oparciu o rodzinę 
dziecko buduje swoją tożsamość, a ona daje 
mu poczucie własnej wartości. 

Co jednak ma zrobić dziecko, gdy ten proces zostaje 
nagle przerwany przez odejście najbliższych mu 
osób? Zostaje samo ze swoimi myślami, ze strzę-
pami wiedzy o rodzicach, bo do pewnego wieku nie 
ma zwyczaju wypytywać o historię rodziny, o przod-
ków . Prędzej czy później każdy człowiek zaczyna 
się tym interesować, często jednak za późno .

Mnie, niestety, dotknęła taka sytuacja, bo jako 
niespełna czternastolatka zostałam bez najbliższej 
rodziny i chociaż wujostwo i kuzynostwo mi ją 
zastąpili, to weszłam w dorosłe życie jakby bez 
korzeni . Mama, babcia, ojciec . . . Ale kto był przed 
nimi, skąd i od kogo się wywodzą? Tego poznać 
nie zdążyłam . Genealogia mojego rodu była mi 
zupełnie nieznana . Im byłam starsza, tym więcej 
chciałam wiedzieć o swoim pochodzeniu, o ro-
dzinie, która na Ziemie Zachodnie przyjechała 
z Małopolski i Podkarpacia, czyli – jak to babcia 
mówiła – z Galicji . Zrozumiałam, że prawda o niej 
to prawda o mnie, więc zaczęłam ją odkrywać, 
poznawać, co wcale nie było i nadal nie jest łatwe

Pewne rzeczy znalazłam w dokumentach, któ-
re się zachowały . Mama, urodzona w Tarnowie 
w 1908 roku, do szkoły podstawowej chodziła 
w Jaśle, o czym świadczą jej świadectwa . Przed 
wojną ukończyła seminarium nauczycielskie 

i podjęła pracę nauczycielki w szkole na Śląsku . 
Z dokumentów wynika, że z pracy musiała odejść, 
gdy dopatrzono się, że nie jest rodowitą Ślązaczką, 
a tylko tacy mogli wówczas uczyć śląskie dzieci . 
Zwolniono ją, a że bardzo dobrze wykonywała 
swoją pracę, co jest napisane w piśmie o zwolnie-
niu, przyznano trzymiesięczną odprawę . Mamę 
zapamiętałam jako księgową w Zakładach Prze-
mysłu Terenowego w Szprotawie, bo tutaj po woj-
nie przyjechała z Mielca moja rodzina . Widocznie 
mama musiała się przekwalifikować, bo do pracy 
pedagogicznej już nie wróciła .

Drugą bardzo ważną osobą w moim dziecięcym 
życiu była babcia – matka mamy . Była mądrą oso-
bą, mówiła piękną, poprawną polszczyzną, niepo-
zbawioną słów i określeń charakterystycznych dla 
południowej Polski, takich jak: nakastlik (szafka 
nocna), siąkać nos (smarkać), iść na pole (na po-
dwórko), borówki (jagody) . . . To jej zawdzięczam 
językową poprawność, zamiłowanie do czytania 
książek . Babcia wspominała czasami o pensji dla 
panienek, którą kończyła, o zakonnicach w niej 
pracujących, niezbyt przyjaznych dla uczennic . 
Ale niestety to wszystko . Za mąż wydano ją, jako 
bardzo młodą dziewczynę, za starszego o piętnaście 
lat urzędnika kontroli skarbowej i to on – dziadek, 
którego poznać nie miałam okazji, był dla mnie 
najbardziej tajemniczą postacią w rodzinie .

Ojciec w Szprotawie był głównym księgowym 
w Dolnośląskich Zakładach Odlewniczych . Docho-
dziły mnie jakieś strzępy rozmów o działalności 
ojca w AK, za co był w Mielcu osadzony w więzie-
niu i katowany, ale czy takie rzeczy interesowały 
dziecko . Niestety nie . . .

Kilka lat temu, w 2017 roku, zwiedzając z mę-
żem Polskę wschodnią i częściowo południową, 
znalazłam się w Mielcu u znajomych . W mieście, 
z którego, jak już wspomniałam, moja rodzina 
przybyła na Ziemie Zachodnie . Zwiedzając mia-
sto, chodząc po jego ulicach, myślałam o śladach 
mojej rodziny . Poszłam pod dawne gimnazjum, 
gdzie – jak wiedziałam – mój wujek, brat mamy, 
zdawał maturę . Budynek okazały, pięknie utrzyma-
ny, niedaleko kaplica, w której uczniowie modlili 
się przed lekcjami i podczas różnych świąt oraz 

Bogumiła HYLA-DĄBEK
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szkolnych uroczystości . Gimnazjum z tradycjami, 
organizujące zjazdy swoich absolwentów, chociaż 
dzisiaj mieści się w tym budynku inna szkoła .

Poszłam też do muzeum . Tam, gdy wspomnia-
łam o wujku, od razu odnaleziono księgę i po-
kazano mi jego nazwisko w spisie absolwentów 
mieleckiego gimnazjum . Tak od niechcenia wspo-
mniałam, że tutaj na początku lat 40 . ubiegłego 
wieku zmarł mój dziadek, ale grobu na pewno już 
dawno nie ma, bo nie ma już tutaj nikogo z rodziny . 
Pracownik muzeum wziął do ręki jakąś księgę i po 
chwili powiedział mi, że grób jest i podał infor-
macje, na którym cmentarzu, w jakiej kwaterze go 
szukać . Następnego dnia pojechałam ze znajomym, 
mieszkańcem Mielca, na wskazany cmentarz . Był 
to stary, zabytkowy cmentarz parafialny . Niedługo 
trwały poszukiwania grobu, bo wskazali go nam 
robotnicy prowadzący prace porządkowe . Jest grób 
nieznanego mi dziadka – inspektora kontroli skar-
bowej, zmarłego w 1942 roku, jak głosił napis na 
nagrobku . Stałam przy nim, nie wierząc własnym 
oczom, że odnalazłam kolejny, znaczący ślad mojej 

rodziny . Nagrobek był zadbany, więc doszłam do 
wniosku, że ktoś tutaj przychodzi, zapala znicze 
i opiekuje się nim . Kto, skoro od dawna nie ma tu 
nikogo z rodziny? Zostawiliśmy w jednym zniczu 
kartkę z tym pytaniem, podając numer telefonu 
znajomego z Mielca . 

Wróciłam do Zielonej Góry, o odnalezieniu grobu 
poinformowałam moje kuzynostwo – sześć osób 
będących wnukami odnalezionego dziadka . Przez 
kilka miesięcy była cisza, aż pewnego dnia znajomy 
z Mielca powiadomił mnie, że skontaktowała się 
z nim pani, której mama, a później ona sama, dbała 
przez lata o grób . Zadzwoniłam pod podany numer . 
Kobieta poinformowała mnie, że moją rodzinę znała 
jej mama i to ona chodziła zapalać znicz na grobie 
mojego dziadka . Córce, czyli jej, zawsze mówi-
ła, żeby kiedyś, gdy jej zabraknie, podtrzymywała 
pamięć o tym bardzo zasłużonym dla Mielca czło-
wieku . Bo cała jego rodzina stąd wyjechała i nie ma 
kto dbać o grób . Dzięki tej opiece grób nie został 
zlikwidowany . Byłam jej bardzo wdzięczna i już 
wiedziałam, że do Mielca muszę znowu pojechać .

Autorka tekstu na cmentarzu w Mielcu
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Na mieleckim cmentarzu udało mi się odszukać grób nieznanego mi dziadka – inspektora kontroli skarbowej, 
zmarłego w 1942 roku, jak głosił napis na nagrobku. Stałam przy nim, nie wierząc własnym oczom. 

Fot . Bogumiła Hyla-Dąbek
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W roku 2019, będąc w sanatorium w Iwoni-
czu, przyjechałam z mężem do Mielca ponownie . 
Cmentarz i uporządkowanie grobu dziadka były 
celem tej wizyty . Brałam też pod uwagę osobisty 
kontakt z osobą, która tyle lat o grób dbała . Spo-
tkaliśmy się we czworo – pani Basia z mężem i ja 
z moim mężem . Mogłam osobiście podziękować 
za opiekę nad grobem . Niestety, pani Basia nic mi 
o moich przodkach nie mogła powiedzieć, bo, bę-
dąc moją rówieśnicą, nie poznała ich, a mamy swej 
nie pytała . Udało mi się wówczas załatwić fachow-
ca, żeby zrobił nowy nagrobek, na który złożyły 
się wszystkie wnuki z Zielonej Góry i Szprotawy . 
Z uwagi na odległość do Mielca o grób nadal dba 
pani Basia, ale teraz już my, wnuki, partycypujemy 
w kosztach opieki, przesyłając pieniądze .

W roku 2021 byłam w Mielcu ponownie, 
chodziłam na cmentarz, na zadbany, bo z nową 
płytą, grób dziadka, spacerowałam nad Wisłoką, 
bo o tej rzece często od mamy i babci słyszałam, 
więc wierzyłam, że chodzę ich śladami . Ustaliłam 
adres i znalazłam miejsce, gdzie mieszkała moja  
rodzina . 

Gdy chodziłam tą ulicą, kiedyś Kolejową, 
dzisiaj Wiadernych, serce biło mi mocniej, bo 
na pewno wiele razy przemierzali ją moi bliscy . 
Zwiedzając Mielec, trafiłam na pomnik poświęcony 
żołnierzom wyklętym, a na nim znalazłam nazwi-
sko i imię ojca – kapitana AK . Podobno w Mielcu 
można znaleźć dużo informacji na jego temat, ale 
za to dopiero się zabiorę .

 Bogumiła Hyla-Dąbek

Zwiedzając Mielec, trafiłam na pomnik, a na nim znalazłam nazwisko i imię ojca – kapitana AK
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Riwiera czeka...
Nie wiem, ile Melchior Wańkowicz wziął za 
„Cukier krzepi”. Wiem, że gdyby tym „krze-
potwórczym” cukrem dłużej się pożywiać, 
osłabienie, a potem wycieńczenie pewne. Nie 
wiem, ile Agnieszka Osiecka wzięła za „Coca 
Cola to jest to”. Wiem, że mój dietetyk twier-
dzi: coca cola to nie to.

A kto wymyślił i ile wziął za „Podróże (te w prze-
strzeni”, rzecz jasna)? Tego nie wiem, Jeśli jed-
nak to zgrabne hasełko ma się do rzeczywistości 
tak, jak tamte dwa, to biada nam . Podróże to dziś 
przecież styl bycia i styl życia . Moda i snobizm . 
Szał i amok . Na co pan, pani wyda milion, jeśli go 
wygra, pyta Hubert . Ten prowadzący teleturniej 
„Milionerzy” . Prawie wszyscy za ten milion chcą 
jeździć . Zwiedzać . Poznawać .

Świetnie . Tylko się cieszyć . Skoro podróże 
kształcą, jesteśmy coraz mądrzejsi . Moda i snobizm 
na mądrość . Amok i szał na kształcenie .

Świetnie? Tylko się cieszyć? Tak, pod wa-
runkiem, że zgrabne hasełko, inaczej niż tamte 
dwa i wszystkie inne zgrabne, nie kłamie . Że wy-
myślone zostało, że jest wciskane nam w uszy 
z pobudek szlachetnych, a nie komercyjnych, na 
zysk obliczonych . Że jego twórcy podyktowała 
je troska o cudze wykształcenie, a nie własny  
szmal .

Jak to więc jest naprawdę? Podróżujemy jak 
najęci, to pewne . Połykamy te kształcące kilome-
try . Jeśli hasełko nie kłamie, mądrzejemy też jak 
najęci . Obieżyświatom, nie zasiedziałym kujonom 
należałoby więc chyba najwyższe naukowe tytuły 
przyznawać . Jedno uwiarygodnione biletami lot-
niczymi okrążenie Ziemi – docent . Dwa okrąże-

nia – habilitacja . Trzy – profesura . Logiczne . Jeśli 
hasełko nie kłamie .

Kluczowe pytanie: kłamie czy prawdę głosi . 
Kluczowe, lecz do indywidualnego rozstrzygnię-
cia . A rozstrzygnąć nietrudno . Od obieżyświatów 
wszak wokół nas się roi . Wystarczy porównać 
takiego ze skrajnym, chorobliwym kujonem i od-
powiedź gotowa . I to nie z żadnym kujonem abs-
trakcyjnym, teoretycznym, lecz najprawdziwszym . 
Powszechnie znanym . Jakże niesłusznie za mędrca 
uważanym . Wbrew wszelkim przesłankom za mą-
drość podziwianym .

Tak . Filozof Kant nie podróżował . Nigdy i ni-
gdzie . Jedyny „przymusowy” wyjątek zrobił dla 
swego pruskiego króla . Nie mógł odmówić . Ze 
złością spakował się i z okrzykiem: „Nigdy wię-
cej!” do Berlina się udał . Wrócił do swojej dziury, 
do swojego uniwersytetu, do Królewca najszybciej, 
jak się dało . Zasiadł znów na swym krześle, przy 
swoim starym stole . I siedział tak nieruchomo ten 
głupiec przez kolejne lata . Zamiast podróżować, to 
znaczy, zgodnie z naszym hasełkiem, się kształcić . 
Poznawać nowych, zupełnie innych ludzi . Bo listy, 
które pisał i dostawał z całej Europy, mówiły, że 
są wspaniałe, godne poznania umysły . Owszem, 
umysły poznawał . Lecz ciała? Twarze, ręce, nogi? 
Twarze piękne lub brzydkie . Ręce i nogi jak moje . 
Co da mi, że je zobaczę?

Jakże inaczej myślimy . Jak głośno temu „ina-
czej” dajemy wyraz, podróżując . Jak się nieustan-
nie i zachłannie kształcimy .

„Kto się przemieszcza, ma umysł wieszcza!” . 
Wiem, że to hasło trywialnością razi . Gdzie mu 
do „Cukier „krzepi” i „Coca Cola to jest to” czy 
„Lotem bliżej”, a Lufthansą dalej . . . Na razie stać 
mnie na tyle . Ale się w podróż wybieram . I jestem 
pewien – jak wrócę, to trywialność mi minie .

 Marek Jurgoński

PS Uprzedzam, że wszelkie próby doszukiwania 
się w moim tekście ironii spalą na panewce . Nie 
marnujcie więc czasu, który można przeznaczyć 
na kształcenie . Riwiera czeka na was . . .

Marek JURGOŃSKI
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Zielona Góra  
mojego dzieciństwa
Jestem już w wieku, kiedy młodzież ustępuje 
mi miejsca w tramwaju – stało się to pierwszy 
raz z trzy lata temu w Poznaniu i było dla mnie 
małym szokiem. W wieku, kiedy pisze się już 
wspomnienia, gdyż pamięta się wydarzenia 
sprzed 60 lat, a zapomina, co robiło wczoraj. 
Pragnę opisać miejsca, gdzie spędziłem dzie-
ciństwo, do których czasem wracam, a które 
się bardzo zmieniły, tak jak całe moje rodzin-
ne miasto.

Urodziłem się w Zielonej Górze i pierwsze osiem 
lat spędziłem na ulicy Siemiradzkiego, w domu 
typu bliźniak, którego połowę zajął mój dziadek 
od strony taty po powrocie z obozu w Mauthausen-
-Gusen . Drugą połowę zajął kolega dziadka . Moja 
mama nie pracowała wtedy i razem z siostrą oraz 
bratem wiedliśmy spokojne dzieciństwo . Okolica 
była zielona, domków jednorodzinnych mało, bli-
sko mieliśmy do lasu, a w którymś roku zrobiono 
plac zabaw pod Wieżą Braniborską . Przy domu 
rosła potężna lipa, z której suszonego kwiatosta-
nu mama robiła nam leczniczą herbatę . Jej smak 
pamiętam do dzisiaj . Tereny za Wieżą Braniborską 
były niezabudowane, w pewnym miejscu znajdo-
wała się ferma lisów otoczona wysokim płotem, 
a dalej było wyrobisko piasku, w którym znalazłem 
kiedyś scyzoryk . W pobliżu biegła ulica Gronowa, 
gdzie w jednym z domów jednorodzinnych miesz-
kał kolega taty z pracy . Powyżej domków można 
było się natknąć na słupki i druty – pozostałości po 

Okolice ulic Piaskowej i H. Siemiradzkiego. Fragment Ortofomapy Zielonej Góry z 1964 roku. 
Źródło: Archiwum Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze

Przemysław S. KARWOWSKI
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winnicy, która istniała tu jeszcze po drugiej wojnie 
światowej, a fragment nakręconego tam filmu ze 
zbiorów winogron zamieszczono w Polskiej Kro-
nice Filmowej z 1 października 1946 roku .

Tereny, gdzie znajduje się obecnie Szkoła Pod-
stawowa nr 7, były także niezabudowane i pamię-
tam, jak w tamtej okolicy zatrzymał się tabor cy-
gański . Niedaleko, na małej leśnej polanie, rosło 
drzewo, z którego wycinaliśmy bazie do wielkanoc-
nego wazonu . Już spod stóp Wieży Braniborskiej 
rozciągał się piękny widok na miasto otoczone ze 
wszystkich stron lasami . W kierunku północnym, 
nad zielonymi połaciami sosen, dominowała sta-
lowa kratownica wieży do szkolenia skoczków 
spadochronowych . Pamiętam słowa mojej cioci, 
która z nami mieszkała kilka lat – „zauważ, linia 
widnokręgu przed tobą ma kształt okręgu, to do-
wód, że Ziemia jest okrągła” . Wiele lat później 
uświadomiłem sobie, że odległy krajobraz może-
my obserwować z wielu miejsc w Zielonej Górze 

dzięki temu, że miasto założono na wysokościach 
od około 70 m do ponad 200 m n .p .m .

Stosunkowo niedaleko, dosłownie za ulicą 
Nowotki – obecnie Lwowską – znajduje się uli-
ca Piaskowa . Tam dom z wielkim ogrodem, po 
przyjeździe we wrześniu 1945 roku z Zaleszczyk, 
zajęła z rodziną moja mama . Dom nie miał tzw . 
wygód, ale obok kilku zabudowań gospodarczych 
posiadał rozległy sad z drzewami wielu gatunków . 
Czasem ten wybór wypominano dziadkowi, ale on, 
pochodzący spod wolsztyńskiego Kębłowa, nie 
wyobrażał sobie mieszkania w kamienicy . Samych 
gatunków czereśni było kilka, gdyż owocowały od 
czerwca do sierpnia . Nie brakowało wiśni i grusz, 
ale najbardziej zapamiętałem jabłonie . Ich rodza-
jów też było dużo . Od wczesnych papierówek, re-
net o ciekawym muszkatowym smaku do jabłek, 
które pomagałem zbierać dopiero w październiku, 
przechowywanych przez zimę w piwnicy na pół-
kach wyściełanych słomą . Stał tam jeszcze kur-

Okolice ulic Piaskowej i H. Siemiradzkiego 50 lat później. Fragment Ortofomapy Zielonej Góry z 2014 roku.
Źródło: Archiwum Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze
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nik i kilka klatek z nutriami . Pamiętam też parę 
uli za szopą nazywaną drewutnią, gdzie w środku 
znajdowały się poniemieckie klatki dla królików . 
Skrajem ogrodu przechodził ciek wodny kończący 
się grzęzawiskiem . Taplały się tam kaczki dziadka, 
a czasem nawet dzikie, które traktowały to miejsce 
jako przystanek na odpoczynek w czasie swojej 
podróży . Po południowej ścianie domu pięła się 
winorośl, obok uprawiano warzywnik, a w nim 
m .in . jarmuż; zapamiętałem jego nazwę, gdy za-
ciekawiony spytałem – „a co to takiego?” Przed 
domem, od strony ulicy, rosły dwa świerki srebrzy-
ste, krzew forsycji i kwiaty, m .in . pomarańczowe 
lilie nazywane potocznie „smolinosami” . Nad pra-
wym rogiem bramy wjazdowej dominował okazały 
kasztanowiec pospolity .

Bardzo lubiłem dziadka i bawić się u niego 
w ogrodzie, na podwórku czy z psem, który pil-
nował domostwa . Mając kilka zaledwie lat, sam się 
tam kiedyś wybrałem i rodzina znalazła mnie, jak 
już doszedłem ulicą Łokietka do skrzyżowania No-
wotki z Piaskową . Dziadek często przychodził na 
Siemiradzkiego, a czasem wieczorem uczył mnie 
odmawiania pacierza . Zapamiętałem sytuację, gdy 
podczas modlitwy „Zdrowaś Maryjo” spytałem 
dziadka, co znaczy: „w godzinę śmierci naszej” . 
Odpowiedział wtedy, że tak się stanie, jak spadnie 
na mnie bomba . To słowo już znałem z opowiadań 
o wojnie . A szczególnie z rymowanki, jaką sły-
szeliśmy od mamy, gdy wspominała dzieciństwo 
i koleżanki z Zaleszczyk . Szczególnie tę, która 
wołała podczas bombardowania miasteczka przez 
niemieckie samoloty – „uciekajcie dzieci, bomba 
na was leci” . We wrześniu 1961 roku rozpocząłem 
naukę w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Kingi .

Jesienią 1962 roku przeprowadziliśmy się na 
ulicę Wazów i moja trasa powrotna ze szkoły do 
nowego domu wiodła wzdłuż ulicy Piaskowej . 
Była ona wtedy brukowana i czasami spotykałem 
dziadka wracającego z pracy i prowadzącego rower 
pod górę . Dziadek pracował w Miejskim Zarządzie 
Budynków Mieszkalnych, który swoją bazę miał na 
placu Matejki . Zachowało się moje zdjęcie z bożo-
narodzeniowej imprezy zakładowej, jak siedzę na 
kolanach św . Mikołaja, za którego był przebrany 

mój dziadek . Pamiętam, że go wtedy nie rozpo-
znałem . Odcinek ulicy Piaskowej od Podgórnej do 
Ceglanej nie robił wrażenia ulicy wielkomiejskiej . 
Idąc w kierunku Wazów, po prawej stronie – na 
rogu – mijało się stojący jeszcze od czasów wojny 
betonowy, jednoosobowy schron, a za nim długą 
drewnianą wiatę – magazyn stolarni, która funk-
cjonowała w budynkach zajmowanych obecnie 
przez przedszkole i żłobek . Po lewej stronie były 
tylko dwa domy, a pomiędzy nimi łąka i zakład 
produkujący prefabrykaty betonowe . Na skarpie 
rosły krzewy dzikiej róży . Obecnie tam, gdzie był 
domek jednorodzinny, postawiono wielopiętrowy 
budynek, a na miejscu betoniarni powstaje wielo-
poziomowy parking, łąkę zaś także zabudowano . 

Zmiana miejsca zamieszkania spowodowała, że 
naukę w klasach 3-6 pobierałem w Szkole Podsta-
wowej nr 10 przy ulicy Zamenhoffa . Natomiast na 
skutek zmian tzw . rejonizacji wróciłem do Szkoły 
Podstawowej nr 4, gdzie skończyłem klasę siód-
mą i ósmą . Będąc już nastolatkiem, wracając po 
lekcjach do domu Piaskową, często wstępowa-
łem do dziadków . W 1968 roku, gdy kończyłem 
szkołę podstawową, brałem udział w konkursie 
historycznym dotyczącym „50-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę” . Miałem wtedy oka-
zję spytać dziadka o tamte czasy . Znał słynnego 
Drzymałę z Rakoniewic, uczestniczył w Powstaniu 
Wielkopolskim i wojnie 1920 roku . Przypomniało 
mi się to 50 lat później, gdy uświadomiłem sobie, 
że moje pokolenie było jeszcze tym, które mogło 
słuchać opowieści świadków odzyskania niepod-
ległości przez nasz kraj .

Był koniec marca 1969 roku, gdy rano prze-
chodziłem w drodze do szkoły koło domu dziadka 
i wyszła do mnie ciocia, która przekazała wiado-
mość, że dziadek stracił przytomność i zabrało go 
pogotowie do szpitala . Tam zmarł po trzech tygo-
dniach, nie odzyskawszy przytomności . Kilka lat 
później dom z ogrodem został sprzedany, a bracia 
mamy wraz z rodzinami i babcią przeprowadzili 
się do Poznania . Przy ulicy Piaskowej, tam gdzie 
była kiedyś winnica i ogród dziadka, postawio-
no wieżowce i domy jednorodzinne w zabudowie 
szeregowej . Po ogrodzie nie ma już śladu, a ciek 
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wodny zakrywa cembrowina . Jedynie samotny 
krzew dzikiej róży przypomina dni, gdy zbiera-
no tutaj owoc rosy caniny, z której wino trafiało 
wkrótce do piwnicy w gąsiorze oznakowanym 
karteczką z rocznikiem . Dwadzieścia lat później 
nowy właściciel zburzył dom i wyciął świerki, 
które przeszkadzały postawić okazalszą budowlę . 
Dom, jak sprawdziłem w archiwum, wybudowano 
na początku XX wieku, a jego projekt musiał być 
popularny, gdyż kilka bardzo podobnych stoi dalej 
w mieście . Świadkiem mojego dzieciństwa został 
jedynie kasztanowiec, który jakimś cudem oparł 
się inwazji szrotówka kasztanowcowiaczka .

Cieszę się, a nawet jestem dumny, że mogłem 
służyć pomocą Zofii Mąkosie przy tworzeniu fabu-
ły drugiego tomu „Wendyjskiej winnicy” – „Win-
nego miasta” . Tak się złożyło, że moi dziadkowie 
znali z Zaleszczyk Grzegorza Zarugiewicza, mieli 
duży dom i faktycznie wynajmowali pokoje na 
poddaszu . To i wiele innych wydarzeń opisanych 
w powieści ma oparcie w rzeczywistości . Niestety, 
dokumentacja w Archiwum Państwowym dotyczą-
ca Zakładu Nieruchomości Miejskich jest bardzo 

skromna i nic, co by się przydało na potrzeby po-
wieści, tam nie znalazłem . Dlatego, chcąc mieć 
pewność odnośnie losów mojego dziadka w pierw-
szych latach po drugiej wojnie światowej, udałem 
się do Zakładu Gospodarki Komunalnej z pyta-
niem, czy nie zachowały się jego akta osobowe . 
Okazało się, że tak i dzięki uprzejmości dyrekcji 
szybko do nich dotarłem . Poprzednikiem ZGK 
w latach 60 . był bowiem MZBM, który powstał na 
bazie ZNM . Zachowany odręczny życiorys dziadka 
potwierdził fakt, że zaczął on pracę w jednostce 
miejskiej jeszcze za czasów funkcjonowania ZNM . 
Ba, mogłem nawet podać numer rejestracyjny ro-
weru – tak, posiadały wtedy rejestrację – którego 
mój dziadek używał .

Tak więc nie tylko w tym wspomnieniu odżył 
dom i ogród przy ulicy Piaskowej . Jest on również 
upamiętniony w tej niezwykłej powieści, bardzo 
cenionej zarówno przez czytelników, jak i recen-
zentów . Sprawia mi to olbrzymią satysfakcję, gdyż 
nie każdy ma możliwość ocalić od zapomnienia 
miejsca swojego dzieciństwa i tych, których kochał .

 Przemysław S . Karwowski
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Od Ewy K. dowiedziałam się o temacie do nowych „Inspiracji”. Nie wiem, czy temat jest jeszcze 
otwarty i czy moja podróż przez 90-letnie życie nadaje się do publikacji, ale zachęcona przez Ewę 
próbuję. Niektóre teksty były publikowane w „Inspiracjach” w okresie, gdy byłam członkiem 
„Oksymoronu”, niektóre pochodzą z moich tomików, jest kilka nowych. Często są to rymowanki, 
czasami infantylne. Zebrałam wszystkie obrazujące moją podróż przez życie. Wędruję przez lata 
beztroskiego dzieciństwa, wojny, powojennej tułaczki, młodości, dorosłości i starości. Postrzegam, 
jak zmienia się widzenie świata oglądanego oczami dziecka, dorosłej kobiety i tej u schyłku życia.

Lidka ENGEL

Piszę życie

Z pamięci wyłuskuję zdarzenia, rozmowy
odwiedzam miejsca niegdysiejsze
rzekami dalekimi płynę
klawiaturą maluję krainę opuszczoną
białą kartę zapełniam czarnym drukiem
z liter tworzę słowa
słowami ubieram życie

Ojczyzna – ziemia rodzinna

Urodziłam się w Polsce, tak opiewa moja metryka urodzenia . Potem na długie lata wpisano do mojego 
dowodu osobistego miejsce urodzenia ZSRR, a teraz jest to Ukraina . Po wojnie przesiedlono mnie wraz 
z rodzicami na dzisiejszą ziemię lubuską . Tu dorastałam, tu założyłam rodzinę, tu mieszkają moje dzieci, 
wnuki i prawnuki, tu w tej ziemi spoczywają moi rodzice, a od dwóch lat mój mąż . Śmiało więc mogę 
powiedzieć, że to jest mój kraj, moja mała ojczyzna . W roku 2000 pojechałam z wycieczką na Kresy 
Wschodnie . Włóczyłam się po ulicach pięknego Lwowa, na których mój ojciec walczył jako lwowskie 
orlątko . Błądziłam po alejkach urokliwego Parku Stryjskiego, po których spacerowałam w dzieciństwie, 
trzymając się ręki mojego cudownego dziadka . Wreszcie udałam się do mego rodzinnego domu odległego 
od Lwowa o 40 km, położonego nad rzeką . Gdy tak stałam na wysokim brzegu i patrzyłam na spieniony 
nurt Bugu, poczułam, że ciągle tkwię korzeniami w tej czarnej nadbużańskiej ziemi .

Podróż przez życie
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Leśna biografia

Rozświetlona smugami pamięci ścieżka
wiedzie przez leśne przestrzenie
Dzieciństwo
pierwsze biało-niebieskie wspomnienie
kwietny kobierzec zawilców i przylaszczek
dziura w płocie między ogrodem i lasem
przez którą czasem wymykałam się pieczy babcinej
i powroty szczęśliwe z bukietami wonnych barw
letnie wyprawy na poręby poziomkową słodyczą pachnące
przeraźliwe wycie wilków w mroźne zimowe noce
i bezpieczeństwo ramion kojących strach dziecka
Mroczny czas wojny
ucieczki do leśnych przystani – azylów
przed morderczymi bandami UPA i bombami
posiwiałe przedwcześnie włosy mamy
i bezsilność ojca

Pierwiosnki dla mamy

Pamięcią wciąż powracam w me dziecinne strony,
marzeniami wędruję po kwiecistych łąkach,
rankiem lekko jak motyl pośród kwiatów stąpam
i twarz zanurzam w żółtych kwiateczków korony .

W zakolach bystrej rzeki, na ciepłych płyciznach,
całe naręcza pierwiosnków rozrzuciła wiosna .
Ich woń gorzkawa, urok, i barwa radosna,
zieleń łąk, wody błękit – to moja ojczyzna .

Był biały dom nad Bugiem, a w nim ukochana,
serce miłości pełne, najlepsza mateńka,
dla niej kwiatki zrywałam od wczesnego rana .

Powracam po latach, gdzie mogiła maleńka,
a w niej moja złocista, piaskiem przysypana .
I smutnieją pierwiosnki w mych dorosłych rękach .
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Spacerkiem po Lwowie

Spod kopca Unii Lubelskiej
z Wysokiego Zamku
strugami wiosennej ulewy
spłynęła tęsknota
pobiegła alejkami Parku Stryjskiego
wonią bzów owiana
rozdzwoniła się wieżami kościołów
u stóp pomnika wieszcza Adama
przysiadła zadumana
szła ulicami starego miasta
milcząca podziwem
przystanęła wsłuchana w głos
radiowej Lwowskiej Fali
gdzie Tadzio Faliszewski śpiewał
a Szczepciu z Tońciem bałakali
o swoim Lwowi
nie budząc
pogładziła kamienne grzbiety lwów
drzemiących przy ratuszu
nad Pohulanką zawisła
okna domu rodzinnego
uśmiechem dzieciństwa rozświetliła
i pozostało w pamięci
miasto „Semper Fidelis”
miasto nasze
jedyne

Zielona Góra – miasto z niewyboru

Nie wybierałam ciebie na swe miejsce .
Młode drzewo wyrwane z korzeniami
z czarnej nadbużańskiej ziemi, 
skazane na poniewierkę 
wyrzucone na piaski 
ukorzeniało powoli . 
Wbrew naturze wyrosło . 
Tęsknotę za bezkresem łąk
koiła zieleń pagórków,
powoli cichł szum bystrej rzeki, 
wokół szumiały lasy . 
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Zakorzeniona mocno w lubuskich piaskach
pokochałam miasto otoczone wzgórzami, 
jego ulice w szpalerach drzew, 
miasto zatopione wiosennie
w bzach, magnoliach,
lipowym kwieciem owiane, 
złotem malowane jesienne kobierce
Piastowskiego Parku . 
Tu znalazłam przyjaciół,
zaczęłam nowe życie
i zostałam na dłużej, 
na zawsze

cd. „Leśna biografia”

Dom lat dziecięcych łzami pożegnany
pozostał daleko
otwartymi ramionami przygarnęła
kraina nieznana
w darze ofiarowała miłość
związani lasem niczym stułą 
śniliśmy młodość
spacery po leśnych bezdrożach bez końca
długie rozmowy kraszone zachodami słońca
mchów leśnych aksamit
tulący nasze ty i ja
studenckie praktyki w puszczach
Białowieskiej Świętokrzyskiej
na karkonoskich wiatrołomach
w przebogatych borach Szwajcarii Kaszubskiej
zawsze razem ręka w rękę w dorosłość .
Tuż za oknami już naszego domu gałęzie drzew
ściany malowane radością śmiechem dzieci
wspólna praca dla lasu .
Wiek trzeci
czas na zapatrzenia i zasłuchania
w szum drzew ptasie koncerty obrazy pór roku
i na podziękowania za lata dane .
Las rośnie powoli
nasz czas ucieka .
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Życie

Bywa drogą bezpieczną 
bez zakrętów
ścieżką wspinaczki 
po stromiznach
urwiskiem
nad przepaścią

bywa pocałunkiem słońca
na krawędzi bólu
wichurą miotającą uczuciami
łagodną bryzą uniesień
zdradliwą topielą 
kaskadą na progach cierpienia
uśmiechem gładkiej tafli jeziora

jest drzewem na opoce wspomnień
rozdaje owoce doświadczeń złych i dobrych

Tkanina

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

Pożegnania

Żegnajcie góry moje
owiane wiatrem pamięci
kaskady potoków
szczyty błękit kłujące
trawy połonin w pokłonie
rozdzwonione hale
żegnajcie morza
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liżące stopy mokrym chłodem
niosące na falach ku bezkresowi
teraźniejszość
żegnajcie lasy
przytulane do serca
zielenią listowia
zapachem igliwia
śpiewami ptaków
miękkością mchów
żegnajcie ogrody
malowane
kwietnymi rabatami
rozkwitaniem pąków

żalem ogarniam
kruchość czasu
wszystkie niespotkania
niedotknięcia
niepoznania
niespełnienia

Mijały lata, w czasie rewolucji pomarańczowej na Ukrainie pisałam:

Ukraino

walcząca o swoje być albo nie
wybaczam ci
wybaczam mój strach dziecka
zbyt wczesną siwiznę mamy
krzywdy które uczyniłaś 

pozostaję pełna obaw by ci którzy będą rządzić
nie byli podobni tamtym
na kliszy pamięci utrwaliłam
łuny pożarów płacz dzieci rozpaczliwy krzyk matek

wspieram twoją walkę o wolność narodu
życzę byś potrafiła zjednoczyć podziały
byś była w stanie stworzyć niepodległe państwo
którego tak do końca nigdy nie miałaś
by trawy twych bezkresnych stepów
poruszał wolny wiatr

ja Podolanka
pamiętam wybaczam wspieram . 
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Teraz z przerażeniem słucham o wojnie, o agresji na Ukrainę, poniekąd na kraj mego dzieciństwa, 
na ludzi, którzy zapragnęli żyć w wolnym kraju .

Kontrasty
   W Słońsku 2 marca 2022

Z dala od zgiełku upajam się ciszą
a smętne myśli towarzyszą Ukrainie
tu niebo przyjazne ptasim skrzydłom
tam czarne skrzydła budzą strach
tu łopot łabędzich lotek ucho pieści
tam świst bomb i pocisków przerażenie niesie
tu marcowe słońce ciepłem grzeje
tam chmury dymu zakrywają promienie
tu cud zachodów słońca nad wodami
tam nad miastami łuny pożarów
tu ze snu obudzone wiosną pękają pąki
tam granaty napełnione nienawiścią ludzką
tu ogrody pełne zieleni i kwiecia
tam ulice znaczone krwią żałobą śmiercią

Ludobójstwo

Ukraina walczy 
Ukraina krwawi
ucichł dzieci płacz
pogrzebanych pod gruzami
nienarodzone nie zapłaczą
nie zobaczą martwych matek
głód pragnienie chłód 
zaspokoi pani z kosą
śmierć niosą kule bomby pociski
wszystkich zabija bestia
nienawiść nieczłowieka
świat niestety nie cały
współczuje potępia wspiera
i czeka czeka czeka . . .
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Nostalgia

Spoglądam w mojej dorosłości okna
deszcz bębni o parapet
po szybie spływa smętna zimowa kropla
w świetle latarni lśni mokry asfalt ulicy
szaro i smutno

gdzie jesteś zimo
śnieżna mroźna zimo kresowa
zimo mego dzieciństwa
tam mróz na szybach cudowne kwiaty malował
białe pola skrzyły milionami diamentów
dźwięczały dzwonki u sań sunących po bieli śniegu 

patrzę w deszczowe okna mojej dorosłości
i tęsknię
za kwiatami na szybach
za bezkresem pól
za dźwiękiem dzwonków

za brylantami młodości

***
Krok po kroku zbliżam się 
do paraboli horyzontu
im bliżej linii tym dalej tym ciężej
na ramionach niosę życie
odpłynęły tańce śpiewy uniesienia
a horyzontu nie widać
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Kiedy odejdę

zamknę pod powiekami
wszystkie kształty świata,
wyniosłość tatrzańskich wierchów,
spienione fale bijące o skały,
poranne mgły nad łąkami,
strzelistość gotyckich świątyń,
cień orła na błękicie .

Kiedy odejdę
będzie mi towarzyszył szum morza i lasu,
głos jelenia na rykowisku,
śpiew słowika w krzewach tarniny,
klekot bociana na gnieździe,
klangor klucza żurawi,
krzyk mewy nad oceanem .

Kiedy odejdę
Zatrzymam na zawsze
Słodki zapach konwalii,
gorzką woń czeremchy,
i upojną jaśminu .

Kiedy odejdę
w ustach zachowam smaki dzieciństwa,
chleba i podpłomyków z babcinego pieca,
słodycz leśnych poziomek i wigilijnej kutii .
Kiedy odejdę uniosę w sercu
dziecięce uśmiechy synów wnuków prawnuków
ludzką przyjaźń i miłość
otrzymane w darze .

Kiedy odejdę
nie pozostanę samotna,
towarzyszyć mi będą
kolory kształty zapachy smaki uczucia
– doznania całego życia .

       Lidia Engel
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Świat się zmienia 
– signum temporis
Czas. 
Mój czas. 
Zdarzył się jak każdemu,  
który zaistniał by żyć. 
Nie miałam na to żadnego wpływu,  
kiedy, gdzie i z kim  
podzielę swój wspólny ziemski czas.

Tylko gdy wnikam głęboko w sens istnienia, znaj-
duję wytłumaczenie, wierząc, że nic nie dzieje się 
bez przyczyny . Z moim urodzeniem pewnie też 
tak było . Jeśli jesteśmy stwarzani siłą miłości, 
otrzymując duchową iskrę energii rządzącej nami 
i naszym światem, to też potrafimy stworzyć z ni-
czego coś . Na przykład z ziarna wyhodować drze-
wo i patrzeć, jak coraz wyżej pnie się ono w górę, 
czekając na ciepło i deszcz, który doda mu urody, 
a ono, wbrew naszym przewidywaniom, stanie się 
rozłożyście niebosiężne i w letni skwar otuli nas 
swoim cieniem . Będziemy mu wdzięczni za ten 
cień, a sobie za decyzję zasadzenia drzewa np . przy 
domu, gdzie znajdziemy chwilę na odpoczynek 
i kontemplację . Wprawdzie umiejętności stworze-
nia samego ziarna z jego kodem człowiekowi brak, 
ale jak już ma je swoich dłoniach, to go użyje jak 
wszystkiego, czym można się posłużyć do budo-
wania swego świata, swojej ludzkiej oazy .

Wilno
Moi rodzice w odróżnieniu ode mnie doświadczyli 
traumy, jaką przyniosła II wojna światowa . Musieli 
się zmierzyć z utratą dwóch swoich małych synków 
i osób z rodziny ze strony mojej mamy . A przecież 
planowali inaczej, chcąc ocalić synkom życie i wy-
wożąc ich na wieś . Tam gdzie mieszkali, w Wilnie, 

po drugiej stronie ulicy uciekający niemieccy ofice-
rowie zaminowali swoją czteropiętrową kamienicę . 
Ot tak, z zemsty, że muszą uciekać przed frontem, 
który się zbliżał, a może dla zatarcia śladów swojej 
niegodziwości . Rodzice uciekli do pobliskiej wsi 
w obawie, że zdetonowana kamienica zagrozi ich 
mieszkaniu, im samym i dzieciom, wszak stała po 
drugiej stronie tego „niemieckiego” domu przy 
ul . Kalwaryjskiej .

6 lipca 1944 roku był pamiętnym dniem uciecz-
ki i tragedii rodzinnej, co kiedyś dokładniej opi-
sałam w „Inspiracjach” w tekście pt . „Przezna-
czenie”. Urodziłam się rok po tamtej tragedii . Tak 
sobie myślę, że może moje urodziny miały być dla 
rodziców jakąś rekompensatą za utratę wcześniej-
szych dzieci . Lat mi przybywa, więc może wkrótce 
się wyjaśni, dlaczego los zadecydował o moim 
pojawieniu się właśnie w tej rodzinie . A rodziców 
miałam kochanych ponad wszystko i dzisiaj też, 
kiedy do nich zatęsknię, czuję ich bliskość na wy-
ciągnięcie moich myśli . 

Wilno znałam dzięki ich opowieściom . Wiedzia-
łam od nich, gdzie mieszkali, na jakich cmenta-
rzach pochowano moich przodków i znałam szereg 
historii związanych z ich ówczesnym życiem . Kie-
dy zdarzało mi się oglądać w telewizji programy 
pokazujące Wilno, z jakąś niewytłumaczalną siłą 
kołatało moje serce i rosło pragnienie ujrzenia tego 
miasta . Po ponad sześćdziesięciu latach od moich 
urodzin ziściły się moje pragnienia zobaczenia 
miasta, w którym przyszłam na świat . Mogłam 
wreszcie pojechać tam nie z tłumną wycieczką, 
ale w towarzystwie moich najbliższych, by móc 
odnaleźć ślady przeszłości znanej mi tylko z opo-
wiadań rodziny .

Zaskoczenie było ogromne . Starówka odremon-
towana, również kościoły i inne zabytki . Stało się 
to dzięki funduszom zgromadzonym przez wil-
niuków mieszkających między innymi w Stanach 
Zjednoczonych oraz innym ofiarodawcom zwią-
zanym – jak ja – węzłem sentymentalnym z tym 
miastem . Ale nie zabrakło też funduszy słanych 
i z naszego kraju oraz Unii Europejskiej . Nasza 
przewodniczka, wilnianka, z pochodzenia Polka, 
a z wykształcenia historyk, dała nam wspaniałą 

Halina SĘDZIŃSKA
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i niezapomnianą lekcję poglądową o wydarzeniach, 
jakie rozgrywały się w Wilnie przez stulecia . Po-
cząwszy od unii polsko -litewskiej, a na historii 
współczesnej skończywszy . 

Przy moście Zielonym nad Wilią 
zaczyna się historia moich wspomnień związanych 
z ulicą Kalwaryjską . Na początku II wojny świa-
towej spadły tu pierwsze bomby, zabijając dzieci 
bawiące się nad rzeką . Wyobraziłam sobie, jak wie-
lu ludzi biegło w stronę tegoż mostu w obawie, 
czy ich dzieciom nie stała się krzywda . Pierwszy 
wojenny popłoch w mieście . Ale nie o tej wojnie, 
która miała różne oblicza wraz ze zmieniającymi 
się na przemian frontami – raz niemieckim, raz 
rosyjskim – chcę pisać . . .

Odniosłam w Wilnie nieodparte wrażenie, jak 
mało znałam historię tego miasta, jak różne prze-
chodziło ono w swojej przeszłości koleje, ile ma-
kabrycznych zawirowań i podbojów, ile pożarów 
wzniecali najeźdźcy i rabusie . W roku 1365 pod-
czas najazdu Krzyżaków drewniany gród spłonął 
prawie doszczętnie . W roku 1383 Krzyżacy ponow-
nie zdobyli miasto i je spalili . W 1387 r . Władysław 
Jagiełło przyjął od kurii gnieźnieńskiej chrzest Li-
twy oraz nadał miastu prawa miejskie . W pięć lat 
później Krzyżacy i książę Witold ponownie spalili 
miasto i Dolny Zamek . Zamordowano też brata 
Władysława Jagiełły . Krzyżacy wycofali się, lecz 
w akcie zemsty wbijali na pale dzieci mieszczan 
wileńskich . Ponowny najazd zdarzył się w 1394 
r . Po pożarze w 1419 r . książę Witold rozpoczął 
budowę pierwszego murowanego zamku na Gó-
rze Zamkowej, a obok katedry – Zamku Dolne-
go . Kazimierz Jagiellończyk natomiast w 1441 r . 
potwierdził prawa miejskie, zaś w 1464 r . nadał 
ustawy sądowe . Po jego śmierci władcą Wielkiego 
Księstwa Litewskiego został Aleksander Jagielloń-
czyk . Będąc już królem, dbał o rozwój całego pań-
stwa unijnego . W 1503 roku na prośbę mieszczan 
wileńskich wydał przywilej zbudowania murów 
obronnych, gdyż obawiano się najazdów ze strony 
hord tatarskich . Budowę murów z dziewięcioma 
bramami i trzema basztami zakończono w 1522 
r . Na przełomie XVIII i XIX wieku mury zostały 

zburzone z wyjątkiem bramy Miednickiej zwanej 
Ostrą Bramą . Czasy zygmuntowskie to najświet-
niejszy okres w dziejach Wilna . Mieszkali w nim 
Litwini, Polacy, Rusini, Białorusini, Żydzi, któ-
rzy nazywali Wilno Jerozolimą Północy, a także 
Niemcy, Włosi, Ormianie, Tatarzy . W 1579 roku 
król Stefan Batory założył Akademię prowadzoną 
przez jezuitów, co stało się zalążkiem przyszłego 
Uniwersytetu Wileńskiego . Rozwój miasta poważ-
nie zahamował w 1610 r . wielki pożar, kiedy to 
spaliło się 4700 domów, 10 kościołów i Zamek 
Dolny . W latach 1654-1667 na stolicę Litwy natarł 
car Aleksy . Rosjanie wymordowali wówczas ok . 
25 tys . osób, co stanowiło 30 proc . mieszkańców . 
W pożarach wzniecanych przez Moskali spłonęło 
ok . 600 gmachów, ograbiono pałace, zniszczono 
kościoły i klasztory, splądrowano dzieła sztuki, 
archiwa i księgozbiory . Czego nie dokonali wro-
gowie, w dwa lata później dokończyła panująca 
tam zaraza . 

Świat się zmienia
Gdy tak przytaczam wydarzenia z historii Wilna, 
one rosną i rosną, prowadząc do niekończących się 
kolejnych zdarzeń . Nadeszły czasy zaborów, I i II 
wojna światowa, okupacja radziecka . Będąc mło-
dą dziewczyną, już z dowodem osobistym, wciąż 
pytałam, dlaczego miejscem mojego urodzenia jest 
Wilno z dopiskiem ZSRR . 

Świat się zmienia, cywilizacja obejmuje swym 
zasięgiem coraz większą populację . Trudno mi 
się jednak pogodzić z faktem, że do dziś widzimy 
mord i krzywdę ludzką, niszczenie tego, co zbudo-
wał człowiek, w imię jakichś ideologii czy wzboga-
cania się .Tylko prawa przyrody, które też niszczą, 
mają tu swoje usprawiedliwienie . Jej nie potrafi 
człowiek narzucić swoich zaborczych praw . Swo-
im pacyfistycznym nastawieniem potrafię bronić 
świat, choć z żenująco marnym skutkiem! Wierzę 
jednak, że rosną następne pokolenia, którym uda 
się spełnić marzenie o zaistnieniu lepszego świata . . 

Wznosząc oczy ku górze, szczególnie wie-
czorem, gdy mruga gwiaździste niebo, czuję du-
chową więź z niekończącą się przestrzenią . To 
wpatrywanie się uruchamia we mnie jakże inną 
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perspektywę . Zwykle podnosimy głowę w górę 
dla sprawdzenia, czy będzie deszcz lub jaką aurę 
zgotuje nam jutrzejszy dzień . Jest jednak coś ma-
gicznego w tej przestrzeni . Ostatnio zafascynował 
mnie ogromnie prof . Abraham „Avi” Loeb swoją 
książką pt . „Pozaziemskie” . Ten astrofizyk – peł-
niący między innymi funkcję dziekana Wydziału 
Astronomii Uniwersytetu Harvardzkiego – opisuje 
odkrycie z 2017 r ., jakiego dokonali astronomowie 
na Hawajach, gdzie istnieje największa sieć tele-
skopów obserwacyjnych . Teleskop o największej 
rozdzielczości pod nazwą Pan-Starrs naprowadził 
astronoma Roberta Weryka na obiekt, który został 
nazwany po hawajsku „Oumuamua” (wymawiane 
„umuamua”), co w języku tubylców znaczy zwia-
dowca . Autor książki utrzymuje, że ten niespodzie-
wany międzygwiezdny gość – inny od wszystkich 
obiektów, jakie do tej pory badali astronomowie, 
tzn . planetoid, komet czy suchych skał, których 
jest tak wiele w przestrzeni kosmicznej, że czasem 
nie udaje się ich zliczyć – jest wytworem rozumnej 
cywilizacji spoza Ziemi . Gdy zagościł w naszym 
Układzie Słonecznym, poruszał się z niesamowitą 
prędkością, a orbity planet naszego Układu nie 
robiły na nim żadnego wrażenia, bo poruszał się 
po swojej własnej nietypowej trajektorii . Zdania 
uczonych są na tyle podzielone, że obserwowany 
obiekt potraktowano jako ewentualny żagiel, który 
jest zwiadowcą, a w okolicy Słońca znacznie przy-
śpieszył, jakby nabrał dodatkowej energii dla lotu . 

Zwiadowca
Podstawę wynalazków zawsze poprzedzała fanta-
styczna wizja, która urealniała się wraz z myśle-
niem człowieka . Czasem wystarcza człowiekowi 
jego w miarę długie życie, by sam mógł zaobser-
wować, jak bardzo zmienia się nasz świat .

Prof . Avi Loeb swoimi naukowymi hipoteza-
mi wzywa nas do porzucenia butnego urojenia, 

że jesteśmy jedyną formą życia rozumnego we 
Wszechświecie . Snuje rozważania, czy jesteśmy 
w miarę odkrywania Kosmosu przygotowani na 
ewentualne spotkanie z pozaziemską cywilizacją . 
Program SETI, zrzeszający naukowców badają-
cych sygnały z Kosmosu, wiele robi w kwestii ich 
nasłuchu . Autor snuje rozważania: „Jeśli pozaziem-
ska cywilizacja zechce zjawić się u nas pierwsza, 
to czy my jesteśmy na tyle gotowi i mamy dość 
pokory, aby posłuchać, co oni będą mieli nam do 
powiedzenia? Bo z pewnością będą znali odpo-
wiedzi na wiele pytań, których my, ludzie, jeszcze 
nie rozstrzygnęliśmy, gdyż w ogóle nie zdążyliśmy 
tych pytań sobie zadać . Astronomowie uświada-
miają sobie z naukowego punktu widzenia, że dia-
log z obcymi istotami moglibyśmy rozpocząć od 
podzielenia się naszą naukową wiedzą na temat 
narodzin Wszechświata . Skoro oni pierwsi nas od-
wiedzą, to z pewnością ich też nurtuje ciekawość 
poznania naszej przestrzeni we Wszechświecie” . 
Oumuamua, jeśli jest pierwszym śladem życia ro-
zumnego poza Ziemią, może być tego najlepszym 
dowodem . Nauka astronomiczna niezwykle przy-
śpiesza . Pisząc ten tekst w lipcu, już mogę spojrzeć 
na zdjęcia przesłane nam w tych dniach na Ziemię 
przez teleskop Jamesa Weeba, wykonane w tak 
ogromnej rozdzielczości, że obrazy kosmicznej 
przestrzeni powalają na kolana .

Wiem, że to, o czym piszę, dla niejednego 
człowieka może być iluzją . A może jesteśmy tak 
przesiąknięci zakłamaną rzeczywistością naszego “ 
być albo nie być “ i tak wystraszeni, że trudno nam 
zaakceptować dowody nauki, które pozwolą na lep-
sze zrozumienie tajemnic, jakie kryje i niesie nam 
w swojej niezgłębionej przestrzeni Wszechświat? 

Wszystko, co przychodzi nam tu przeżywać, to 
z pewnością – signum temporis!

 Halina Sędzińska
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Kobieta 
w spodniach
Aż trudno uwierzyć, że widok kobiety 
w spodniach uznawano kiedyś za gorszący... 

Aczkolwiek to podobno wynalazek z czasów ko-
czowniczych, gdy spodnie ze skór zwierzęcych 
nosili zarówno mężczyźni, jak i kobiety . Jednak 
już w wiekach średnich przestała się liczyć wygo-
da, zaś eksperymenty modowe były źle widziane, 
zwłaszcza przez Kościół . Joanna d’Arc, bohaterska 
dziewica – wódz oskarżona o herezję spłonęła na 
stosie – czy także za to, że pędząc do boju na czele 
wojsk francuskich, miała na sobie spodnie?

Jeszcze ładnych kilkaset lat musiały kobiety 
poczekać na zmiany . Wprawdzie ekscentryczna 
George Sand (1804-1876) lubiła nosić męskie stro-
je, lecz stanowiła wyjątek . Prawdziwa rewolucja 
zaczęła się nieco później . Pod koniec II poł . XIX 
w . amerykańska emancypantka Amelia Bloomer 
zamiast długich niewygodnych sukien zapropono-
wała kobietom rodzaj pantalonów, od jej nazwiska 
nazwanych bloomersami . I wtedy już poooszło .

Czy trzeba przypominać słynne panie z upodo-
baniem noszące spodnie? Sarah Bernhardt, Mar-
lena Dietrich, Katharine Hepburn, nawet znana 
kreatorka mody Coco Chanel, którą kojarzymy 
niemal wyłącznie z sukienkami . A Brigitte Bardot 
w seksownych spodniach rybaczkach? A Marilyn 
Monroe w przepięknych granatowych dżinsach 
w filmie „Rzeka bez powrotu”? A Mary Quant, któ-
ra oprócz spódniczki mini wymyśliła też spodnie 
dzwony?

Przy okazji tych dwóch ostatnich pań pozwo-
lę sobie wkroczyć na teren osobisty . Bo spodnie 
dzwony też nosiłam, a jakże, i dżinsy również, lecz 
nie tak hop, hop . . . 

Zatem po kolei . Nic mi nie wiadomo o tym, 
czy w przedwojennych czasach moja mama jako 
młoda panienka nosiła spodnie . Za to tej modzie 
– zwłaszcza na Marlenę Dietrich – z pewnością 
hołdowała jej siostra Janinka . Pisałam we wspo-
mnieniach pt . „Pelunia” tak: „Janinka ( . . .) – co 
bardzo mnie dziwiło, bo przecież panie w cza-
sach mojego dzieciństwa nosiły tylko suknie lub 
spódnice – trzymająca rękę w kieszeni szerokich, 
eleganckich spodni z kantami i z mankietami .” Te 
spodnie z pewnością naśladowały ubiór Marleny!

A moje? Najpierw jako dziecko miałam tzw . 
narciary . – mimo że nigdy nie jeździłam na nar-
tach . Tak mówiono na grube spodnie z nogawkami 
zakończonymi gumką przeciąganą pod stopami, 
które mama zakładała mi zimą, na sanki . Nie za-
stanawiałam się wtedy, czy są modne, po prostu 
były wygodne i praktyczne . Ale owszem, tego typu 
spodnie, z tym że elastyczne, stały się później bar-
dzo na czasie .

Wracam do dzwonów . Gdy już znałam się na 
modzie, mogłam zadawać szyku – mama szyła mi 
fajne ciuchy . Na przykład, jako uczennicy pierw-
szej czy drugiej klasy liceum – właśnie te dzwony . 
Wypatrzyłam je sobie w „Filipince” (albo w „Prze-
kroju”) . W zielono-czarną kratkę, do tego beret 
i długi szal z tego samego materiału . Jak z żurnala! 
Niestety profesorowie krzywo patrzyli na licealistki 
w spodniach . Na obronę miałyśmy argument, że 
zimą w drodze do szkoły w spódniczkach mar-
zniemy w nogi, na co oni, że w takim razie mo-
żemy przychodzić w spodniach, lecz w szkolnej 
szatni mamy przebierać się w stosowniejszy strój . 
Nie pamiętam, czy kiedykolwiek tak zrobiłam, bo 
spodnie w modzie damskiej tak szybko zaczęły się 
upowszechniać, że przestali się czepiać . Aczkol-
wiek najzagorzalszy spośród nich wróg spodni na 
nogach uczennic jeszcze rok czy dwa później, gdy 
na lekcje przyszłam w sztruksiakach (z wypisaną 
na jednej nogawce reklamą zespołu Skaldowie), 
spytał mnie: „A ty co, Bilińska, na wykopki się 
wybrałaś?” . Na szczęście nie relegował mnie ze 
szkoły (jak ten zgorszony spodniami Marleny 
Dietrich szef paryskiej policji, który nakazał jej 
opuścić miasto!) .

Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN
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Jeden krzyk mody wypierał następny . Dzwony, 
szwedy, biodrówki, rurki, bermudy . Wymieniam, 
zresztą bez zachowania chronologii, tylko kilka 
fasonów, więcej miejsca poświęcając jednemu 
z nich . Szwedom, których obszerne nogawki roz-
szerzały się nie jak w dzwonach, czyli od kolana, 
a już od bioder . Znowu wracają do łask, a w latach 
70 . XX w . w czasach dzieci – kwiatów biły rekordy 
popularności (choć podobno spodnie o takim kroju 
wylansowała już w latach 30 . Coco Chanel) . Skąd 
nazwa „szwedy”, nigdy się nie zastanawiałam, 
lecz miałam je, oczywiście! Uszyła mi te spodnie 
przyjaciółka, absolwentka technikum odzieżowe-
go . Wystąpiłam w nich na prywatce sylwestrowej 
1972/73, a potem już nosiłam na co dzień – aż do 
czasu kolejnej zmiany w modzie .

Gdy chodziłam do szkoły średniej (1968-72), 
wielkim marzeniem – moim i w ogóle mojego po-
kolenia – było posiadanie prawdziwych dżinsów . 
Takich, jakie nosiła Marilyn . Szyte mi przez mamę 
sztruksiaki czy nawet kupione w sklepie tzw . szariki 
(spodnie z tkaniny zwanej teksasem, produkowane 
przez zakłady odzieżowe „Odra”) były tylko mar-
nym naśladownictwem . Lecz skąd te dżinsy miałam 
wziąć? Kupowało się je w Peweksie – w Gubinie 
nie było Pewexu . Za dolary – nie miałam dolarów . 
Trzecia możliwość – z paczki z zagranicy – też od-
padała – nie mieliśmy kapitalistycznych krewnych . 
Trzeba sobie było jakoś radzić . Sprytem wykazała 
się na przykład moja koleżanka z klasy . Tuż przed 
szkolną wycieczką do Krakowa (gdzie nie mogły-
śmy się przecież zaprezentować jak wieśniary!) 
kupiła dżinsy używane – od pewnego gubińskiego 

artysty plastyka . Mocno już tknięte zębem czasu, 
ale oryginalne! Jasne, że jej zazdrościłam . Sama 
miałam ciemnobrązowe sztruksy, zamszowe buty, 
skarpetki w paski, płaszczyk typu prochowiec; pre-
zentowałam się nieźle – choć bez prawdziwych 
dżinsów jednak nie supermodnie . Najprawdziwsze 
wranglery (nabyte w najprawdziwszym Peweksie 
w Poznaniu za najprawdziwsze dolary) pierwszy 
w naszej klasie miał kolega, który jako akordeoni-
sta grający na weselach zarobił sobie na ten zakup . 
Pękaliśmy z zazdrości, gdy się nam w nich zapre-
zentował – też przed tą wycieczką .

Tu miejsce na wspomnienie mojego męża . On 
miał zagraniczne dojście w postaci stryja – mary-
narza . Niestety stryjek poproszony o umożliwienie 
zakupu dżinsów tylko się oburzył: „Co? Spodnie 
amerykańskich pastuchów?” – i było po sprawie .

Prawdziwych dżinsów – choć też najpierw 
używanych i też tylko ze sztruksu – doczekałam 
się dopiero na studiach . Zielonych firmy „Lee” 
i fioletowych firmy „Levi Strauss” . Ale jaki ten 
sztruks był cudny! Te drobniusieńkie prążki, ten 
sznyt . . . Co ciekawe, nie mogę sobie przypomnieć, 
kiedy zaczęłam nosić prawdziwe „kowbojskie” 
dżinsy z farbowanej na granatowo bawełny . Też 
trochę ich było . 

Krótką przebieżkę po historii damskich spodni 
kończę jeszcze jednym prywatnym odniesieniem . 
Mimo że jako seniorka może powinnam być bar-
dziej stateczna, sukienki zakładam niezwykle 
rzadko, jedynie na szczególne okazje . Na co dzień 
najwygodniej mi w spodniach .

 Hanna Bilińska-Stecyszyn
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Wehikuł czasu
Od paru lat, co roku, przed gościnnym Biu-
rem Wystaw Artystycznych odbywa się na 
początku września wystawa prac fotografików 
skupionych w Klubie „Fotooko” Zielonogór-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym 
razem bohaterką fotografii była ulica Boha-
terów Westerplatte. 

Pokazano około 60 interesujących prac . Wymienię 
te zdjęcia, które skierowały moje myśli w stronę 
wspomnień z lat dziecinnych, potem młodości 
i wieku dojrzałego .

Ulica Westerplatte, jak wiele innych w mieście, 
jest kolorowa, zachowały się na niej dawne budynk 
i bogato zdobione wille . Ma także nowoczesną 
zabudowę z czasów, kiedy w latach 50 . i 60 . dojrze-
wał pomysł stworzenia z niej nowoczesnej arterii .

Fotografia jest czymś innym niż opisanie sło-
wem tych samych miejsc, zdarzeń, wspomnień . 
Na zaprezentowanych zdjęciach, jak i w mieście, 
jest zachowana tajemnica, ale też dobra energia 
fotografujących, którzy lubią to miasto . Pierwszą 
fotografią, przy której zatrzymałam się dłużej, była 
fotka budynku z zegarem Małgorzaty Turzań-
skiej . Zegar jako dominanta . Od razu pomyślałam 
fragmentem wiersza Danuty Zasady, że „Czas śpi 
w zegarach”, ale zegar kazał mi również wsiąść 
do wehikułu czasu i przenieść się wspomnieniami 
w przeszłe lata . Autorka tego obrazu ulicy i zega-
ra pomogła mi w tym momencie znaleźć tytuł do 
moich zapisków .

Podziwiam różnorodność spojrzeń autorów na 
budynki i ulicę – bohaterkę wystawy . Nawet jeżeli 
obiekt był powtarzany na paru zdjęciach, autorzy 
jednak zawsze odkrywali w nim coś nowego, orygi-
nalnego . Większość próbowała wiernie odtworzyć 
obecny wygląd . Niektórzy byli bardziej oryginalni 

w oglądzie obiektów, na przykład dzięki spojrze-
niu przez bogato zdobioną kratę (Bogdan Sprin-
ger, Stanisław Jastrzębski, Roman Grobarski, 
Elżbieta Józefowicz), poprzez kontrasty kolory-
styczne – czerwień kwiatów, zieleń krzewów, traw 
i drzew (Krystyna Bałunda, Regina Pawliczak, 
Ewa Kwaśniewicz), bogate zdobienia architekto-
niczne (Bolesław Polarczyk, Jerzy Staszewski, 
M . Turzańska), subtelną kruchość detali architekto-
nicznych (B . Polarczyk) . Ciekawym pomysłem jest 
spojrzenie na ulicę przez okrągłe okienko byłego 
Domu Kolejarza (B . Springer) czy z pobliskich 
balkonów, uchwycony kontrast między nowo-
czesną formą Galerii Grafiti i czerwienią dachu 
zabytkowego kościoła ewangelicko–augsburskie-
go, a także widok, jak z drona, placu Bohaterów 
(Grażyna Bogusławska) . Jeszcze inni utrwalili 
zieleń na skwerach, udowadniając niedowiarkom, 
że na fotografowanej ulicy i wokół niej jest jeszcze 
dużo zieleni, a nie tylko „betonoza” (E . Józefowicz, 
Anna Zajkiewicz, Alicja Zięta, R . Grobarski, S . 
Jastrzębski, R . Pawliczak, K . Bałunda, Andrzej 
Polański, Wanda Maciejewska) .

Oglądając poszczególne zdjęcia, przypomnia-
łam sobie, jak kiedyś wyglądała ta ulica i stojące 
przy niej kamienice, co z niej zostało, a czego już 
nie ma . Przeżycia, emocje, wzruszenie . To jak 
otwieranie albumu z wyblakłymi zdjęciami . Pa-
suje tutaj cytat wiersza (nie pamiętam autora) – 
„A pamięć tęskni z całych sił/ do tych pokrytych 
kurzem lat/ gdy jeszcze blisko z ludźmi był/ ciepły 
i sercem mądry świat” . Ta dzisiejsza ulica – boha-
terka, w latach 50 . zwana Topolową, była niegdyś 
wąską uliczką z brukiem, pełną zielonych drzew, 
ogrodów i winnic . Przechodziłam nią na skróty 
z moimi dziadkami do ich znajomych, z którymi 
jako repatrianci przyjechali ze Lwowa bydlęcymi 
wagonami . Ci znajomi wybrali domek pośród sa-
dów, blisko dworca (dzisiaj ulice: Lipowa, Akacjo-
wa i Klonowa) . Lubiłam tam chodzić, bawić się 
z ich dziećmi, jeść owoce prosto z drzewa i pyszne 
pierogi ze śliwkami i śmietaną . Teraz jest tu szko-
ła i boisko . W miejscu dawnych winnic i kortów 
zbudowano dla ówczesnej władzy okazały budy-
nek w stylu socrealistycznym, czyli, jak mówio-

Barbara DZIĘCIELEWSKA
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no – „socjalistyczny w treści i narodowy w for-
mie” (zdjęcia Anny Wozińskiej, K . Filmanowicz, 
K . Błaszyńskiego) . Pamiętam dyskusję sprzed lat, 
czy zostawić, czy zburzyć ten budynek oraz pedet 
i pocztę . W ich miejsce miały stanąć budowle ze 
szkła i stali, z podziemnym parkingiem . Z powodu 
braku finansów na te śmiałe projekty skończyło 
się na dyskusji . 

Po drugiej stronie ulicy, przy dzisiejszym placu 
Bohaterów, stoi pomnik (zdjęcie A . Zięta) . Zaraz 
po wojnie postawiono tam pomnik – czołg, w na-
stępnych latach pomnik Braterstwa Broni projektu 
Anny Krzemińskiej, przedstawiający stylizowa-
ny miecz wbity po rękojeść w ziemię . Po dzień 
dzisiejszy wzbudza on kontrowersje . Pierwotnie 
widniała na nim scena przedstawiająca żołnierzy 
radzieckich i witające ich kwiatami dziewczyny . 
W czasach pieriestrojki hełmy żołnierzy zostały 
pozbawione symbolu gwiazdy, skuto z piaskow-
ca sierp i młot, wyrzeźbiono piastowskiego orła 
i powieszono wizerunek orła na czerwonym tle . 
Waśniom nie ma końca . Jedni mówią: – Odczepcie 
się od pomnika, znajdźcie sobie inne miejsce . Inni 
są za zburzeniem monolitu i postawieniem posągu 
Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego itp . 
Według mnie pomnik przybrał formę nowoczesną 
i po liftingu nie ma powodu do jego zburzenia . 
Symbolizuje (miecz) siłę i to, że te ziemie należa-
ły do plemion słowiańskich . Młodym jego forma 
wcale nie przeszkadza i zarówno oni, jak i starsi 
wiekiem mieszkańcy miasta chętnie odpoczywają 
na ławeczkach przy fontannie, w cieniu okazałego 
drzewa . Jest pomnikiem historii tych ziem oraz 
ludzi i nie da się jej „wygumkować” z pamięci 
zielonogórzan . Szkoda mi tylko tych pięknych 
dawnych dywanów kwiatowych wokół pomnika 
i wyciętych dorodnych świerków .

Idę dalej pośród fotografii . Dom Towarowy 
PDT( E . Józefowicz, K . Błaszyński, K . Filmano-
wicz, Jerzy Małek), popularnie zwany pedetem, 
niegdyś tętnił życiem, a dzisiaj stoi pusty . Robi-
łam tam różne zakupy, między innymi nabyłam 
telewizor, który nadal działa bez żadnych napraw 
Naprzeciw stoi dom, zwany dzisiaj Centrum Biz-
nesu . Ongiś siedziba władz partyjnych, teraz nie 

ma tam ani władzy, ani, handlu, ani biznesu . Obok 
obecna przychodnia „Skarbowa”, zbudowana przed 
wojną w ciekawym stylu kubistycznym, z charakte-
rystycznymi zdobieniami na dachu (R . Grobarski) . 
Trochę dalej jest róg Ułańskiej i Bohaterów Wester-
platte, a niedaleko willa w stylu modernistycznym 
(A . Polański, A . Zajkiewicz) . Ten budynek i wille 
obok, były przeznaczone niegdyś dla prominentów 
partyjnych .

Zapisał się w mojej pamięci Dom Kolejarza, 
niedawno pięknie odnowiony (Elżbieta Subocz, 
K . Błaszyński, R . Grobarski), chodziłam tam kie-
dyś na tańce i warsztaty rękodzieła . Równie ciepło 
wspominam kościół luteranów (K . Błaszyński, A . 
Zajkiewicz) . Przed laty, na zaproszenie pastora tego 
kościoła, przyjechała tam wycieczka z Niemiec ze 
swoim pastorem . W kościele odbyła się msza ce-
lebrowana prze obydwu duchownych . Wcześniej, 
podczas spotkania przy kawie, wycieczkowicze 
dowiedzieli się, że mam iść do szpitala na poważną 
operację, i powiedzieli mi, ze podczas mszy będą 
się modlić za moje zdrowie, a pastor podarował mi 
krzyżyk z lekkiego drewna . Byłam bardzo wzru-
szona . Operacja zakończyła się pomyślnie dzięki 
lekarzom, ale też dobrej energii ludzi .

Pamiętam czas budowy MPiK-u . Postawiono 
go w miejscu wyburzonych domów i ogrodnictwa . 
Stał się miejscem spotkań przy kawie, odbywały się 
tam spotkania literackie, wykłady . Kupowałam tam 
książki, płyty, pamiątki, uczyłam się języków ob-
cych . Wczesniej, bo już w latach sześćdziesiątych, 
powstał dom WZGS – początek śmiałej przebudo-
wy ulicy w stylu socrealizmu (K . Filmananowicz, 
Beata Wołyniec) . Obecnie mieszczą się tu gabinety 
lekarskie,a na parterze bar i sklepy . 

Na rogu ul . Kupieckiej i Bohaterów Westerplat-
te stanął duży market, obecnie popularna w mieście 
dyskoteka X–Demon (E . Kwaśniewicz), miejsce 
zabaw młodzieży i zmora okolicznych mieszkań-
ców narzekających na nocne hałasy  . Po drugiej 
stronie ulicy mieściła się kiedyś kawiarnia „Moc-
ca”, popularne miejsce spotkań, gdzie wypiłam 
niejedną kawę w miłym towarzystwie koleżanek 
i mojego przyszłego męża . Dzisiaj jest tu restaura-
cja czeska „U Šwejka” (E . Kwaśniewicz) . Chodziło 
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się także do restauracji „Topaz” – na tańce, randki, 
tam po raz pierwszy obejrzałam na żywo striptiz . 
Obecnie jest tu siedziba różnych zakładów usłu-
gowych i kolejnego na tej ulicy banku  .

Z placu Bohaterów prowadziła moja codzienna 
trasa do pracy w Banku PKO SA, obok był sklep 
Pewexu (K . Filmanowicz) . To był na tamte czasy 
wielki świat, gdzie można było nabyć za dola-
ry luksusowe towary . Na przejściu dla pieszych 
z placu Bohaterów do Domu Towarowego zginęła 
moja mama, śmiertelnie potrącona przez karetkę 
pogotowia . Był deszczowy, listopadowy zmierzch, 
pamiętam ten dzień do dzisiaj . Jak wynika z moich 
wspomnień, zachowałam w pamięci nie tylko dobre 
i przyjemne chwile, ale też i to smutne wydarzenie .

Chodzę dzisiaj tą ulica do apteki, po zakupy i na 
spacer, widzę, jak zmieniała się bohaterka zdjęć . 
Jak z niewielkiej uliczki na peryferiach miasta sta-
wała się arterią wielkomiejską, o dużym natężeniu 
ruchu, znacznie poszerzona, niestety kosztem zie-
leni i starych budynków . Obecne władze miasta, 
krytykowane za „betonoze”, starają się naprawiać 
popełnione błędy (A . Wozińska, K . Błaszyński, 
K . Filmanowicz, K . Subocz, E . Subocz, A . Polań-
ski) . Ulica przeszła remont i kosmetykę w postaci 
nasadzeń w wielkich donicach nowych drzew, krze-
wów (K . Filmanowicz) . Przystanki autobusowe 
ozdobiono zielonymi ścianami (J . Staszewski, R . 
Pawliczak) . Drzewka w donicach, podobno platany, 

wyrosną w przyszłości, jeżeli będą zadbane, na 
wysokie drzewa o rozłożystej koronie, które dadzą 
tlen, świeże powietrze i chłód w upalne dni . Będą 
pochłaniać dwutlenek węgla z samochodowych 
spalin . Będą dla przyszłych pokoleń .

Autorzy zdjęć starali się pokazać dzisiejszą 
bohaterkę z tej ładniejszej strony, którą dostrze-
gamy dzięki zadbanym i odnowionym, starym bu-
dynkom, nowoczesnym budowlom, wieżowcom 
PGNiG (B . Polarczyk, B . Wołyniec, E . Subocz), 
zielonym skwerom, fontannie i ławkom (A . Zięta, 
R . Grobarski, R . Pawliczak, K . Bałunda, W . Macie-
jewska) . Fotograficy zauważyli też brzydszą stronę 
ulicy, opuszczone, zrujnowane budynki, jak Dom 
Towarowy i market Polo (zdjęcia E . Józefowicz, 
E . Kwaśniewicz, J . Malek, K . Błaszyński, K . Fil-
manowicz) . Ale i one mają dla mnie malarski urok .

Pomimo wad miasto, dawniej miasto-ogród, 
jest dla autorów zdjęć i pozostałych mieszkańców 
miejscem pełnym uroku, gdzie się nie tylko chce 
mieszkać i pracować, ale i odpoczywać, spacero-
wać, po prostu BYĆ! Dzięki fotografiom ich au-
torzy weszli do grona kronikarzy zielonogórskiej 
ulicy Bohaterów Westerplatte . Zamykam swój al-
bum zdjęć i wspomnień, życząc dalszych sukcesów 
i następnych ciekawych wystaw!

 Barbara Dzięcielewska
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Ptasie opowieści 
Ireny Anioł
„Fotografowanie ptaków bardzo mnie wyci-
sza, co jest dobre. Taki zawór bezpieczeństwa 
każdy powinien mieć i każdemu go życzę”.

13 grudnia 2021 roku w siedzibie Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku swoją pierwszą wy-
stawę fotograficzną „Zimowo w świecie zwierząt” 
zaprezentowała słuchaczka Irena Anioł . Pomysło-
dawcą wystawy i jej kuratorem był Bolesław Po-
larczyk – prowadzący klub „Kwadrat” . Oficjalnego 
otwarcia tej wyjątkowo ciekawej i bardzo ładnej 
wystawy dokonała, razem z autorką, prezes Zofia 
Banaszak . Irena Anioł w ZUTW należy do klubu 
fotograficznego Fotox oraz Grupy Fotograficzno-
-Filmowej „Kwadrat”, uczęszcza też na zajęcia 
Pawła Janczaruka, który prowadzi Akademię 
Wychowania Fotograficznego .

Nie jest to łatwe fotografowanie; ptaki, zwie-
rzęta nigdy nie pozują, nie powtórzą swojego 
zachowania, pozy, która się spodobała, a na do-
datek są bardzo płochliwe i człowieka traktują 
jako zagrożenie . Wymagało to od autorki prezen-
towanych na wystawie zdjęć wiele poświęceń, 
cierpliwości i wiedzy na temat fotografowanych 
obiektów, a także specjalnego sprzętu . Oglądając 
zdjęcia Ireny Anioł, mogliśmy chociaż na chwilę 
przenieść się w niedostępny dla nas świat uchwy-
cony przez autorkę . W zimowej szacie, okresie 
szczególnie dla zwierząt trudnym, zobaczyliśmy 
uroczego, jakby zagubionego liska . Sokół, kruki, 
żurawie i inne ptaki były na zdjęciach piękne, jak 
żywe . Przyrodą interesuje się większość z nas, to 
ona pozwala nam odpocząć od trudów dnia co-
dziennego, wyciszyć się, ale nie każdy potrafi ją 
jeszcze tak pięknie pokazać, przedstawić, robiąc 

wspaniałe zdjęcia . Należą się za nie Irenie ogromne  
podziękowania .

Ucieszył wszystkich fakt, że artystka postano-
wiła podzielić się wiadomościami o swojej pasji . 
Po obejrzeniu wystawy, już przy kawie i pysznym 
cieście Ireny, wszyscy byli ciekawi, jak powstały 
tak piękne zdjęcia i zadawano autorce liczne pyta-
nia, na które ona cierpliwie odpowiadała .

– Skąd taka pasja, dlaczego właśnie ptaki?
– Fotografować zaczęłam, dopiero gdy zostałam 
słuchaczką Zielonogórskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku . Trafiłam do klubu Fotox prowadzo-
nego najpierw przez Stefana Szczęsnego, później 
Stanisława Matuszewskiego . Drugim klubem, 
w którym stawiałam swoje pierwsze fotograficzne 
kroki, był klub prowadzony przez Barbarę Barsz-
czewską . Klub się rozwiązał, ale ja dalej z Barbarą 
i jeszcze jedną koleżanką fotografuję . Od razu so-
bie założyłam, że nie będę fotografowała czegokol-
wiek . Chciałam nauczyć się tak fotografować, żeby 
moje zdjęcia przypominały obrazy . Zaczynałam 
od kwiatów, ale tak trochę inaczej, nieklasycznie . 

Bogumiła HYLA-DĄBEK

Irena Anioł
Fot . Bogumiła Hyla-Dąbek
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Dlaczego ptaki? Do tego przyczyniły się wy-
jazdy z koleżankami do Słońska . Gdy się tam 
znalazłam, nad rozlewiskami Warty, usłyszałam 
głosy ptaków, niesamowity huk tysięcy gęsi . Był 
luty, trochę mrozu, piękne światło . Niesamowite 
wrażenie . Tak mi się to spodobało, że sobie wtedy 
postanowiłam fotografować ptaki . Później zaczęło 
się to bardziej na poważnie .

– Gdzie i jak Irena Anioł fotografuje ptaki?
– Fotografuję w okolicach Zielonej Góry, koło Za-
wady, na rozlewiskach Odry, w pobliżu Dobrzę-
cina, Zaboru i Czarnej, gdzie są stawy wapnianki, 
a także w Łazie nad starorzeczem Odry, no i w uko-
chanym Słońsku . Nie jest to łatwe . Wymaga bardzo 
wczesnego wstawania, latem trzeba być na miejscu, 
z którego robię zdjęcia, o trzeciej, czwartej rano . 
Fotografując tak wcześnie, często znajduję też coś 
innego, równie ciekawego; a to sarenka, a to lisek 
albo dziki przebiegną . Do Słońska przyjeżdżamy 
zawsze dzień wcześniej (fotografuję razem z Bar-

barą Barszczewską i Marzeną Jachimowicz), żeby 
dobrze rozpoznać, gdzie i jakie ptaki się znajdują . 
Nie tylko w Słońsku fotografujemy, ale też w przy-
ległych do niego miejscowościach: w Polnem, Za-
szczytowie, Kłopotowie .

– Wiadomo, że nie jest łatwo uchwycić ptaka 
w locie, zresztą w ogóle jest to bardzo trudne 
fotografowanie. Poza tym wiąże się to z bardzo 
wczesnym wstawaniem. 
– Jestem „nocnym markiem”, ale fotografowanie 
ptaków to jedna z nielicznych rzeczy, które moty-
wują mnie do bardzo wczesnego wstawania . Nie 
zawsze wypady przynoszą fotograficzne efekty, 
ale zawsze są ciekawą i fascynującą obserwacją 
ptasiego życia . 

Aparat do fotografowania ptaków, a w szcze-
gólności do ich uchwycenia w dynamicznych 
sytuacjach, powinien mieć przynajmniej celny 
autofokus ciągły i cichą migawkę . Ja mam taką 
trochę lepszą amatorską lustrzankę z długoogni-

Rozmowy kuluarowe po otwarciu wystawy Ireny Anioł w pomieszczeniach ZUTW. Autorka ekspozycji druga 
od prawej.

Fot . Bogumiła Hyla-Dąbek
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skowym obiektywem, a autofokus najczęściej nie 
radzi sobie z celnością, o głośnej migawce już nie 
wspominam . Taki aparat z cichą migawką, celnym 
AF-C, z jasnym obiektywem niestety jest dla mnie 
tylko w sferze marzeń . 

Do fotografowania konieczne jest również od-
powiednie ukrycie się, aby nasza obecność nie 
zakłóciła życia ptaków – w końcu jesteśmy intru-
zami w ich świecie . Najczęściej do zamaskowa-
nia, oprócz odpowiedniego ubrania, używam siatki 
maskującej . Sporadycznie niewielkiego namiotu 
w kolorach moro . Prócz tego na ptasie polowanie 
zabieram jeszcze różne podpórki, materac samo-
pompujący, a w chłodniejsze dni nawet śpiwór . 
I wszystko to do zeszłej jesieni nosiłam na ple-
cach . Teraz pakuję do dużego wózka na zakupy 
i bez problemów przejeżdżam nim nawet przez 
rozlewiska i strumyki .

– Jakie ptaki najchętniej fotografuje autorka 
tej niezwykłej wystawy?

– Ptaki, które mnie najbardziej zaciekawiają, to 
kruki i żurawie . Kruki – bo są wyjątkowo inteli-
gentne, dobrze zorganizowane i bardzo, bardzo 
gadatliwe . Są czujne, ostrożne i trudno je podejść . 
Żurawie – bo to jeden z najpiękniejszych, dostoj-
nych i wytwornych ptaków . Poruszają się z nie-
zwykłą gracją, a ich wibrujący klangor powoduje, 
że ciarki przechodzą po plecach – i może kiedyś 
uda mi się pokazać na fotach czar ich tańców go-
dowych . 

Poprosiliśmy Irenę o opowiedzenie zdarzeń, przy-
gód podczas jej fotograficznych wypraw .

– Podczas „ptasich polowań” dochodzi do różnych 
nieprzewidzianych zdarzeń i zabawnych przygód . 
Kiedyś zimą, przechodząc przez strumyk, oczywi-
ście z ekwipunkiem na plecach, straciłam równo-
wagę i wpadłam do wody . Strumyk nie był głęboki, 
ale zanim się z niego wygrzebałam, to nie dość, że 
całe ubranie się zamoczyło, to jeszcze woda wlała 

Fragment „ptasiej” wystawy Ireny Anioł
Fot . Bogumiła Hyla-Dąbek
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się do plecaka . W samochodzie mam zawsze za-
pasowe ubranie, ale trochę trwało, zanim do niego 
dotarłam . Z wrażenia nawet nie czułam chłodu, 
jedynie przeszkadzała mi chlupocząca w kaloszach 
woda . Wszystko dobrze się zakończyło . Na szczę-
ście aparat był dobrze zabezpieczony i nie uległ 
uszkodzeniu, a ja nawet się nie przeziębiłam .

Ze Słońska najbardziej utkwiły mi dwa zdarze-
nia: przed świtem wybrałyśmy się z koleżanką na 
rybitwy rzeczne . Piorunem rozłożyłyśmy materace, 
poduszeczki pod obiektywy, przykryłyśmy się siat-
ką maskującą, na nią narzuciłyśmy badyli, trochę 
trawy i spokojnie zabrałyśmy się do dzieła . Rybi-
twy na okrągło latały z rybami i dokarmiały swoje 
już podrośnięte młode, pojawiły się nawet czajki 
i kszyki . Ptactwa było tak dużo, że miałyśmy co 
robić . Około godz . 10 .00 pojawiły się jakieś dwie 
osoby z lunetami . Myślałyśmy, że to jacyś obser-
watorzy ptaków . Dopiero jak jeden z nich podszedł 
do nas i nakazał opuścić to miejsce, okazało się, iż 
to byli przedstawiciele Narodowego Parku „Ujście 
Warty” . Mieli tak dobre lunety, że nas wypatrzyli, 
mimo iż byłyśmy dobrze wtopione w istniejące 
otoczenie . Było nam głupio, że nieświadomie we-
szłyśmy na teren objęty zakazem wstępu . Mandatu 
na szczęście nie dostałyśmy, zostałyśmy jedynie 

odpowiednio pouczone . Jednak miałyśmy upra-
gnione fotografie .

Innym razem – to było jesienią – z koleżan-
ką wybrałyśmy się na popołudniowy zlot żurawi . 
Przygotowałyśmy zasiadkę, wykorzystując istnie-
jące przy kanale krzaki jako tylną osłonę, Od strony 
łąki, na którą poprzedniego dnia zlatywały się duże 
stada żurawi – osłoniłyśmy się siatką maskującą . 
Przycięłyśmy nawet chwasty, żeby zapewnić lepszą 
widoczność . Po trzech godzinach żurawie pojawiły 
po przeciwnej stronie łąki, na której były przez 
nas oczekiwane . Bardzo się nabiedziłyśmy, żeby 
o 180 st . zmienić pozycję wraz z siatkami i apara-
tami W rezultacie siedziałyśmy w tych krzakach 
w wyjątkowo niewygodnej pozycji, z aparatami 
opartymi o kolano, aż do ich odlotu . A odleciały 
dopiero po zachodzie . Później, patrząc na wyko-
nane zdjęcia, stwierdziłam, że było warto .

– Jak na tę pasję reaguje rodzina?
– Mąż wykazuje dużą cierpliwość i zrozumienie, 
nie ogranicza mnie, zresztą oboje się nie ograni-
czamy . Czasami go męczy, gdy idziemy razem na 
spacer i ja biorę aparat, bo idziemy wtedy w śli-
maczym tempie . 

 Bogumiła Hyla-Dąbek
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U przyjaciół 
w Niemczech (1)
Niedzielne przedpołudnie 12 czerwca 2022 r., 
dzięki współpracy z zaprzyjaźnionym mia-
stem Cottbus/Chosebuz, zapisało się w pamięci 
49 seniorów z Zielonej Góry jako wyjątkowo 
przyjazny czas. 

Przyjazd gości z Polski przypadł na pierwszy 
dzień obchodów „Tygodnia Środowiska”, a jego 
motto brzmiało: „Przemiany strukturalne związane 
z największym zbiornikiem wodnym na tym terenie 
– Ostsee” . Chodziło o jego popularyzację pod 
względem inwestycyjnym, turystycznym, a także 
o perspektywy zasiedlenia . Wszystkich zebranych 
pod dachem namiotu piknikowego powitał Thomas 
Bergner, kierownik Wydziału ds . Porządkowych 
w Cottbus . Podzielił się swoją wiedzą na temat 
planów rozwoju tej inwestycji z uwzględnieniem 

ochrony środowiska, zachęcając jednocześnie do 
zapoznania się z walorami tutejszej okolicy . Gru-
pę ZUTW przywitała znana już większości Ewa 
Małys, koordynatorka projektu, i z życzeniami 
„udanego dnia” przekazała ją Teresie Dierkes, 
tłumaczce, która opiekowała się słuchaczami aż 
do chwili odjazdu do Zielonej Góry .

Skoro tego dnia o Ostsee mówiło się najwięcej, 
trzeba było wybrać się tam z przewodnikiem na pieszą 
wycieczkę, aby zobaczyć, na ile zaawansowane są 
prace przy jego zagospodarowaniu, a przy okazji 
nacieszyć oczy walorami tutejszej przyrody . Wę-
drującym przez 8 km towarzyszyło słońce, które 
zdecydowanie nadgorliwie oświetlało zwiedzane 
okolice, ale potem można było pozazdrościć im nie 
tylko wrażeń, ale i opalenizny . 

Po drodze przewodnik dzielił się z grupą cie-
kawymi informacjami . Otóż Cottbuser Ostsee jest 
największym sztucznym jeziorem śródlądowym 
w Niemczech, jego powierzchnia wynosi 19 km 
kw ., pod wodą znalazły się tereny byłej kopalni 
węgla brunatnego . Powstanie tak dużego jeziora 
przed bramami wielkiego miasta jest niepowtarzal-
ne – bo jest jednocześnie i szansą, i wyzwaniem .

Po powrocie do Willmersdorf, gdzie ciągle trwał 
festyn, uczestnicy projektu posilili się, odpoczęli 
i już pomału zmierzali ku autokarowi, by ruszyć 

Małgorzata TURZAŃSKA

Wyprawa piesza zielonogórskich seniorów z niemieckim przewodnikiem oznaczała 8 km marszu
Fot . Elżbieta Subocz
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w drogę powrotną, kiedy nagle spod namiotu dały 
się słyszeć dźwięki skocznej muzyki . Do dziś nie 
wiadomo, kto powiedział, że młoda wokalistka we-
zwała seniorów z Polski na parkiet, bo plac nagle 
opustoszał, a wewnątrz rozkręciła się zabawa na 
całego . Z filmu, autorstwa Kazimierza Błaszyń-
skiego wysnuć można oczywiste wnioski: Grażyna 
Wyczałkowska, po oddaniu tylko cząstki swej ener-
gii resztą ogrzałaby co najmniej dwa wieżowce, co 
w dobie kryzysu opałowego jest bezcenne, oraz Ewa 
Kurek, urocza „panienka z okienka” kasowego, 
która pewnie wypełniona jest helem, bo takiej ilości 
podskoków bez wspomagania nie da się wykonać . 

Skoro według mitu Afrodyta wyłoniła się z piany 
morskiej, można zatem podejrzewać, że Mariana 
Wygodę mama urodziła na dyskotece i chłopako-
wi tak już pozostało – nie chodzi, lecz pląsa . Ten 
fakt potwierdzają kadry uchwycone przez Elżbietę 
i Krzysztofa Suboczów, Irenę Anioł... Z obiekty-
wem w ręku można było zobaczyć też Bolesława 
Polarczyka, ale tylko do momentu, kiedy do tańca 
porwała go sama wokalistka . Patrząc na bawiących 
się, prezes Zofia Banaszak stwierdziła, że słucha-
cze ZUTW może nie muszą umieć wszystkiego, ale 
integrowania się już nikt nie musi ich uczyć .

 Małgorzata Turzańska

Młoda niemiecka wokalistka wezwała seniorów z Polski na parkiet. Rozkręciła się zabawa na całego.
Fot . Krzysztof Subocz

Rodzinna zbiorówka
Fot . Krzysztof Subocz
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U przyjaciół 
w Niemczech (2)

Zielony dzień w gęstwinie szumiał/  
I pęczniał wonią drzew i traw,
I cień już cieniem być nie umiał,  
I niewidzialnie niknął wpław.
    Jan Brzechwa

Po raz kolejny słuchacze ZUTW zostali za-
proszeni do Cottbus/Chóśebuz, partnerskiego 
miasta Zielonej Góry, na sympozjum nauko-
we, podczas którego mieli okazję wysłuchać 
szeregu wykładów na temat: „Zieleń miejska 
w okresie zmian klimatycznych”. 

Głównym celem tego przedsięwzięcia, które odby-
ło się 16 czerwca 2022 r ., było zapoznanie się z zie-
lonym krajobrazem w mieście oraz z problemami, 
z którymi borykają się specjaliści do spraw ochrony 
środowiska wobec rozmaitych negatywnych zja-
wisk XXI wieku . Grupą z Polski opiekowała się, 
jak zawsze do tej pory, Ewa Małys, koordynatorka 
projektu, a obecnych na sali widowiskowej w fol-
warku przynależnym do Parku Branitz powitali: 
Thomas Bergner, naczelnik Wydziału Porządku 
Publicznego, Bezpieczeństwa i Środowiska mia-
sta Cottbus/Chóśebuz, Katja Pawlak, kierownik 
Referatu Park & Ochrona Zabytków, i dr Aria-
ne Walz z Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska 
i Ochrony Klimatu Brandenburgii . Wszystkie te 
osoby jednogłośnie wyraziły swe zaniepokoje-
nie drzewostanem w mieście, któremu w wyniku 
ocieplania klimatu zagrażają susze, gwałtowne 
burze, trąby powietrzne, a do tego straty zadają 
nieproszeni goście – szkodniki drzew . Warto zatem 
zadbać o zieleń miejską, ponieważ ma ona zna-
czący wpływ na schłodzenie klimatu, zatrzymanie 

wilgotności, zacienienie terenu, a tym samym na 
stan wód gruntowych . Jest to również miejsce re-
laksu szczególnie dla ludzi zamkniętych w klatkach 
blokowisk . 

Tego dnia słuchacze z Polski i Niemiec mieli 
okazję zdobyć sporo wiedzy o skutkach zmian kli-
matycznych dla drzewostanu w mieście i metodach 
radzenia sobie z tym problemem . Przedtem był 
jednak – krótki oddech – wirtualny spacer alejami 
Parku Branitz i Parku Książęcego w Zatoniu, dzię-
ki projekcji polsko– niemieckiego filmu „Zielone 
partnerstwo miast Cottbus/Chóśebuz i Zielonej 
Góry” . Oba kompleksy parkowe od lat łączą ze 
sobą podobne problemy związane z ochroną śro-
dowiska i wymiana doświadczeń w tej dziedzinie .

Wykład: „Drzewa w przestrzeni miejskiej 
w okresie zmian klimatycznych” wygłosił prof . 
dr Dirk Landgraf z WSZ Erfurt, który zwrócił 
szczególną uwagę na to, jak ważną funkcję pełnią 
drzewa w ekosystemie miejskim, ile korzyści dają 
człowiekowi i jak ten „odpłaca się” im za wszyst-
kie dobrodziejstwa . Na szczęście prowadzone są 
również pożyteczne akcje, takie jak planowe na-
sadzenia, dobór właściwej gleby, która powinna 
pełnić rolę gąbki, bo roślinność ma się piąć się ku 
górze, a drzewo zachwycać koroną i imponować 
wiekiem . a nie kończyć swój żywot w pierwszych 
latach istnienia . Należy sadzić nowe gatunki drzew 
mające dużą tolerancją na suszę . Drzewo nie może 
być postrzegane jako źródło kosztów, a raczej jako 
czynnik podnoszący stan zdrowia i samopoczucie 
mieszkańców miasta .

Kolejny prelegent – dr Christian Bólm z BTU 
Cottbus wypowiedział się na temat miejskiego 
agroleśnictwa, które może przynieść wiele korzy-
ści, jeżeli nasadzać się będzie takie gatunki drzew, 
które przynoszą plony wzbogacające dietę człowie-
ka, a miejsce ich nasadzenia sprzyjać będzie ich 
rozwojowi . Okazuje się, że również w sercu miasta 
opłaca się zakładać leśne ogrody . Niech niosą one 
radość i pożytek jego mieszkańcom! 

W sympozjum „Zieleń miejska . . .” wzięli też 
udział polscy naukowcy: prof . dr hab . Leszek Je-
rzak z Instytutu Nauk Biologicznych UZ i dr Piotr 
Reda z Rady Programowej Ogrodu Botanicznego 

Małgorzata TURZAŃSKA
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w Zielonej Górze . Dzięki tym wykładom zebrani 
mieli okazję poznać koncepcję budowy systemu 
zieleni dla części śródmiejskiej Zielonej Góry . Na-
sycenie jej zielenią stworzy przyjazne siedliska 
dla ludzi, a także poprawi warunki życia dla flory 
i fauny . Zwiększenie bioróżnorodności wpłynie 
na mikroklimat w mieście i pozwoli zmniejszyć 
niepożądane skutki zmian klimatycznych . 

Ludzie są katastrofą dla przyrody, stwierdził dr 
Piotr Reda, dlatego Ogród Botaniczny w Zielonej 
Górze, podobnie jak inne tego typu ogrody, prze-
chowuje gatunki, żeby wprowadzić je ponownie 
do ekosystemu, kiedy te wymrą na zewnątrz, poza 
nimi . Słuchacze mieli okazję poznać historię tego 
miejsca, układ architektoniczny, działy tematyczne 
i jeszcze wiele innych interesujących faktów .

I na koniec spacer po Parku Branitz, który na 
nieurodzajnych terenach rolnych założył książę Her-
mann von Puckler . Nieprzypadkowo pracownicy 
parku noszą po dzień dzisiejszy koszulki z nadru-
kiem: „Od pustyni do oazy”, ponieważ taką obietnicę 
złożył – sobie i żonie – sam książę . Park Branitz jest 
arcydziełem sztuki ogrodnictwa krajobrazowego . 
Seniorzy z Polski zobaczyli tylko jedną jego strefę 
z ogólnej powierzchni wynoszącej 620 ha i odwie-
dzili Uniwersytet Roślin, bo one również pobiera-
ją nauki o warunkach glebowych i klimatycznych, 
które pozwolą im z godnością zapisywać kolejne 
słoje na własnym pniu życia . Do tego parku należy 
przyjeżdżać wielokrotnie, bo ten jeden raz rozbudził 
w słuchaczach ZUTW apetyt na więcej i więcej . . .

 Małgorzata Turzańska

Fot . Krzysztof Subocz

Wykład dotyczył ekologii, zieleni w mieście, skutków ostatnich zmian klimatycznych
Fot . Krzysztof Subocz
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U przyjaciół 
w Niemczech (3)

Wyginaj śmiało ciało, Wyginaj śmiało ciało,
Wyginaj śmiało ciało, Dla mnie to mało! 
 Julian Król

No i wyginali swoje ciała zarówno seniorzy nie-
mieccy, jak i polscy, którzy zechcieli 22 czerw-
ca 2022 r. uczestniczyć w Festynie Sportowym 
w łużyckim mieście Cottbus/Chóśebuz. 

Grupą polską ZUTW opiekowała się Anna Ma-
ria Kalka i tegoroczny maturzysta Philip Duda . 
Stadion, na którym seniorzy oczekiwali na roz-
grzewkę, był imponujący i pokryty mięciutkim 
poszyciem . Ci z polskich seniorów, którzy pamię-
tali folklorystyczne ciągoty inteligencji młodopol-

skiej do wsi (patrz: „Wesele” Wyspiańskiego), za 
ich wzorem pozbyli się obuwia i śmigali gołymi 
piętami po zielonej murawie .Wstępną rozgrzewkę 
zafundował zebranym wykładowca ZUTW Józef 
Kozanowski, który jest świetnym specjalistą od 
nauki tai chi . Wkrótce jego rolę przejęli gospo-
darze i tym sposobem sportowe zmagania zostały 
otwarte . 

Całość zajęć miała formę treningu obwodowego 
i bynajmniej nie chodziło tylko o zmniejszenie 
ćwiczącym wymiarów w pasie . Uczestnicy festy-
nu mieli do dyspozycji 17 stacji umieszczonych 
mniej więcej po obwodzie boiska, każde stano-
wisko dysponowało innymi przyrządami, m .in . 
piłkami o różnej wielkości, stepami, półkami gim-
nastycznymi, drewnianymi pałkami . . . Różny był 
też stopień trudności ćwiczeń, wybór należał do 
seniora . Można było toczyć piłką po naciągniętej 
płachcie, wzmocnić mięśnie podczas pilatesu, po-
grać w ping-ponga, potańczyć zumbę czy popra-
cować nad równowagą psychofizyczną w czasie 
treningu tai chi . 

Chętni mogli bezpłatnie zbadać ciśnienie i skład 
krwi, zmierzyć ilość tłuszczu w tkankach, posłu-
chać o prozdrowotnych właściwościach płynów 

Małgorzata TURZAŃSKA

Jedno ze wspólnych ćwiczeń podczas festynu w Cottbus
Fot . Krzysztof Subocz
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dostarczanych organizmowi . Jedna z pań na py-
tanie, czy chce wiedzieć, jak poprawić krążenie, 
odpowiedziała: – O, nie! ja się tak dziś sportowo 
udzielałam, że jeszcze ciągle krążę i nijak zatrzy-
mać się nie mogę . Zatem wniosek może być tyl-
ko jeden – gimnastyka czyni człowieka nie tylko 
sprawniejszym, rzeźbi jego ciało, odmładza, ale 
również pozytywnie wpływa na jego poczucie hu-
moru . I tak trzymać!

Po posiłku grupa polska seniorów wraz ze 
swymi opiekunami wybrała się do Zoologiczne-
go Ogrodu, który leży w niewielkiej odległości od 
boiska sportowego . Niektórzy słuchacze znaleźli 
się tam po raz pierwszy, inni zdążyli już wcześniej 
zaprzyjaźnić się z mieszkańcami Zoo . A jest tam 
godna podziwu mnogość zwierząt . Ze względu 
na wysoką temperaturę powietrza część z nich nie 
raczyła się nawet przywitać z grupą, bo skryła się 
w pomieszczeniach . Jednak bez urazy, spośród 
słuchaczy też nie było chętnych, żeby wejść do 
takiego lwa czy tygrysa, aby uścisnąć mu łapę . 

Z zazdrością popatrywano na bawoły taplające 
się w wodzie, z kolei nikt nie czuł zawiści wobec 
„urody” tapira, który jest krzyżówką nosorożca 
i konia . Ślepym trafem odziedziczył tak nieciekawe 
cechy fizyczne, że można rzec: „Jest tak brzydki, że 
aż ładny”, ale nie należy oceniać urody drugiego, 
stojąc daleko od lustra . 

Cała grupa podążała tą samą drogą do miejsca 
jej rozwidlenia . Część zwiedzających udała się 
do flamingów, by przywieźć do domu kolorowe 
obrazki „z długimi czerwonymi szyjami”, druga 
natomiast zatrzymała się na dłużej przy uroczej 
parkowej kawiarence . Nie ma najmniejszych pod-
staw do podejrzeń, że zwyciężyła mała czarna czy 
kufel piwa . Po prostu jedni podziwiali faunę, dru-
dzy florę, bo jak mawia Grażyna Wyczałkowska: 
„życie to wybór” . Obie grupy zgodnie pojawiły 
się przy autokarach, by podziękować niemieckim 
opiekunom za troskę, i pełne wrażeń wyruszyły 
w powrotną drogę . 

 Małgorzata Turzańska

Wspólna gimnastyka czyni człowieka nie tylko sprawniejszym, rzeźbi jego ciało, odmładza, ale również 
pozytywnie wpływa na jego poczucie humoru

Fot . Elżbieta Subocz
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Sprawny  
i świadomy senior 

Człowiek wynalazł słowo, aby dać ujście  
swojemu zdziwieniu sobą i światem. 
 W . Myśliwski

I rzeczywiście, uczestnicy turnusu odbywają-
cego się w dniach 30.08.-2.09.2022 r., którego 
celem było upowszechnianie sportu w różnych 
grupach społecznych i wiekowych, mogli mile 
zdziwić się zarówno własną kondycją, jak 
i zaciszem Wojewódzkiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji im. Z. Majewskiego w Drzonkowie 
– miejscem ich czterodniowego pobytu.

50-osobową grupę seniorów z UTW w Gorzowie 
Wlk ., Lubsku, Świebodzinie, Sulechowie i Zielo-

nej Górze powitała serdecznie Jolanta Starzew-
ska, zastępczyni dyrektora WOSiR-u, która wraz 
z paniami Joasią i Moniką czuwała nad sprawną 
realizacją programu imprezy . A ten był niezwykle 
bogaty i urozmaicony, wypełniał bez reszty czas 
przed– i popołudniowy . Dodatkowo każdego ranka 
chętni mogli uczestniczyć w zajęciach pilatesu, 
które prowadziła znana trenerka akrobatyki – Bro-
nisława Grupa, i to na świeżym powietrzu . 

Pięć 10-osobowych grup uczestników projektu 
zdyscyplinowanie mijało się na korytarzach wio-
dących do sal sportowych, a tam czekali już na 
nich trenerzy . . .

Czy czuje pani cza-czę?
Bo jeśli nie, to pozna ją pani dzięki staraniom 
Krzysztofa Kocińskiego, świetnego tancerza i tre-
nera w jednej osobie . To właśnie on nauczył senio-
rów łączyć siłę swoich mięśni z rytmem cza-czy 
i nawet jeśli ktoś po trzech treningach mylił jeszcze 
kroki, to na pewno już nie pomyli stron świata, bo 
zgodnie z nimi grupa namierzała sylwetkę trenera, 
która miała w sobie coś z bajki o „Czapce – niewid-
ce” . Widzieli ją tylko ci, którzy zdążyli się na czas 
obrócić . . . Taniec finałowy już wypadł przepięknie, 

W Drzonkowie odbył się turnus dla zdrowia dla lubuskich seniorów z kilku środowisk
Fot . Bolesław Polarczyk

Małgorzata TURZAŃSKA
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było dużo radości, śmiechu, oklasków i na koniec 
wiary, że z takimi umiejętnościami można zdoby-
wać parkiety świata!

Rozgrzani tańcem seniorzy wchodzili do bar-
dziej uporządkowanego świata, którym niepodziel-
nie zarządzała Grażyna Wyczałkowska, chary-
zmatyczna trenerka fitnessu, przed którą absolut-
nie wszyscy odczuwali respekt . I nic dziwnego, 
ta sportsmenka wykonywała wszystko, co można 
by uznać za niemożliwe, seniorzy natomiast robili 
wyłącznie to, co było możliwe dla stanu ich kon-
dycji . A co na to trenerka? Chwaliła, pokazywała 
ruchy, w użyciu były piłki, piłeczki, stepy, pałeczki . 
Dzieliła się swoją energią, zarażała pasją do aktyw-
ności, kusiła swą nieskazitelną figurą . . .Wszyscy 
obecni starali się wykonać ćwiczenia jak najlepiej, 
ale to nie wystarczało trenerce, która upominała 
z uśmiechem: 

– I dodać jeszcze szczyptę wdzięku! 
No dobrze, te „rozćwiczone” seniorki przywio-
zły go ze sobą w podręcznym bagażu, natomiast 
te „nowe” . . . Gdzie miały go nabyć? W pobliskiej 

„Żabce”? Miałby zalegać na półkach zamiast cu-
kru? Bez obaw, wdzięk sam się pojawi, pocieszała 
trenerka, pod warunkiem, że zobaczy te poszuku-
jące go panie na kolejnych zajęciach w ZUTW . 

Na koniec jednego z takich treningów Zbyszek 
Banaszak powiedział z podziwem: „Widziałem 
bardzo dużo tego typu zajęć, ale takich jak te – ni-
gdy!” Posypały się brawa jak po najlepszej premie-
rze w teatrze . A jak wypadł finałowy fitness? Palce 
lizać! Na sali zrobiło się kolorowo, zwiewnie, panie 
wyglądały zjawiskowo, no i ten odjazdowy pociąg! 
Nie dość, że przyjechał „z daleka”, to jeszcze był 
„zamaskowany”, jako że obowiązkowym detalem 
stroju każdego seniora była maseczka, pracowicie 
wykonana przez zespół pań „pod dyrekcją” Graży-
ny Miłkowskiej . Pośpieszny pociąg pędził, bo był 
napędzany energią i wesołością pięciu dziesiątek 
uczestników projektu, a żaden wagonik nie miał 
prawa wypaść z toru .

Sarkopenia. A cóż to takiego?
To jeden z objawów starzenia się, wyjaśniła 

obecnym na swym wykładzie dr Ewa Nowacka 

W Drzonkowie znalazła się 50-osobowa grupa seniorów z UTW w Gorzowie Wlk., Lubsku, Świebodzinie, 
Sulechowie i Zielonej Górze

Fot . Elżbieta Subocz
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Chiari, a polega na zmniejszeniu masy mięśni, co 
z kolei wpływa negatywnie na sprawność fizyczną 
seniora . Fenomenalnym lekiem na tę niedyspozycję 
jest ruch, bo można używać go w każdym wieku, 
jest tani i jak dotąd nie stwierdzono jego działań 
ubocznych . Statystyki głoszą, że rocznie umiera 
1 .9 mln ludzi z powodu chorób, których przyczyną 
jest mała aktywność . Warto wiedzieć, że osoby 
aktywne fizycznie żyją o 8-10 lat dłużej od tych, 
które unikają wszelkiego ruchu . 

Od homo sapiens do homo sedens 
Każdy świadomy senior powinien wiedzieć, że jeśli 
wybierze ten drugi wariant człowieczeństwa, to 
czeka go zespół siedzącej śmierci, a przecież nikt 
nie chce dostać się przedwcześnie w łapy „ponu-
rego żniwiarza” . To brak aktywności wywołuje 
symptomy sarkopenii, a należy do nich nie tylko 
spadek masy mięśniowej, ale również otyłość, sła-
bość fizyczna, niska wydolność tlenowa i mnóstwo 
innych zaburzeń . A wystarczyłoby gimnastykować 
się 5-10 minut codziennie albo pół godziny 2-3 
razy w tygodniu . Zalecane są również spacery; 

najkorzystniejsza dla organizmu seniora jest norma 
9 .5 – 12 .000 kroków . Są i tacy, którzy ją znacznie 
przekraczają . Do ruchu wskazane byłoby dołączyć 
odpowiednią dietę, jadać z lekkim niedosytem, 
pić dużo wody i unikać sytuacji stresogennych . 
Tylko wtedy mamy szansę konkurować z Józefem 
Kowalskim, który dożył 113 lat!

Seniorzy wzięli również udział w warsztatach .
Trening profilaktyczny poprowadzili: Ewa Sko-
rupka i Bartłomiej Hes w ramach Szkoły Zdrowe-
go Kręgosłupa – Pilates Medyczny . Chętni mogli 
również skorzystać z groty solnej, a w przeddzień 
wyjazdu wspólny grill był kolejną okazją do inte-
gracji grup z różnych UTW oraz harców w rytmie 
disco – polo .

Laserowe strzelanie
Podczas pobytu seniorów w Drzonkowie nie mogło 
zabraknąć większych emocji, a te wywołane zosta-
ły podczas zmagań na dwóch turniejach: strzelania 
laserowego i Bocci . Słuchacze ZUTW byli bardzo 
dumni, ponieważ wśród pań najlepsza w strzelaniu 
okazała się Zofia Biniewska–Dobrzyńska, wśród 

Fot . Krzysztof Subocz
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panów Zenon Świderski . Natomiast jeśli chodzi 
o Bocci, Wieniec Laurowy powędrował do UTW 
w Sulechowie! Brawo, Zwycięzcy! Trzecie miejsce 
w tej konkurencji zajęła natomiast drużyna z Zie-
lonej Góry, która z miłości do muzyki nazwała 
się „Moderato”, a w jej skład wchodziły panie: 
Maria Wróblewska, Teresa Kurowska i Teresa 
Stachura. 

Na wszystkich zgrupowaniach wyłaniają się 
godne szacunku osobowości, którym należy się 
zasłużony aplauz . Na największy zasłużył Witold 
Hański, który pokazał wszystkim, jak pokonywać 
fizyczne słabości, przekraczać bariery i udowodnił, 
że jeśli tylko się chce, duch zwycięży nad ciałem . 
Można pogratulować też Teresie Stachurze, która 
jest świeżutką słuchaczką ZUTW, dopiero mosz-
czącą sobie miejsce w gronie słuchaczy . I ta oto 
osóbka jednego dnia – za zasługi w obu dyscypli-
nach – otrzymała dyplomy . Z czystej przyzwoitości 

nie zagarnęła najwyższych laurów, za co wszy-
scy byli jej bardzo wdzięczni . Najaktywniejszym 
uczestnikiem projektu okrzyknięty został Czesław 
Grzybowski . Nikt nie był w stanie spożytkować 
jego zasobów energii, miejmy więc nadzieję, że 
szefostwo ZUTW znajdzie na to sposób na „wła-
snym podwórku” .

Pożegnanie przebiegło w serdecznej atmosferze . 
Jolanta Starzewska, gospodarz obiektu, podzię-
kowała za zaangażowanie prowadzącym zajęcia 
i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji 
tego projektu . Seniorom zaś za aktywny udział 
we wszelkich sportowych zmaganiach, za pogo-
dę ducha, uśmiech i zdyscyplinowanie . Zofia Ba-
naszak, prezes ZUTW, wyraziła wdzięczność za 
zaproszenie do projektu, za opiekę pracowników 
WOSiR-u, trenerów, dzięki którym powiększyło 
się grono sprawnych i świadomych seniorów .

 Małgorzata Turzańska

Ruchu i ćwiczeń gimnastycznych nigdy za mało...
Fot . Krzysztof Subocz
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Plenerowe 
spotkanie 
integracyjne
21 czerwca 2022 r. z rana słońce kaprysiło, 
i nie bez powodu. Astronomiczne lato tego 
dnia rozpoczynało się o 11.30, więc jego spóź-
nione „wyjście do roboty” było meteorologicz-
nie uzasadnione. 

Uczestnicy plenerowego spotkania integracyjne-
go Klubu „Fotooko”, objuczeni koszami, siatkami 
i Bóg wie czym jeszcze, zawitali po raz kolejny 

w gościnne progi Lubuskiego Muzeum Wojsko-
wego w Drzonowie . Kierownictwo „Fotooka” po-
jawiło się połowicznie, gospodarzem piknikowe-
go wydarzenia został Roman Grobarski, a dzięki 
„życzliwym sznureczkom” Ewy Kwaśniewicz, po-
wracającej akurat z wód, grupa była tam, gdzie była! 
Stoły zapełniono domowymi specjałami, a dzięki 
paniom – Ali Zięcie i Ani Zajkiewicz, które zaopa-
trzyły towarzystwo w niezbędne do grillowania 
specjały, można było zabrać się do przyrządzania 
kiełbasek i kaszanek . Niesłychane, że nowy członek 
Klubu „Fotooko”, Henryk Bigos, nie wiedział, że 
kaszanka najlepiej smakuje w towarzystwie kapusty 
kiszonej, czym był osobiście zawstydzony, jako że 
nazwisko zobowiązuje . . . Natomiast wspomniana 
już Ala Zięta była mile zaskoczona, że cała grupa 
odśpiewała jej 100 lat, bo niby skąd wiedziała, że 
dziewczyna, której lato podarowało swój pierwszy 
dzień słonecznego sezonu, jest solenizantką . Też mi 
tajemnica! Przecież to ona 21 czerwca wyglądała 
najpiękniej, a jej torby były wypełnione najobficiej!

Wiosenno-letnie spotkanie klubu „Fotooko” w Drzonowie
Fot . Krzysztof Subocz

Małgorzata TURZAŃSKA
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Z rożna nad ogniskiem rozchodziły się smako-
wite zapachy, ale zanim jadło przykuło słuchaczy 
ZUTW na dłużej do stołów, na zaproszenie Jaro-
sława Sobocińskiego z Działu Lotniczego zaintere-
sowani wyruszyli na oglądanie eksponatów LML . 
Wanda Maciejewska – dobra dusza grupy fotoa-
matorów, zrezygnowała z udziału w zwiedzaniu, 
dzięki czemu było do czego wracać – kiełbaski nie 
poszły z dymem . Spacer po muzeum był bardzo 
interesujący, grupa miała okazję zobaczyć nowe 
eksponaty, przykładowo jedną połowę promu, któ-
ry został zniszczony przez powalone drzewo, ale 
już po remoncie wyglądał kapitalnie! Na drugą 
połowę przyjdzie poczekać . Może przy kolejnym 
zakończeniu roku akademickiego? 

J . Sobociński podzielił się ze słuchaczami im-
ponującą wiedzą o samolotach i licznych ekspona-
tach stojących w hangarze . Ktoś ze zwiedzających 
zauważył najprawdziwszy fotel pilota, z którego 
można się katapultować, i za zgodą przewodnika 

chciał życzliwie dostarczyć niecodziennych emocji 
koleżance Reni Pawliczak . Oprowadzający storpe-
dował ten pomysł, ponieważ kobiety mają taką siłę 
przebicia, że dach hangaru nie stanowiłby żadnej 
przeszkody w locie nawet na Marsa .

Towarzystwo, naładowane fachową wiedzą 
o eksponatach wojskowych,powróciło do biesia-
dowania . Za sprawą „służby wartowniczej”, czyli 
Wandzi i jej pomocników, nic nie ubyło z jadła, 
ale jeśli chodzi o napitki, ochotnikom doradzany 
był – już w zaciszu domowym – rzetelny rachunek 
sumienia . . .

I tradycyjnie, tak jak przystało na klub, któ-
ry szerzy wiedzę o fotografii, aparaty grzały się 
podczas pracy, a w ich pamięci zapisane zostały 
zarówno solowe, jak i grupowe scenki 

z życia słuchaczy ZUTW, którzy potrafią cie-
szyć się życiem, swoją wzajemną obecnością 
i wspólnie dzieloną pasją . 

 Małgorzata Turzańska
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Bohaterka  
– ulica Bohaterów  
Westerplatte
Jaskółki zapowiadają deszcz, natomiast każda 
wystawa fotograficzna Klubu „Fotooko” przed 
gmachem BWA z całą pewnością przepowiada 
zbliżające się największe święto wina w Polsce, 
które w tym roku było wyjątkowe, bo rozpo-
częło obchody jubileuszu miasta: 800-lecia 
powstania Zielonej Góry i 700-lecia nadania 
praw miejskich.

Tym razem główną bohaterką wystawy została ul . 
Bohaterów Westerplatte, która do 1956 roku nosiła 
nazwę Topolowej i w tamtych czasach była bru-
kowana kocimi łbami . Piesi zaś przemieszczali się 
wąskimi chodnikami . Dziś to jedna z reprezenta-
cyjnych ulic miasta . Do lat 50 . stanowiła granicę 
między centrum a peryferiami, po obu stronach 
traktu stały najwyżej dwupiętrowe kamienice, do-
piero w latach 60 . powstały wyższe budowle .

Otwarcia wystawy już tradycyjnie dokonał Woj-
ciech Kozłowski, dyrektor BWA, który od siedmiu 
lat życzliwie udziela gościny fotografującym, sku-
pionym w Klubie „Fotooko” działającym w ramach 
UTW w Zielonej Górze . Przy tej okazji podziękował 
prowadzącym Klub – Ewie Kwaśniewicz i Romko-
wi Grobarskiemu za dotychczasową współpracę, 
a kuratorce wystawy – Krystynie Filmanowicz za 
świetną organizację . Jej efekty można było podzi-
wiać tuż po otwarciu wystawy. Spacer po ekspozycji 
należało rozpocząć od lewej strony, bo właśnie od 
strony dworca PKP dochodzi się do naszej ulicy . 
Punkt wyjścia stanowiła fotografia Krzysztofa 
Subocza, która przedstawia budynek byłej Lubu-
skiej Wytwórni Wódek Gatunkowych . 

Z pewnością zadanie fotografujących, a było 
ich 23, nie polegało na inwentaryzacji stanu ulicy, 
ale raczej na subiektywnym opisaniu jej własnym 
obiektywem . Spojrzenia autorów przyciągały roz-
maite obiekty, ich detale, otoczenie, a nawet to, 
co kryło się pod powierzchnią rzeczywistości . Co 
zatem konkretnie przyciągnęło uwagę ulicznych 
fotografów? 

Duże zainteresowanie wielu wzbudził budynek 
u zbiegu Westerplatte i Ułańskiej – przedwojenna 
willa, którą zbudował zdolny niemiecki architekt, 
Herman Muthesius . W jego dorobku – oprócz fa-
chowej literatury – znalazło się 100 domów jed-
norodzinnych, projektowanych na zamówienie bo-
gatych mieszczan w odległych miejscach Europy, 
ten na Ułańskiej to tylko jeden z nich . Zobaczyć 
go można na fotografii Andrzeja Polańskiego.

Fotografujący przedstawiali ulicę z różnej per-
spektywy i w ten sposób przybliżali oglądającym 

Małgorzata TURZAŃSKA

Powitanie uczestników i gości przed wejściem do 
salonu wystawienniczego BWA. Głos ma dyrektor 
Wojciech Kozłowski. 

Fot . Elżbieta Subocz
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jej cienie i blaski . Można było pokazać ją w ca-
łej okazałości, o co pokusili się m .in . Krystyna 
Filmanowicz i Kazimierz Błaszyński. Bogdan 
Springer natomiast postanowił wdrapać się na naj-
wyższe piętro innej budowli i przez małe okien-
ko spenetrować przestrzeń ulicy . I rzeczywiście, 
godne uwagi są efekty tego właśnie zabiegu . Nie 
pominięto na fotografiach pomnika Bohaterów II 
Wojny Światowej autorstwa poznańskiej artystki 
Anny Krzymańskiej, który stoi na placu Bohaterów 
od 1965 roku i tak jak ulica był już raz przemiano-
wany . Zmieniała się również funkcja wielu, jakże 
rozpoznawalnych budynków . Były Dom Partii 
stał się Centrum Biznesu, a wielki napis Poczta 
Polska znacząco zmalał, zmniejszyła się również 
powierzchnia tej instytucji, bo nie ma dziś komu 
listów pisać . . . Kolejny fotografujący wybrał zacisze 
przystanku, gdyż ławeczki usytuowane w rozma-
itych miejscach naszej bohaterki wręcz zapraszały 
do przycupnięcia i zadumania się nad przemiana-
mi, które w tę przestrzeń wniosły czasy i zmiany 
priorytetów w życiu mieszkańców . Znikają od lat 
stałe punkty odniesienia, takie jak chociażby bar 
„Plastuś”, restauracja „Topaz”, kawiarnia „Moc-
ca”, Dom Towarowy „Centrum”, a jak grzyby po 
deszczu rosną w górę banki, mnożą się apteki, 

sklepiki stojące w opozycji do krajowych marek 
i rodzimego języka . Na wielu fotografiach dostrzec 
można wyraźne nawiązanie do tradycji winiar-
skiej Zielonej Góry, zauważa się też odwieczną 
tęsknotę za zielenią i ukwieceniem ulicy . Mówią 
o tym uchwycone obiektywem symboliczne krze-
wy winorośli, smukłe malwy wyrastające niemal 
z chodnika, stroiki kwiatowe w skrzyniach czy te 
przy lampach ulicznych . Pokazane zostały miejsca 
zadbane, urokliwe, ale i brzydkie, przygnębiające . 
Fotografie dostarczają też sporej dawki wiedzy 
o stylu życia zielonogórzan . Nietrudno odgadnąć, 
jak pracują, w jakim tempie żyją, z czego są dumni, 
a czego się wstydzą . . . Przede wszystkim jednak 
poprzez dbałość o swoje miasto udowadniają swoje 
przywiązanie do małej ojczyzny . 

Zofia Banaszak, prezes ZUTW, oraz Ewa Kwa-
śniewicz, szefowa Klubu „Fotooko”, podziękowały 
autorom za fotograficzne utrwalanie przeobrażeń 
naszego miasta na przykładzie tej jednej ulicy . To 
stanowi bezcenny dokument, a fotografującym daje 
dużo przyjemności i satysfakcji . Ulica Bohaterów 
Westerplatte jest też tematem kolejnej edycji Bien-
nale Zielona Góra . Wspomniana wystawa członków 
„Fotooka” trwała do 11 września 2022 r . 

 Małgorzata Turzańska

„Rodzina” klubu „Fotooko” przed zielonogórskim BWA
Fot . Krzysztof Subocz
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 Tu jesteśmy, tam byliśmy (wydarzenia)

Baletnice  
w mieście.  
Księga 5.  
O literkach 
20 czerwca 2022 r. w „Górze Mediów” Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
C. Norwida w Zielonej Górze odbyła się piąta 
odsłona projektu Pawła Janczaruka – znanego 
artysty fotografika – pt. „Baletnice w mieście”.

Jest to pomysł, który autor realizuje od kilku lat . 
Poprzednie odsłony mogliśmy oglądać w WiMBP 
oraz w Muzeum Ziemi Lubuskiej i zawsze budziły 
one duże zainteresowanie połączone z podziwem 

oglądających . Nie inaczej było tym razem . Przybyli 
na wystawę zobaczyli zdjęcia, których chyba się nie 
spodziewali . Paweł Janczaruk zilustrował na nich . . . 
litery, które korespondowały z imionami fotogra-
fowanych baletnic . Jak mówił autor: – Wszystkie 
imiona mają własne konotacje . Niosą w sobie rów-
nież informacje o osobie, do której są przypisane . 
Z imienia możemy wiele się o niej dowiedzieć – jaka 
jest, jaki ma charakter, jaka jest jej natura . . . 

Fotografik ciekawie opowiedział o powstaniu 
tej wyjątkowej, niedużej, ale intrygującej wysta-
wy, bo wszyscy zadawali sobie pytanie, jak on to 
zrobił . Okazuje się, że zdjęcia liter powstały kla-
syczną metodą wykreśleń, którą autor posługiwał 
się podczas zajęć na studiach . Po raz pierwszy wy-
stawa Janczaruka z serii „Baletnice w mieście” była 
oderwana od miasta . Autor jednak stwierdził, że 
tylko pozornie, bo niesie ona w sobie pierwiastek 
i podtekst pandemiczny . Powstawała bowiem, gdy 
Paweł nie mógł, jak w poprzednich edycjach, cho-
dzić z baletnicami po Zielonej Górze, wchodzić na 
tereny różnych instytucji, gdyż były pozamykane . 
Mógł realizować swój projekt tylko w studio i do 
niego zapraszał fotografowane dziewczyny . Była 

Bogumiła HYLA-DĄBEK

Jedna z literek (Z) wraz z baletnicą
Fot . Bogumiła Hyla-Dąbek
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to trudniejsza współpraca, ale, jak wszyscy mogli 
się przekonać, dała wspaniały rezultat w postaci 
piękna, gracji, elegancji literek, a raczej baletnic 
je obrazujących .

Zdjęcia pokazane na wystawie bardzo się 
wszystkim podobały, wywoływały zdumienie 

i duży podziw dla autora ekspozycji, który zapo-
wiedział, że jeszcze nie raz zaszokuje kolejnymi 
odsłonami „Baletnic w mieście”, bo projekt ewolu-
uje w różnych kierunkach . Przybyłych na wystawę 
zapowiedź ta bardzo ucieszyła .

 Bogumiła Hyla-Dąbek

Wśród uczestników wernisażu nie brakowało fotografików
Fot . Bogumiła Hyla-Dąbek

Autor ekspozycji – Paweł Janczaruk – objaśnia swoje prace
Fot . Bogumiła Hyla-Dąbek
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Skrzydlaty świat 
artysty
Ósmego marca 2022 roku w Centrum Nauki 
Keplera – Centrum Przyrodniczym odbył się 
wernisaż Romana Sybala. Artysta pasjonujący 
się malowaniem zwierząt i ptaków przedstawił 
zbiór swoich obrazów zatytułowany „Skrzy-
dlaty świat oczami artysty”.

W tym dniu jedna z sal Centrum Przyrodniczego 
zaiskrzyła się kolorami ptasich piór, a przy odro-

binie wyobraźni można było usłyszeć ich świer-
got, kląskanie, kukanie, gdakanie czy pianie . A to 
wszystko dzięki pracom malarskim Romana Sy-
bala, pochodzącego z Witnicy kustosza lubuskiego 
Muzeum Browarnictwa przy Browarze Witnica, 
aktywnego zawodowo emeryta, który swój talent 
plastyczny odkrył dopiero parę lat temu . Jest człon-
kiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Witnicy, 
gdzie w sekcji malarskiej rozwija umiejętności pla-
styczne pod kierownictwem Stanisława Dziadaka . 
To tam krok po kroku poznawał tajniki malarstwa . 
Najpierw szkicowanie ołówkiem, kredkami, a po-
tem przyszedł czas na pędzel i farby; najczęściej 
maluje farbami akrylowymi . Na wernisażu powie-
dział, że najbardziej fascynuje go malowanie zwie-
rząt, szczególnie ptaków . Na liście ptaków Polski 
znajduje się ok . 450 gatunków, on zaś namalował 
około pięćdziesiąt i marzy o tym, aby namalować 
wszystkie . I właśnie owe ptaki można było podzi-

Ewa KWAŚNIEWICZ

Kruki namalowane przez pana Romana
Fot . Krzysztof Subocz
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wiać na wystawie . Były tam realistyczne portrety, 
m .in . pyszniącego się kolorami koguta, bociana, 
jaskółki, łabędzia czy wróbla . Mnie zafascyno-
wały portrety tych ptaków, które znałam tylko ze 
słyszenia i zobaczyłam je pierwszy raz, np . błę-
kitka rudagardego, wilgę, dziwonię, piękną ziębę, 

trznadla czy kwiczoła . Wystawa zgromadziła licz-
nych gości, byli słuchacze UTW z Zielonej Góry, 
Witnicy i Gorzowa oraz rodzina artysty . A ciasta 
upieczone przez żonę i koleżanki pana Romana 
smakowały wyśmienicie .

 Ewa Kwaśniewicz

Dyrektor Centrum Przyrodniczego dr Krystyna Walińska i artysta Roman Sybala
Fot . Krzysztof Subocz
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Rozmowy 
o pewnej książce
Eugeniusz Kurzawa, poeta, edytor, animator 
życia kulturalnego, dziennikarz, były wielo-
letni prezes zielonogórskiego oddziału ZLP 
i jego prezes honorowy, rozmawia z Hanną 
Bilińską-Stecyszyn o swojej ostatniej książce 
pt. „Spis treści. 66 postaci, które...”.

Na wstępie Anna Polus, wicedyrektorka Bibliote-
ki Norwida, przedstawiła bohatera spotkania . Dla 
formalności, bo tak naprawdę Eugeniusz Kurzawa 
jest doskonale znany zgromadzonej publiczności . 
Prowadząca Hanna Bilińska-Stecyszyn, zresztą ko-
leżanka autora jeszcze ze studiów, zaczęła rozmowę 
od żartobliwych pretensji o to, że w książce jest tak 
mało sensacji i momentów, a właściwie nie ma ich 
wcale . Wskazała również, że autor nie ukrywa swo-
ich sympatii politycznych . Bardzo ciepło przedstawił 
np . Aleksandra Kwaśniewskiego, znajomego z cza-
sów współpracy z tygodnikiem „Itd” . . . Następnie 
prowadząca poprosiła autora o spojrzenie na różne 
epoki życia; w ten sposób zamierzała prowadzić spo-
tkanie . Ważnymi postaciami z okresu jego wczesnej 
młodości są – jak wyznał E . Kurzawa – przyjaciel 
Zenon Matuszewski, pedagog, wychowawca całych 
pokoleń uczniów i młodszych kolegów nauczycieli, 
a także Zdzisław Linkowski, nauczyciel historii 
i wychowania obywatelskiego, późniejszy długoletni 
dyrektor Muzeum Okręgowego w Gorzowie . 

Wiele postaci obecnych w książce autor poznał 
na warsztatach dla młodych dziennikarzy, organi-
zowanych przez „Itd” w Soczewce koło Płocka; 
przez szereg lat brał w nich udział, a potem sam 
był organizatorem . 

Czasy studiów w Zielonej Górze zaowocowały 
znajomościami z wieloma znaczącymi postaciami, 

które poznawał w redakcji „Nadodrza” . Na szcze-
gólną uwagę zasługują tu Andrzej K . Waśkiewicz, 
jego późniejszy przyjaciel, czy poeta Aleksander 
Rozenfeld, z którym się spotykał przez wiele lat 
w różnych miejscowościach kraju . Ważną osobą 
był dla Kurzawy dr Edward Lewicki, wykładowca 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej, zdolny pedagog, 
mniej dbający o karierę, bardziej o poszerzanie 
swojej wiedzy . Pisali ze sobą przez wiele lat, aż 
do śmierci doktora .

Po skończeniu studiów bohater wieczoru odbył 
służbę wojskową w Wyższej Szkole Oficerskiej 
Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, gdzie 
zajmował się organizacją życia kulturalnego . Ko-
lejna ważna epoka w życiu autora „Spisu tresci . . .” 
to Suwałki . Był tam wtedy stałym uczestnikiem 
spotkań literackich oraz seminariów w pokamedul-
skim klasztorze w Wigrach . Poznał wówczas wiele 
bardzo ważnych dla niego osób, między innymi 
poetę Wiesława Kazaneckiego . Widywał go na 
spotkaniach literackich i prowadził z nim długie 
rozmowy . Jego śmierć była dla autora wielkim szo-
kiem (umarł, mając zaledwie 50 lat) . Inna ciekawa 
postać to Sokrat Janowicz – polski Białorusin . Wi-
kipedia mówi o nim jako pisarzu transgranicznym, 
który pisał po polsku i po białorusku . Pod koniec 
życia wrócił do Krynek, swojej rodzinnej miejsco-
wości . E  .Kurzawa zrobił z nim wiele wywiadów .

Po powrocie do Zielonej Góry w Wilkanowie, 
w którym zamieszkał, poeta założył razem z żoną 
Ogród sztuk – miejsce wielu wydarzeń artystycznych 
i kulturalnych . Bywały tam osoby mniej lub bardziej 
znane, ale autor nie chciał o nich mówić podczas 
spotkania, odsyłał do książki . Powrót w 1991 r . do 
Zielonej Góry poprzedziła niesprawdzona wiadomość 
prasowa o jego śmierci, co bawi go do dzisiaj .

Z sali padło pytanie, czy czuł niedosyt z powodu 
studiowania w tak małym ośrodku akademickim jak 
Zielona Góra . Odrzekł, że tak, ale rekompensował 
to sobie udziałem w różnych festiwalach i wyjazda-
mi do większych ośrodków . Bardzo lubił kontakty 
z ludźmi, miał niezrealizowane ambicje naukowe, 
ale skoro po ukończeniu WSP nie udało mu się zo-
stać na uczelni, poszedł w dziennikarstwo . 

 Ewa Kwaśniewicz

Ewa KWAŚNIEWICZ
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Atmosfera 
warsztatów 
artystycznych
Po pandemicznej ubiegłorocznej przerwie 
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultu-
ry w Gorzowie Wlkp. zorganizowało kolejne 
już XXXVIII Interdyscyplinarne Warsztaty 
Artystyczne, Gorzów – Długie.

Warsztaty, na które, tak jak w poprzednich latach, 
została zaproszona ekipa Zielonogórskiego Uni-
wersytetu Trzeciego, odbyły się od 11 do 18 li-
stopada 2021 . Pojechała na nie ekipa w składzie: 

Marta Bajorek-Irzykowska i Mirosława Soko-
łowska – malarstwo, Roman Grobarski i Bole-
sław Polarczyk – fotografia, Alina Kruk i Ewa 
Kwaśniewicz – literatura . Program zajęć był bar-
dzo obszerny, a dni szczelnie wypełnione od rana 
do wieczora wykładami, tematycznymi warszta-
tami, imprezami poetyckimi i konsultacjami ze 
specjalistami z różnych dziedzin . Konsultantami 
literackimi byli: Marek Wawrzkiewicz – poeta 
i krytyk literacki – oraz Andrzej Dębkowski, też 
poeta i redaktor, malarzy zaś prowadził i oceniał 
artysta plastyk Wojciech Plust od lat współpracu-
jący z Gorzowskim UTW .

Pierwszy dzień, a właściwie wieczór, zaczął się 
koncertem szopenowskim w wykonaniu młode-
go muzyka Michała Skowronka, następną część 
wieczoru wypełniła Noc Poetów, pełna czytanych 
wierszy .

12 listopada w gorzowskiej WiMBP odbył się 
niezwykły wieczór, wieczór synkretyczny . Poeci 
czytali swoje wiersze, a muzycy na poczekaniu 
ilustrowali je muzyką połączoną z różnymi, cza-

Ewa KWAŚNIEWICZ

Mirka Sokołowska maluje
Fot . Bolesław Polarczyk
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sami dziwnymi dźwiękami . Stukał dzięcioł, prze-
sypywał się piasek, zawodziła sowa . Nazajutrz, 
13 listopada, braliśmy udział w obchodach czter-
dziestolecia oddziału Gorzowskiego RSTK . Były 
odznaczenia, nagrody, listy gratulacyjne, życzenia  
i kwiaty .

Wykłady były bardzo różnorodne: o aroma-
terapii, właściwym odżywianiu, fotografii, pisa-
niu tekstów reportażowych, malarstwie, języku 
współczesnym . Wykładowcami byli m .in .: Ma-
rek Wawrzkiewicz, Andrzej Dębkowski, Wojciech 
Plust i Krystyna Kamińska . Pisaliśmy ekfrazy do 
wybranych obrazów, ćwiczyliśmy emisję głosu, 
dykcję i intonację . Wszyscy malowaliśmy farba-
mi akrylowymi, niektórzy z nas po raz pierwszy 
w życiu . Mieliśmy także, w plenerze nad Jeziorem 
Długim, gimnastykę z kijami . Malarze pod kierun-
kiem Wojciecha Plusta malowali w urządzonej na-
prędce pracowni malarskiej, a powstałe tam obrazy 
zostawili organizatorom . 

Ćwiczenia z emisji głosu, dykcji i intonacji, 
które prowadził Czesław Ganda, przygotowy-

wały do występu w katerze gorzowskiej w pro-
gramie poetycko-muzycznym „Deo et Patriae” . 
Scenariusz opracowali Czesław Ganda i Krystyna 
Woźniak . W programie, oprócz poetów, którzy 
recytowali własne wiersze, wzięła udział Gorzow-
ska Orkiestra Dęta pod batutą Anny Wiśniewskiej 
i chór «Uniwerek» Gorzowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku pod kierownictwem Szczepana 
Kaszyńskiego . Wprawdzie po naszym występie 
braw nie było, bo występowaliśmy w świątyni, ale 
przy wyjściu spotkaliśmy się z wyrazami uznania . 

Bardzo interesujące było spotkanie z Mariu-
szem Mączką, artystą, członkiem AMUN-u, czyli 
stowarzyszenia osób malującym ustami . Opowia-
dał o sobie, swojej pracy artystycznej i na naszych 
oczach namalował obrazek . Wracaliśmy do domów 
zmęczeni, ale pełni wrażeń i bogatsi o szeroką, róż-
norodną wiedzę . Serdecznie dziękujemy wszystkim 
organizatorom, a szczególnie Czesławowi Gandzie 
i Krystynie Woźniak za świetną organizację i at-
mosferę warsztatów!

 Ewa Kwaśniewicz 

Próba Romana Grobarskiego
Fot . Bolesław Polarczyk
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Ćwiczymy
Fot . Roman Grobarski

Literacki Marek Wawrzkiewicz
Fot . Roman Grobarski

Wykład Krystyny Kamińskiej
Fot . Bolesław Polarczyk
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Programujemy 
zdrową przyszłość
Zdrowie jest naszą najcenniejszą wartością, 
o czym przekonany jest każdy człowiek, ale 
trzeba być świadomym, że wiąże się to z ko-
niecznością poszerzania swej wiedzy o całości 
zjawisk, które tej wartości dotyczą. 

W dniach 20-21 kwietnia 2022 była ku temu wyjąt-
kowa okazja, jako że w Centrum Kreatywnej Kul-
tury przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury 
odbył się Lubuski Kongres Zdrowia, a gospoda-
rzami tego spotkania byli marszałek województwa 
lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz przewodni-
czący Sejmiku Województwa Lubuskiego Wacław 
Maciuszonek. Goście, a także wszyscy uczestni-
cy kongresu, mogli zapoznać się z głównymi wy-
tycznymi Lubuskiego Programu Ochrony Zdrowia 
2030, które przedstawiła marszałek województwa . 
Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki „ka-
mieniom milowym”, położonym w służbie zdro-
wia w latach 2014-2020, a do nich należą: baza 
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, 
Ośrodek Radioterapii, Centrum Zdrowia Matki 
i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym 
im . K . Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Col-
legium Medicum przy UZ, Szpital Tymczasowy, 
stypendia dla studentów kierunku lekarskiego oraz 
pielęgniarstwa, programy zdrowotne w zakresie 
profilaktyki nowotworowej i wiele innych .

Gdzie jesteśmy, co planujemy?
Warto zatem postawić diagnozę, w jakim punkcie 
jesteśmy teraz . Nasze społeczeństwo starzeje się, 
niepokoi zmniejszająca się liczba mieszkańców 
w wieku produkcyjnym, tymczasem rośnie ilość 
zachorowań i zgonów na nowotwory oraz inne cho-

roby cywilizacyjne . Jeśli chodzi o kadrę medyczną, 
mamy deficyt specjalistów w zakresie medycyny, 
brak też gwarancji, że zapanuje równowaga w za-
kresie wymiany pokoleniowej lekarzy . Do tego 
należy dodać niski poziom finansowania świadczeń 
zdrowotnych w stosunku do potrzeb . Nie ma zatem 
podstaw do samozadowolenia, są raczej powody 
do niepokoju w sytuacji, kiedy ktoś znajdzie się 
w stanie pacjenta wymagającego opieki medycznej .

Jakie zatem propozycje nowych działań obej-
muje Lubuski Program Ochrony Zdrowia 2030? 
Przewiduje się w nim przede wszystkim duże 
inwestycje w Torzymiu, Zaborze, Świebodzinie, 
a także w Zielonej Górze . Celem nadrzędnym tego 
programu jest poprawa dobrostanu zdrowotnego 
mieszkańców województwa lubuskiego poprzez 
wzmocnienie usług diagnostycznych, leczniczych 
i profilaktyki w regionie .

Marek Wójcik, który jest ekspertem ds . legi-
slacyjnych Związku Miast Polskich, przedstawił 
stan liczebny szpitali w naszym kraju, omówił na 
podstawie danych statystycznych jakość świad-
czonych usług na terenie tych jednostek, wziął pod 
uwagę nie tylko różne województwa, ale też inne 
kraje europejskie . Prelegent wykonał ogrom pracy, 
a z tej wynika, że największa liczba pacjentów, 
którzy skorzystali ze świadczeń opieki zdrowot-
nej w Polsce, mieszka w woj . podlaskim, a jeśli 
chodzi o jakość świadczeń zdrowotnych, to Lu-
buskie stoi na 9 . miejscu w Polsce . Zabrzmiało to 
optymistycznie .

Walka z rakiem/Pandemia
Swoją prezentację na temat walki z rakiem przed-
stawił Bartosz Arłukowicz, poseł do Parlamentu 
Europejskiego . Zdaniem prelegenta, skoro potrafi-
my razem budować drogi, muzea, szpitale, to musi-
my mieć odwagę jako UE zmagać się z nowotwo-
rami . Liczba zachorowań na raka świadczy o tym, 
że jest to wyzwanie globalne . Wszyscy pracujący 
w komisji specjalnej ds . zmagań z tą chorobą re-
komendują stworzenie europejskiego standardu 
szybkiej diagnozy i leczenia nowotworów . Jest 
faktem, że wirusolodzy w sytuacji pandemii do-
łożyli wszelkich starań, żeby w jak najszybszym 

Małgorzata TURZAŃSKA
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czasie opracować skład szczepionki zapobiegającj 
covidowi, teraz trzeba stanąć przed nowym za-
daniem – znalezieniem leku, dzięki któremu rak 
przestanie zabierać setki tysięcy istnień ludzkich .

Niezmiernie interesujący wykład wygłosił dr 
Bartosz Kudliński, szef Szpitala Tymczasowe-

go w Zielonej Górze . Najpierw omówił przebieg 
pandemii w województwie, następnie podzielił się 
własnymi doświadczeniami, jakie nabył, lecząc 
chorych w szpitalu, którym kieruje do dzisiaj . Naj-
dłuższe dwa lata swego życia lekarz ten przebył 
między życiem a śmiercią, nic więc dziwnego, że 

Fot . Elzbieta Subocz
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po tym ciężkim czasie, spacerując uliczkami, nie 
poznawał swojego miasta . Świat sprzed pandemii 
był pięknym miejscem do życia, epidemia zwe-
ryfikowała stosunek każdego do rzeczywistości 
i zmusiła do wyciągania wniosków . Najważniej-
szym z nich jest docenianie rangi nauki . Ta cho-
roba nauczyła postępowania z nią i każdego, kto 
miał z nią kontakt, postawiła na nowym miejscu . 
Spotęgowała u ludzi uczucia, które do tej pory 
niektórzy trzymali na uboczu życia . Wzrosło do 
niespotykanej wielkości poczucie osamotnienia, 
smutku, apatii, pogłębiło się poirytowanie i stany 
depresyjne . Na nowo trzeba odbudować zaufanie 
do służby zdrowia, wypełnić luki w wiedzy po 
zdalnym nauczaniu . Zdaniem dr . B . Kudlińskiego: 
„Skoro sprawdziliśmy się w walce z chorobą, mo-
żemy dalej to robić, ale działajmy mądrzej, bądźmy 
silniejsi jednością, bo razem można więcej” .

To, co trudne
Statystki policyjne zatrważają, stwierdziła dr hab . 
Barbara Remberk, kierownik Kliniki Psychiatrii 
Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neu-
rologi w Warszawie . Liczba prób samobójczych 
wzrosła wielokrotnie, co jest kolejnym skutkiem 
czasów pandemii . Konieczna jest zatem reforma 
psychiatrii dziecięcej, której zadaniem byłoby obję-
cie opieką wszystkich młodocianych zgłaszających 
się do środowiskowych poradni psychologicznych .

Wiedza, którą podzielili się z uczestnikami Lubu-
skiego Kongresu Zdrowia wysokiej klasy specjaliści, 
niechaj skłoni nas do przemyśleń i będzie zachętą 
do dbania o własną kondycję, co nie jest prostym 
zadaniem . Jak twierdzi Les Brown: „Jeśli robisz to, 
co łatwe, twoje życie będzie trudne . Jeśli robisz to, 
co trudne, twoje życie będzie łatwe” . Być może . . .

 Małgorzata Turzańska

Zasłuchani uczestnicy kongresu
Fot . Elzbieta Subocz
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Śladami 
Alberta Severina
Nieopodal cmentarza Zielonego Krzyża, 
przekształconego później w park Tysiąclecia, 
i czerwonych budynków kompleksu szpitalne-
go upływało moje najwcześniejsze dzieciństwo. 
Czasami zapuszczaliśmy się w aleje nekropolii.

Fascynowały nas i tajemnicze okazałe grobowce, 
i skromniejsze kamienne nagrobki poodgradzane 
od siebie żelaznymi kutymi płotkami, porośnię-
te bluszczem, opatrzone inskrypcjami złożonymi 
z dziwnych kanciastych liter . W ten sposób wdzie-
rała się do mojej świadomości tajemnicza prze-
szłość miasta, w którym upływa prawie całe moje 
życie . Przez długi czas jego niemiecka przeszłość 
była zacierana, jak napisy na ścianach starych ka-
mienic . Zagospodarowywaliśmy na nowo, po pol-
sku, prastare, jak głosiła propaganda, piastowskie 
Ziemie Odzyskane . Wprawdzie pruska estetyka 
zastanych budowli była oczywista, nieodparta, ale 
trudno było niespecjalistom dotrzeć do wiedzy na 
ich temat, strzeżonej w niemieckich działach archi-
wów (wiem, bo niegdyś krótko tam pracowałam) . 
Ten okres nieskutecznego zapominania, wypierania 
mamy na szczęście już za sobą . Publikacji opatrzo-
nych starymi fotografiami Grünbergu pojawia się 
coraz więcej . Jedną z nich jest wydana niedawno 
książka Aleksandry Mrówki Łobodzińskiej i Ro-
berta Dziuby, którzy zapraszają w . . .

podróż do Grünbergu przełomu XIX/XX wieku
Przewodzić jej będzie Albert Severin, tytułowy 
bohater publikacji, pierwszy architekt miejski 
Grûnbergu, sprawujący ten urząd w latach 1888 
-1920 . Jego kandydaturę wybrano spośród osiem-
dziesięciu innych ubiegających się o stanowisko 

architektów . Referencje miał świetne: skończoną 
Berlińską Akademię Budownictwa dającą obszerne 
uprawnienia w dziedzinie architektury i budow-
nictwa, kilkuletnią praktykę w biurze architekta 
miejskiego w większym od Grûnbergu Insterburgu 
w Prusach Wschodnich oraz . . . był grünberczykiem 
z urodzenia . Miasto w tym okresie liczyło ponad 
20 tysięcy mieszkańców, prężnie rozwijały się 
w nim przemysł, a także rzemiosło, winiarstwo . 
Bliskość Berlina, z którym było skomunikowane 
od 1871 r . koleją, też sprzyjała jego rozkwitowi . 
Severin miał ogromny zakres obowiązków zwią-
zanych ze swoim stanowiskiem, z czym łączyła się 
też ogromna odpowiedzialność . Musiał uwzględ-
niać w swoich pracach rozwój techniki (nie tylko 
w budownictwie), prognozy demograficzne i obo-
wiązujące pruskie dyrektywy w zakresie planowa-
nia przestrzennego miast . O tym, że nie zawiódł 
oczekiwań mieszkańców, świadczy szacunek, ja-
kim cieszył się za życia i po śmierci . Zostawił po 
sobie ważne dla Grûnbergu budynki, które służą 
nam do dziś, realizacje w zakresie infrastruktury 
i przestrzennej organizacji miasta .

Trasa
zaproponowanej przez autorów wycieczki po mie-
ście oparta jest na chronologii projektowanych i re-
alizowanych budowli i przedsięwzięć urbanistycz-
nych Severina . Dowiadujemy się z kart książki nie 
tylko tego, kiedy powstały często mijane przez nas 
w mieście budynki, ale także jak długo trwało ich 
wznoszenie, jakie koszty ponosiło miasto w związ-
ku z ich stawianiem . Możemy przyjrzeć się na stro-
nicach publikacji ich archiwalnym, niemieckim 
fotografiom i widokówkom, często też technicznym 
rysunkom, a także zdjęciom dzisiejszym . Pozwala 
to zaobserwować, jakim modyfikacjom ulegały 
na przestrzeni lat . Jak zmieniało się ich otoczenie 
i przeznaczenie . Wśród zrealizowanych projek-
tów na uwagę zasługują: budynek straży pożarnej 
przy ulicy Kasprowicza, szkoły ludowe – w jednej 
po wojnie mieściła się Szkoła Podstawowa nr 3 
(ul . Chopina), drugą, przy ulicy Długiej 13, dziś 
zajmuje Centrum Pomocy Rodzinie . Warto też 
wymienić Miejski Dom Dziecka wraz ze szkołą 

Barbara NAU
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gospodarstwa domowego (obecnie ul . Moniuszki 
19) z halą sportową po drugiej stronie ulicy czy 
przytułek dla bezdomnych przekształcony później 
w ośrodek dla dzieci chorych na gruźlicę (obecnie 
ulica Szczekocińska 13) . Prawie każdy zielono-
górzanin zetknął się osobiście z którymś z budyn-
ków szpitala przy ulicy Wazów i Zyty . Kompleks 
szpitalny zaprojektował Albert Severin na zlece-
nie sióstr ze zgromadzenia Bethesda . Rozrastał 
się on stopniowo . Oprócz domu macierzystego 
sióstr, szpitala, domu kapelana, na kupionej przez 
zgromadzenie działce wybudowano przedszkole, 
dom dziecka z salami dla porzuconych niemowląt, 
niewielką szkołę kształcącą przedszkolanki, dom 
dla starszych schorowanych sióstr i pralnię . Dziś 
budynki zmieniły pierwotne przeznaczenie, ale 
w większości są ciągle wykorzystywane . Zespół 
szpitalny jest obecnie sukcesywnie rozbudowywa-
ny, dostosowywany do potrzeb ponad pięciokrotnie 
większego niż przed wojną miasta . Na tle nowych 
„dostawek” wyraźnie odcina się stylem neogotyc-
ka, czerwonoceglana stara zabudowa .

Nie tylko projektowanie budynków
zajmowało Alberta Severina . Jako architekt miejski 
miał nadzór nad projektami i budową obiektów 
zlecanych innym architektom . Na zatwierdzanych 
planach zachowały się uwagi poprawki przez niego 
nanoszone . Ważną częścią pracy było projekto-
wanie ulic, promenad, terenów zielonych – skwe-
rów i parków, które służyć miały mieszkańcom do 
odpoczynku . Długofalowym projektem, któremu 
poświęcił dużo uwagi, był Park Miejski na Wzgó-
rzach Piastowskich . Niektóre wytyczone przez nie-
go i obsadzone drzewami aleje, dróżki i polany 
zachowały się do dziś . Niestety, zaprojektowana 
zieleń – wybierane z pietyzmem gatunki drzew, 
krzewów – nie dotrwała w całości do dzisiejszych 
czasów z powodu zaniedbań powojennych już 
użytkowników .

Dużą zasługą Sewerina była kontynuacja bu-
dowy sieci wodociągów miejskich oraz koncepcja 
jej rozszerzenia przez nowe nitki . . Jak można do-
wiedzieć się z książki, pomysłem architekta było 
skanalizowanie Złotej Łączy– rzeczki przepływa-

jącej przez Zieloną Górę . Zdarzało się, że podczas 
wylewów tereny w jej okolicy stawały się bagniste, 
co utrudniało życie mieszkańcom . 

Autorzy książki zwracają uwagę na ważne dla 
estetyki miasta łączenie przez Severina budow-
nictwa z zielenią . I to w stopniu przekraczającym 
wymogi dyktowane przez ówczesne pruskie prawo 
dotyczące projektowania miejskiego . Grünberg 
za jego urzędowania nawiązywał wyglądem do 
koncepcji miasta-ogrodu . Architekt spełniał też 
w swoich pracach zapisany w prawie wymóg na-
wiązań do stylów historycznych – neoromańskiego 
czy neogotyku . W wielu przypadkach moglibyśmy 
powiedzieć, używając dzisiejszej terminologii, że 
decyzje Severina miały walor proekologiczny . In-
nym atutem jego podejścia do spraw miasta była 
działalność edukacyjna . Cotygodniowe odczyty 
na temat budownictwa, stosowanych w nim no-
woczesnych materiałów i rozwiązań ułatwiały 
mieszkańcom zrozumienie posunięć architekta, 
a także podejmowanie decyzji w dziedzinie wła-
snych, prywatnych inwestycji .

Można pozazdrościć gründberczykom architek-
ta miejskiego takiego formatu . Zwłaszcza dzisiaj, 
kiedy miasto zrezygnowało z tej funkcji, a naj-
ważniejsi decydenci zyskali w potocznym obiegu, 
z powodów, których z łatwością można się domy-
ślić, miano „drwali” .

Zachęcam do zajrzenia do ksiązki Aleksandry 
Łobodzińskiej Mrówki i Roberta Dziuby . Napisana 
jest przejrzystym językiem, interesująco zilustro-
wana zdjęciami Władysława Czulaka . Poprzez 
opis budowli miejskich daje wgląd w funkcjonowa-
nie naszego miasta na przełomie XIX/XX wieku . 
Nie zdradziłam wszystkiego, co o Albercie Seve-
rinie można w niej wyczytać . Nie napisałam nic 
o zabawnym dzienniczku podróży autorów szuka-
jących śladów tego interesującego człowieka . Nie 
można wszak wyjawiać wszystkiego z polecanej 
publikacji . 

 Barbara Nau

Aleksandra Mrówka Łobodzińska, Robert Dziu-
ba: Albert Severin. Pierwszy architekt Grünbergu. 
Zielona Góra: Stowarzyszenie Forum Art, 2021 .



75Recenzje

.

66 ździebełek 
ciepełka
„Spis treści...” Eugeniusza Kurzawy z przy-
jemnością tak nazywam. To bez wątpienia 
sześćdziesiąt sześć ździebełek, ździebeł i du-
żych kłosów nabrzmiałych ziarnem wspomnień 
i nostalgii, wspomnień pełnych ciepła i sympa-
tii, o sześćdziesięciu sześciu osobach ważących 
w naszej kulturze i ważnych w życiu autora.

Quentinowi Tarantino po premierze jego ostatniego 
obrazu „Pewnego razu w Hollywood” krytyka zarzu-
cała „pewien nadmiar i dłużyzny”, mnie jednak bardzo 
się podoba wyjaśnienie, że reżyser nakręcił ten film 
głównie dla siebie, utrwalając hipisowskie Hollywo-
od z czasów swojej młodości; że scenami z barwnej 
końcówki lat 60 . największą przyjemność sprawił 
sobie . No, również takim widzom jak ja, dobrze pa-
miętającym chociażby muzykę rockową z tamtych lat .

Podobnie odbieram książkę Eugeniusza Kurza-
wy . To dzieło bardzo osobiste . Napisany ze swadą 
i z humorem zbiór wspominków o ludziach, których 
spotkał na swojej drodze, a przy okazji przewijający 
się wśród nich niebanalny życiorys autora, któremu 
pewnie przyświecał ten sam cel: oddać hołd posta-
ciom zarejestrowanym na kartach książki – i utrwa-
lić pośród nich siebie . Młodość spragnioną wysokich 
lotów i całe późniejsze twórcze, aktywne życie .

Poznajemy go zatem jako zbąszynianina, w pod-
stawówce ucznia Zdzisława Linkowskiego, który 
rozbudził zainteresowanie chłopca historią regionu 
i był jednym z pierwszych jego mistrzów . Wśród 
ważnych dla siebie – i dla miasta – mieszkańców 
Zbąszynia Kurzawa wymienia też Zenona Matu-
szewskiego, poświęcając mu kolejny rozdział (w in-
nym zaś miejscu wspomina zdolnego plastyka Woj-
ciecha Olejniczaka, z którym do dziś współpracuje, 

również rodem ze Zbąszynia) . W Technikum Me-
chanicznym w Świebodzinie Gienek był już zapa-
lonym animatorem kultury i działań społecznikow-
skich, a skrzydła rozwinął w pełni podczas studiów 
w zielonogórskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej . 
Barwnie opisuje, jak udało mu się zostać studentem 
kierunku „pedagogika kulturalno-oświatowa”, jak 
zawierał przyjaźnie, kto mu pomagał, jak rozkręcał 
działania twórcze w zielonogórskim, ale i ogólnopol-
skim środowisku studenckim, kulturalnym, poetyc-
kim, dziennikarskim . Czytamy zatem ciepłe słowa 
o kolejnych jego mistrzach, sympatiach, współdzia-
łaczach . Wśród nich – o poetce Annie Tokarskiej 
(przemiłe wspomnienie) i o Andrzeju K . Waśkie-
wiczu (myślę, że największym mistrzu i przyja-
cielu autora) . Z wielkim szacunkiem wspominany 
jest także Edward Lewicki, akademicki nauczyciel 
Eugeniusza, z którym jeszcze przez długie lata po 
studiach utrzymywał kontakt korespondencyjny .

Wielkopolanin z urodzenia, Lubuszanin wsku-
tek kolei losu, krótko po studiach wyrusza z na-
szych lubuskich stron na wschód Polski . Pracuje 
jako dziennikarz w Suwałkach i Białymstoku, po-
znaje masę nowych Ważnych Ludzi . Warszawa, 
Wrocław, Kraków też nie są mu obce . Organizuje 
i współorganizuje festiwale, konkursy, przeglądy, 
szkolenia młodych dziennikarzy . Szczególnie waż-
ne były rokroczne spotkania „Kultura i środowi-
sko” organizowane w pokamedulskim klasztorze 
nad Wigrami . Wśród jego znajomych są takie tuzy 
jak Andrzej Strumiłło (związek Kurzawy, jego żony 
i córki z rodziną pana profesora – niemal przyja-
cielski), Aleksander Kwaśniewski, Gustaw Zemła, 
Stanisław Tym, Kira Gałczyńska, Zbigniew Jerzyna 
czy białorusko-polski poeta Sokrat Janowicz .

Po latach spędzonych na Podlasiu poeta – wszak 
Eugeniusz Kurzawa uważa siebie przede wszystkim 
za poetę – wraca, już jako mąż Lidii i dziennikarz 
„Gazety Lubuskiej” i „Nowej”, do Zielonej Góry . Za-
mieszkują wkrótce w podzielonogórskim Wilkano-
wie, gdzie tworzą Ogród Sztuk . Kogóż on nie gościł! 
Urszulę Dudziak, Joannę Rawik, Henryka Sawkę, 
Krzysztofa Raua, Eugenię „Żenię” Pawłowską . . .

I tak dalej, i tak dalej . . . Wśród osób wspominanych 
na stronach książki są postaci „wielkiego kalibru”, 

Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN
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Długi początek
Zofia Mąkosa, autorka znakomicie przyję-
tej trzyczęściowej sagi „Wendyjska winnica”, 

wydała nową książkę. Na okładce dwa tytuły: 
„Makowa spódnica” i „Kamień w wodę”. 

Autorka mieszka we wsi Chwalim, gmina Kargo-
wa, powiat zielonogórski . W tych miejscowościach 
posadowiła akcję swojej pierwszej trylogii z lat ok . 
1930-1950 . W nowej książce wydarzenia także 
toczą się na tej ziemi, tyle że dawniej, w latach 
1647-1658 . Przedziwne to miejsce, o czym zapew-
ne nie wiedzieliśmy: Kargowa i sąsiedni Chwalim 

lokalne i „ogólnopolskie”, a nawet „ogólnoświatowe” 
(Wojciech Jaruzelski i Wielki Wódz Kim Ir Sen! – ar-
cyciekawy rozdział o pobycie autora wraz z delegacją 
młodzieży polskiej w Korei Płn .) . Bardzo dobrze, 
że autor przywołał też sporo osób dziś zapomnia-
nych czy znanych jedynie wąskiemu gronu . Kto na 
przykład pamięta jeszcze Olka Rozenfelda? A jakżeż 
barwnie i z humorem zaprezentowana to sylwetka! 
Albo kto słyszał o Irenie Misztal? Emerytowanej na-
uczycielce z Ełku, debiutującej jako poetka w wieku . . . 
79 lat . Autorce nieopublikowanych dotąd wspomnień, 
listów, Kurzawa poświęca obszerny rozdział, ogrom-
nie ciepły, wzruszający, pisząc o pani Irenie: „była 
moim odkryciem literackim i wielką miłością” .

Poetów na stronach „Spisu treści” zatrzęsienie . 
Np . Różewicz, Ewa Lipska, Jerzy Leszin-Koperski, 
Krzysztof Gąsiorowski . Wśród lubuskich – przede 
wszystkim prócz wymienionej już Anny Tokar-
skiej: Janusz Koniusz . Także Czesław Sobkowiak, 
Mieczysław J . Warszawski czy autor tekstów ka-
baretowych Zdzisław Sikora .

Każda z utrwalonych sześćdziesięciu sześciu osób 
jest dla autora na swój sposób ważna . Nawet jeśli 
nie było mu dane poznać jej osobiście, np . Tadeusza 
Różewicza (którego Kurzawa uważa za „najwybit-
niejszego polskiego pisarza od czasów Mickiewicza 
albo i Kochanowskiego”) . Lub gdy tylko otarł się 
o wielki świat kultury, sztuki, poezji, polityki . To prze-
cież w dużej mierze dzięki ludziom spotkanym na 
swojej drodze jesteśmy tym, kim jesteśmy . To zdanie 
brzmi banalnie, wiem – a jednak każda strona książki 
Eugeniusza Kurzawy poświadcza jego prawdziwość .

Jasne, że w dobie współczesnych mass mediów 
czytelnicy, przywykli do serwowania im różnych 
„smaczków”, spragnieni byliby może czegoś bar-
dziej spektakularnego . A tu jedynie ten czy ów pije 
ponad miarę lub ma willę z basenem i jaguara (jak 
Jerzy Urban), albo autor zdradza, jak w charakterze 
początkującego żurnalisty idzie się „na rękę” pio-
senkarce (zajrzyjcie do rozdziału „Magda Umer”) . 
Jednak „66 postaci” to nie jest 66 sensacji! Zaletę 
tej książki stanowi według mnie właśnie ów brak 
plotkarskiego zacięcia . Kurzawa ma o wielu pre-
zentowanych ludziach znacznie większą wiedzę, 
niż chce się nią dzielić, zapewne mógłby okrasić 
wspomnienia niejedną soczystą anegdotą – lecz 
szanuje swoich bohaterów i „nie robi im koło pió-
ra” . Pisze o nich ciepło, z sympatią i życzliwością .

Dlaczego tylko – lub aż – sześćdziesiąt sześć 
osób wygrzebał autor ze swojej pamięci? Tu mamy 
znowu wątek osobisty! Zrobił sobie prezent na 
swoje sześćdziesięciosześciolecie . A ponieważ 
w podsumowującym książkę „Niedokończeniu” 
przywołuje jeszcze masę osób, które w rozdziałach 
„Spisu treści” się już nie zmieściły, i zapewne ze 
swojej kopalni mógłby odkopać jeszcze niejedną 
tonę wspomnień – pozostańmy z nadzieją na „Spis 
treści nr 2” . Tu prywata: może i ja doczekam się 
wówczas wzmianki .

 Hanna Bilińska-Stecyszyn

Eugeniusz Kurzawa: Spis treści. 66 postaci, które..., 
projekt okładki oraz ilustracje Aleksandra Kurza-
wa, Wilkanowo – Zielona Góra 2020 .

Krystyna KAMIŃSKA
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znajdowały się na terenie Polski, niedaleki Sule-
chów w Brandenburgii, a pobliska Zielona Góra 
na Śląsku . W odczuciu mieszkańców granica jest 
tutaj umowna, można ją przekraczać bez żadnych 
ograniczeń . Większą wagę przywiązuje się do reli-
gii, choć w polskiej Kargowej dominuje luteranizm . 

W Europie w tym czasie dzieją się ważne 
wydarzenia: kończy się wojna 30-letnia, która 
bardzo zubożyła mieszkańców wsi, na dalekim 
polskim wschodzie toczy się wojna z Kozakami 
od Chmielnickiego, umiera polski król Włady-
sław IV Waza, na tron wybrany zostaje jego brat 
Jan Kazimierz, obaj z dynastii Wazów z tą samą 
żoną Ludwiką Marią, na teren Polski wkraczają 
wojska szwedzkie, życzliwie przyjęte przez wiel-
kopolską magnaterię, czyli mamy potop szwedzki . 
Ale wszystkie te wydarzenia dzieją się daleko 
i niewielki mają wpływ na życie wsi . Prawdziwie 
wieś odczuwa okrutną zarazę, która dziesiątkuje 
mieszkańców . Także znacznie ważniejsze okazu-
ją się: siarczysty mróz w zimie i upały w lecie, 
śniegi, ulewy, wieczne błoto i zimno . Z dzisiejszej 
naszej perspektywy warunki nie do przeżycia, 
a ludzie z tamtych lat umieli sobie radzić z naturą . 

Ważnym procesem tu pokazanym jest także 
osadzanie nowych mieszkańców, przeważnie ze 
Śląska, którzy wnoszą nowe umiejętności i nowy 
poziom życia, ale nie są akceptowani przez wieś 
ze względu na uprawnienia, m . in . zwolnienia 
od podatków . 

Zofia Mąkosa pokazała szeroką panoramę 
procesów społecznych, jakie trwały w tamtym 
czasie w odległym końcu Rzeczpospolitej Pol-
skiej, ale jednocześnie najbliżej Europy, gdzie 
najszybciej docierały odgłosy Zachodu . Ciekawa 
to perspektywa, nie znam powieści pokazującej 
ten rozdział polskiej historii .

Główną bohaterką powieści jest Wiga, zie-
larka z garbem na plecach . Żyje w pewnym 

oddaleniu od wsi, ale mimo że życzliwie poma-
ga w różnych dolegliwościach, posądzana jest 
o czary i rozsiewanie zła . Miała córkę Dorotkę, 
która niespodziewania zniknęła, pozostawiając 
trzyletnią swoją córeczkę Rozalkę . Dorotka ni-
gdy nie powiedziała, kto jest ojcem dziecka . 

Bohaterem drugiego wątku jest Baltazar von 
Lest, pochodzący ze Śląska krewny Krzysztofa 
Unruga, właściciela dóbr w Kargowej . Baltazar 
zarządza tymi dobrami . Ten 50-letni mężczy-
zna podczas wojny stracił rodzinę i dom, ale do 
Kargowej przyjechał ze znalezionym w lesie ok . 
5-letnim chłopcem Jakubem . 

Tu nieznany ojciec, tam znaleziony chłopiec, 
podejrzana szeptucha . Autorka nie ustrzegła się 
schematów powieściowych wypełniających po-
wieści popularne . Ale nie ma tu jakże zawsze 
ważnego wątku miłosnego, bo główni bohatero-
wie do siebie nie pasują, a dzieci są za małe na 
taki związek . Lubią się, co może być początkiem, 
ale ciąg dalszy może zdarzy się kiedyś, gdy do-
rosną . W następnych tomach? 

Autorka nie zdradza, czy będą dalsze części, 
ale lektura tego tomu wyraźnie nie wyczerpu-
je zamierzenia . W sensie akcji tu niewiele się 
dzieje, a wszystkie zdarzenia tylko budują tło . 
Ponad 400 stron powieści to dopiero początek . 
Długi początek . 

„Makową spódnicę” się czyta, bo Zofia Mą-
kosa ma dar ciekawego pisania na każdy temat, 
ale ocenić książkę będę mogła dopiero po lek-
turze ciągu dalszego . Ilu tomów – nie wiem . 
Szkoda, że autorka (wydawca! – dop . red .) nie 
uprzedziła czytelników, że muszą poczekać  
na następne . 

 Krystyna Kamińska

Zofia Mąkosa, Makowa spódnica. Kamień 
w wodę, wyd . Książnica, Poznań 2022, 406 s . 
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Znad Arianki

O Krystynie, która 
była Agnieszką
Jedną z głównych bohaterek powieści, nad 
którą obecnie pracuję, jest Ala. Właściwie 
Arleta, lecz nie lubi swojego imienia i woli ta-
kie zdrobnienie. Ponieważ jest to powieść dla 
kobiet dojrzałych, poznajemy Alę jako młode 
dziewczę w latach 70. XX w., a żegnamy się 
z nią jako panią grubo po pięćdziesiątce – w r. 
2010. Podobnie z pozostałymi głównymi bo-
haterkami: Basią i Daną.

Właściwie najgłówniejsza jest Basia, lecz z jej 
imieniem nie było kłopotu . Natomiast Ala miesz-
ka w akademiku w jednym pokoju z Agnieszką 
i wskutek sugestii mojej redaktor z wydawnictwa 
Silver, żeby obie nie były na „A”, zmieniłam jej 
imię . Na Krystynę .

Wymyślając jakąś fabułę, zwykle nazywam 
bohaterów pierwszym imieniem czy nazwiskiem, 
jakie przyjdzie mi do głowy . W trakcie pisania się 
do niego przywiązuję i nie zwracam już uwagi, że 
np . powtarza się u innej postaci lub że dwie bliskie 
sobie osoby powinny się bardziej różnić imionami .

Z Krystyną mieszkałam w akademiku (choć 
to absolutnie nie jest powieść o mnie!), a że to 
fantastyczna Krysia, niech jej imię się utrwali na 
kartach książki . Zaznaczam, że to również książka 
nie o niej . Aczkolwiek Basi i Danie każę studiować 
w Zielonej Górze . . .

Wracajmy do Ali, która studiuje w Warszawie . 
Ciotka jej mamy to Grażyna . Panie w tej rodzinie są 
„ą, ę”, więc ciotka musi mieć imię z Mickiewicza . 
I tu znowu klops! Bo potem na kartach powieści 
pojawia się inna postać, dyrektorka szkoły – też 

o takim imieniu . Nie dopatrzyłam . Pozostawiam 
zatem dyrektorkę Grażynę, a ciotce daję imię Te-
limena . Skoro ma być Mickiewiczowskie, idę na 
całość .

Ojojoj, Grażynką ochrzciłam też koleżankę Ali 
z dzieciństwa . Zmieniam ją na Halinkę .

Znowu Ala i za dużo A . W czasie studenckich 
wakacji na obozie językowym w NRD Ala miesz-
ka w jednym pokoju z dziewczyną z Białegosto-
ku – Anią . Ala i Ania! Kolejny zgrzyt . Zmieniam 
Anię na Halinkę . I co? Halinka to przecież ciotka 
pewnego Staszka w tej powieści . Zmieniam ją na 
Helenkę . A co z tą Halinką, niedawno zmienioną 
z Grażynki, tą kumpelką Ali z podwórka? Osta-
tecznie będzie Mariolką .

Jeszcze dwie Ele wyłapuję i dwóch Pawłów . 
Ważniejszą Elę zostawiam, z tej drugiej robię El-
wirkę . A o Pawłach są zaledwie wzmianki, mocno 
odległe – niech już zostaną .

Tak oto w ostatnim czasie wygląda moja „pi-
sarska kuchnia” . A w ogóle to miał być nadariań-
ski felieton o turkuciu podjadku – i jego miejscu 
w innym moim utworze . W opowiadaniu „Powrót”, 
które ukazało się w antologii pt . „Nikomu się nie 
śniło” . Antologia była wynikiem projektu „Wykup 
słowo” . Taki sposób na sfinansowanie książki (oraz 
dopomożenie strażakowi wybudzonemu w klinice 
Fundacji Światło z powypadkowej śpiączki) wy-
myśliła szefowa projektu K . Tomczyk . Wykupione 
słowa, frazy, zdania, imiona bohaterów znalazły 
się potem w opowiadaniach kilkunastu autorów . 
Moim zadaniem było m .in . umieszczenie w tekście 
 . . .turkucia podjadka . Tak wymyśliła moja przyja-
ciółka Zuzanna M . (wówczas z Londynu, obecnie, 
po powrocie do Polski, dziennikarka „Przeglądu”) . 

Dlaczego turkuć? Siedziałyśmy kiedyś nad na-
szą rzeczką – Arianką, ma się rozumieć! – przy 
wieczornym ognisku . I nagle coś obok nas, jakby 
z trawy, zaczęło ni to tirlitilić, ni to poćwierkiwać, 
ni to terkotać, ni to pasikoniczyć . . . Usiłowałyśmy 
z nosami przy ziemi i świecąc sobie telefonem 
namierzyć owo coś . Bezskutecznie! Nie wiedzieć 
skąd przyszedł mi do głowy lelek . Bo też tak ter-
kocze w czasie godów . Ale to przecież ptak! Nie 
mieszka pod ziemią, w korzonkach trawy . Jednak 

Hanna BILIŃSKA-STECYSZYN
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 Felietony

się nie poddałam – i wreszcie w dobrym wujku Go-
oglu znalazłam: turkuć! On wydaje dźwięk bardzo 
podobny do lelkowego, tyle że wyższy .

W moim opowiadaniu turkuciem podjadkiem 
nazwałam Poldka, jednego z braci bliźniaków, lubią-
cego sobie pojeść – w przeciwieństwie do drugiego 
brata, chudzielca Ildka; tego rzecz jasna nazwałam 
niejadkiem . Tym sposobem turkuć podjadek – powi-
nien się nazywać podjadek ohydek, taki jest brzydki 
– trafił do tzw . literatury pięknej . Zaś napisać miałam 
o tym dlatego, że późną wiosną br . znaleźliśmy tur-
kucia w . . . donicy z pomidorem! Mam na tarasie dwie 
takie uprawy i w jednej z nich wieczorem rozległo 
się właśnie owo trrrrrrrrrrr . Oczywiście po ciemku 
niczego nie byliśmy w stanie namierzyć, lecz następ-
nego dnia nasz wezwany na pomoc sąsiad wygrzebał 
to paskudztwo . Turkuciątko w postaci maleństwa 
chyba przywędrowało do donicy wraz z kompostem . 
Na szczęście nie zdołało uszkodzić sadzonki .

Turkuciowy pomysł się co nieco zdezaktuali-
zował . Brakowało mi felietonowej weny, a zresztą 
pocieszałam się, że „Inspiracje” mają bardzo dłu-
gi cykl wydawniczy . Wiosna już za nami, mamy 
pełnię lata . Nowy numer pisma ukaże się pewnie 
dopiero pod jesień . . . Do tego czasu może Silver po-
błogosławi mi nową powieść i wyśle ją do drukarni . 
Właściwie: nową – starą . Bo to był pierwszy tekst, 
jaki popełniłam, gdy przeszłam na emeryturę i za-
pragnęłam zrealizować marzenia o pisaniu . Dlatego 
napomknęłam o finale w roku 2010 . Dwanaście lat 
temu! To już prawie powieść historyczna!

Serdecznie pozdrawiam znad Arianki .
 Hanna Bilińska-Stecyszyn

Od redakcji: Wkrótce, w wydawnictwie Silver, 
ukaże się druga powieść naszej felietonistki pt . 
„Druga szansa, czasem trzecia” . Zachęcamy do 
lektury!
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Człowieczy los...
 dla Barbary Konarskiej

Mam ogromną satysfakcję, pisząc o poetce Barba-
rze Konarskiej, której stos tomików leży tuż przede 
mną . Czytam te przemyślane do perfekcji myśli, te 
piękne metafory i chcę uchylić rąbka tajemnicy o tej 
czarodziejce wierszy . Zadaję sobie i nam pytanie 
– dlaczego dotąd, po kilku latach jej nieobecności 
na ukochanej przez nią ziemi, nikt nie napisał, jaką 
stratę poniosła zielonogórska społeczność . . . Pamię-
tam przecież sale zapełnione podczas kolejnych po-
etyckich spotkań Barbary, z okazji kolejnych wydań 
jej literackiej twórczości . Może to zwyczajny strach 
nas paraliżuje, żeby w innym już wymiarze spotkać 
się z nią, jej przejmującymi wierszami, którymi za-
glądała w głąb siebie i świata . Poruszała najgłębsze 
emocje, inspirowała i uczyła, jak żyć . . . Mimo cięż-
kiej przypadłości przez lata prowadziła poetycki 
klub ,,Oksymoron”, dzielnie walcząc z chorobą . 
Studenci Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku dobrze pamiętają tę piękną osobę – zawsze 
z plecaczkiem na plecach, noszącą w nim książki, 
pisma i redagowane przez nią ,,Inspiracje” . 

Wiem, że w życiu wszystko jest kwestią czasu 
i o ten czas ona walczyła . Teraz, po latach, uwa-
żam Basię za prowokatorkę i inicjatorkę naszych 
poetyckich zmagań z poezją . Ona w sposób nie-
bywale odważny walczyła wierszami nie tylko 
o swoje, ale też o nasze życie . . . Dzięki jej emocjom 
i bogatym doświadczeniom zaprzyjaźniłyśmy się 

ze wszystkim, co nie pozwalało nam się starzeć, 
a starość przyjąć z otwartą przyłbicą . Starała się 
swoimi utworami i osobistym przykładem pomóc 
nam uwierzyć w naszą siłę i możliwości . Tę wiarę 
utrzymywać w sobie, a nawet siebie rozpieszczać 
– nigdy się nie smucić . Znaleźć dla siebie czas na 
spełnianie własnych marzeń . Pomagała zrozumieć, 
że w nas samych są pokłady miłości i wiedzy, cze-
go naprawdę chcemy . Sprawiła, że uwierzyłam 
ja i koleżanki, iż tkwi w nas nieograniczona siła 
wyższa, emanująca dobrą energię . Zawsze mówiła: 
twój wiersz jest dobry, bo jest twój! daje ci radość . 
Basia była wielką amatorką muzyki, zwłaszcza po-
ważnej – czerpała z niej także inspiracje – słychać 
to w jej wierszach . Mówiła, aby oswajać się z przy-
chodzącą chorobą, remontować jak mieszkanie . . . 

Przekonana o racji Basi, napisałam wiersz pt . 
,,Róża”, dla naszej koleżanki, która tak samo wal-
czy z ciężką chorobą . Pamiętamy Barbarę, gdy 
z uśmiechem, punktualnie jak do szkoły, przycho-
dzi do nas, swych uczennic, na zajęcia ,,Oksymoro-
nu” . Po jakimś czasie rozszalały się nasze umysły 
i – mimo braku wykształcenia humanistycznego 
– zaczęłyśmy próbować pisać wiersze, mając z tego 
dużą frajdę . Niestety, pewnego dnia Basia nie przy-
szła . . . Zostały jej wzruszające wiersze, a ja, otulona 
wspomnieniami o poetce, czytam w ostatnim tomi-
ku utwór pt ,,Jestem” – „ciemną rzekę przepłynę 
z Charonem” . Nie było w Barbarze ani strachu, 
ani lęku, ani smutku . Tak odszedł od nas dumny, 
mądry człowiek . . . Przez lata „spinała oba brzegi 
życia i śmierci” – to też cytat z ,,Jestem” . Dostałam 
od niej tomik pt . ,,Słodycz imbiru”, a w nim taką 
oto dedykację – ,,Aduniu, dziękuję i cieszę się, że 
jesteś blisko, że umiesz pokazać światu miłość do 
bliskich’’ . Odpowiedziałam: – Basiu, bądź tą różą 
z żelaza – piękną i twardą .

 Adriana Witkowska

Adriana WITKOWSKA
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My – ludożercy?
Co chciał przekazać nam w swoim utworze pt . 
,,List do ludożerców” poeta Tadeusz Różewicz? 
„List…” ten można doskonale spuentować – to 
nauka dla każdego z nas . Dlatego odsyłam do tego 
wiersza, bo bardzo wiele możemy się z niego do-
wiedzieć o naszym społeczeństwie, o sobie, a więc 
zrozumieć i poprawić wiele zachowań . Myślę tu 
o ,,byciu sobą”, ale jednocześnie o akceptacji dru-
giego człowieka, o pozbyciu się uprzedzeń do sto-
jącego tuż obok . Jestem czarny, jestem biały, jestem 
żółty, mówię w innym języku, ale nie zaszkodzi 
uśmiechnąć się do mnie, bo jestem . Natura mnie 
takim stworzyła . 

Poeta, bardzo czuły na punkcie tego problemu, 
pisze – ,,nie zjadajcie się nawzajem” . Każdy ma 
takie samo prawo ,,być” . Jak można działać dla do-
bra wspólnego, jeśli się nawzajem nie szanujemy . 
Szacunek bowiem nie jest uczuciem irracjonal-
nym – można się nim kierować w każdym sporze 
i każdego dnia . Ta postawa wspólnoty celów to 
w obecnej chwili walka o istnienie . Usłyszałam 
takie piękne zdanie i warto je tu przytoczyć: ,,Bądź 
sobą, zdejm maskę uprzedzeń, mów prawdę, jeśli 
jest ona do przyjęcia przez słuchającego” . Tytuł 
mego komentarza brzmi złowieszczo, ale dlaczego 
nie można – pytam się – wobec siebie być ser-
decznym . 

Polak kojarzy się ludziom innej narodowości 
bardzo smutno; jest nieuprzejmy, nietolerancyjny, 
zadziorny, nieszanujący współobywatela i jego po-

glądów . Nauczmy się rozmawiać ze sobą . Nie depcz-
my słabszych, nie mówmy, że tylko my mamy rację, 
bo za tym idzie szacunek dla drugiego rozmówcy . 
Nie mówmy „nie”, tylko „moim zdaniem” . Sama 
to wypraktykowałam w jakimś sporze . 

Dzisiejszy człowiek ma wszystko oprócz we-
wnętrznego spokoju, grzeszy na różne sposoby . 
Nauka przestała nam służyć, choć zawiodła na 
księżyc . Nie staliśmy się przez to szczęśliwsi du-
chowo . Nauka zawiodła nas daleko, nie zadbawszy 
o potrzeby zwykłego człowieka, o jego zdrowie . 
Dopóki każdy z nas będzie patrzeć na drugiego 
obojętnie, z góry, nie odczuwając jego radości 
i smutków, to na nic okaże się cała wiedza i jej 
osiągnięcia . Arystoteles pisał, że ciało ludzkie 
osiąga doskonałość w wieku 35 lat, a dusza do-
piero w wieku 50 lat . Jest to więc okres afirmacji 
trzeciego wieku . Mamy jeszcze czas, by zmienić 
rzeczywistość na lepszą . Zająć się słabszymi od 
nas, mieć jeszcze wpływ na toczące się sprawy pry-
watne i polityczne . Możemy zmienić swoje życie 
na lepsze pod wieloma względami . Spotykając tu, 
na Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku, wielu nowych ludzi, nauczmy się widzieć wiele 
zjawisk i rzeczy na nowo, w innym kontekście . 
Nawiązujmy nowe przyjaźnie i pomagajmy sobie, 
nie szczędząc uśmiechu i zrozumienia, w trudnych 
czasach, jakie nas spotkały . 

Ksiądz Jan Twardowski w swoich wierszach 
mówi o drobiazgach, które należy dostrzegać, bo 
one ubarwiają nasze życie . Wiele miejsca poświęca 
dobru, za którym nieustannie gonimy, przegrywa-
jąc ze złem . Dużo jego wierszy to afirmacja miłości 
do życia, a ten temat dotyczy nas w wielu aspek-
tach . Jeszcze raz proszę, by czytać wiersze, bo na 
pewno lepiej zrozumiemy zawiłości naszego bytu 
na ukochanej przez nas Ziemi . . .

 Adriana Witkowska

 Różne

Adriana WITKOWSKA
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Duże kłopoty 
małych dzieci
Przerywam milczenie ścian, włączam telewizor 
i oto na ekranie ukazuje się taki obraz: w trzech 
szeregach stoją niby to dziewczynki, a jednak jakby 
podstarzałe pannice . Przyglądam się dokładniej, 
by pod warstwami makijażu dostrzec niewątpli-
we piękno małego dziecka . Dziewczynki jakieś 
przestraszone, patrzą na swoje rywalki, dociekając 
zapewne, która z nich jest piękniejsza i pokona 
pozostałe . Makijaże są wyzywające, zaś sukienki 
jak dla dorosłych kobiet . Myślę sobie, że w tej 
sytuacji przydałby się psycholog i to nie tylko dla 
dzieci . W pewnym momencie usuwa się na ziemię 
jedna z uczestniczek tego spektaklu . Jestem już tak 
zdenerwowana, że zamykam telewizor . Okazu-
je się, że były to wybory ,,Miss dziesięciolatek’’ . 
Mogę zrozumieć salony piękności dla zwierząt, 
ale i tu wolę naturalny urok zwierzęcia . Za tydzień 
zaczyna się w telewizji konkurs dla dzieci - ,,You 
can Dance” . Kocham taniec i mam zamiar oglądać 
tę imprezę . Dzieci, już tancerze, na pewno przygo-
towywane przez lata, stają do współzawodnictwa . 
Po castingach wiele zawiedzionych wróciło już do 

domów . Dzieci tańczą naprawdę jak renomowani 
tancerze, a jurorzy są jednak niemiłosierni . . . Od-
rzucają kolejnych kandydatów do nagród . . . Obser-
wuję, jak biegną po tańcu do rodziców, z płaczem 
rzucając się im w ramiona . Podobny stres ogarnia 
rodziców – po prostu ,,czarna jatka” . Nie podoba 
mi się robienie z dzieci na siłę gwiazd . Takie jest 
moje zdanie, bo sławę i poziom zdobywa się przez 
lata wyrzeczeń i pracy, wcale nie na pokaz . 

Ale zostawmy te wydarzenia . Oto koleżanka 
opowiedziała mi taką historię . . . Wnuczka proponu-
je babci SPA . A jak sobie to wyobrażasz, kochanie 
- pyta babcia . - Ano wiesz, wanna z aromatycznymi 
ziołami, ciepła woda, świece itp . Na to babcia: – 
A ty teraz marsz do łóżka! Tymi i innymi faktami 
przerażona, dzwonię do mojej prawnuczki i pytam: 
– Czy ty też używasz kosmetyków ? Odpowiada, 
że na imieniny od koleżanek dostała całą ich rekla-
mówkę . - To takie teraz są prezenty? - pytam . - Tak, 
babciu – odpowiada . Ja się załamię . . .

W konkluzji moja uwaga jako pedagoga jest 
następująca . Nie stosuje się metody konkurencji 
w wieku wczesnoszkolnym, bowiem jest wielce 
szkodliwa i w wypadku przegranej dziecka wyrzą-
dza wielkie szkody, w młodej psychice na zawsze 
zostają ślady… Natomiast bardzo dobrze, gdy dzie-
ci w formie zabawowej oddają się sportom i tam 
zostawiają swoje często trudne sytuacje związane 
z nauką, rodziną i zwariowanym kalejdoskopem 
naszego życia na pięknej planecie, jaką jest Zie-
mia . . .

 Adriana Witkowska

Adriana WITKOWSKA
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– Trener personalny, instruktorka rekreacji ru-
chowej ze specjalnością fitness, międzynarodowy 
instruktor nordic walking, propagatorka zdro-
wego trybu życia – który z tych tytułów jest ci 
najbliższy?
– Każdy na innym etapie życia . Te specjalności 
się przeplatają, wzbogacają mnie jako instruktorkę 
rekreacji ruchowej . Uwielbiam zachęcać ludzi do 
zdrowego stylu życia, pozwalać im dokonywać wy-
borów, inspirować .

– Jesteś propagatorką zdrowego trybu życia... 
Czy styl życia a tryb życia to synonimy? Czy 
nie jest tak, że zwolennicy zdrowego stylu życia 
prowadzą zdrowy tryb życia? 
– Tak, to synonimy . Zdrowy styl życia to jeden 
z filarów utrzymania naszego organizmu w do-
brostanie . Na prozdrowotny styl życia składa się 
kilka elementów, które współgrają ze sobą gwaran-
tują utrzymanie zdrowego ciała i ducha w dobrej 
kondycji . Propagowanie zdrowego stylu życia ro-
śnie wraz ze świadomością, że zdrowie człowieka 
przekłada się na jakość życia . Definicja „zdrowia” 
powinna być także rozumiana szerzej, niż brak cho-
roby, gdyż odnosi się zarówno do sfery fizycznej, 
jak i psychicznej . Pojęcie zdrowego stylu życia 
jest stosowane w pracach naukowych z zakresu 
medycyny, dietetyki, psychologii oraz socjologii, 
co bezwzględnie wskazuje na istotność zachowań 
prozdrowotnych na wielu płaszczyznach . Szczegól-
ne znaczenie zdrowego trybu życia znajduje odnie-
sienie w krajach wysokorozwiniętych . Zdrowy tryb 
życia to działania, których celem jest poprawa lub 
zachowanie dobrej kondycji fizycznej, zdolności 
poznawczych . Utrzymanie właściwego poziomu 
energii zapewni nam realizowanie codziennych 
obowiązków, wykonywanie efektywnej pracy, tre-
ningu, rekreacji i hobby .

– Porozmawiajmy trochę o przeszłości. Wyczy-
tałam, że moda na ćwiczenia sportowe rozwinęła 
się w latach 60. ubiegłego stulecia i związana 
była z Judy Sheppard Misset, a szczególnie 
z Jane Fondą. To ona, jako pierwsza, zaczęła 
lansować szczupłą sylwetkę, tworzyła kluby 
gimnastyczne, stworzyła aerobic. Nie wiem, na 
ile związane to było z potrzebą zdrowego stylu 
życia, na ile jedynie z próbą naśladowania ak-
torki i jej szczupłej sylwetki, ale z pewnością 
zwróciło uwagę kobiet na ich wygląd. Zdrowy 
styl życia to jednak znacznie więcej, niż ćwicze-
nia aerobowe.
– To ciekawe pytanie . Jane Fonda, ikona fitnessu 
ma dziś 84 lata, ale nadal wygląda młodo i kwit-
nąco . To ona zainspirowała miliony kobiet do 

W stronę zdrowego stylu życia
Rozmowa z GRAŻYNĄ WYCZAŁKOWSKĄ – trenerem personalnym, instruktorką re-
kreacji ruchowej ze specjalnością fitness, międzynarodowym instruktorem nordic walking, 
propagatorką zdrowego trybu życia.

Fot . Monika Marciniak
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uprawiania aerobiku i ubioru do tej aktywności . 
Była pierwszą propagatorką ćwiczeń przy muzy-
ce . To był przełom . Wiele z tych ćwiczeń, nie jest 
już dziś praktykowanych, ale i tak ona pozostanie 
ikoną fitnessu . Fonda bardzo mobilizuje kobiety 
do treningów mówiąc: Wciąż żyję i pracuję, kogo 
obchodzi, że nie mam swoich starych stawów? I nie 
mogę już jeździć na nartach, rowerze czy biegać? 
Można być naprawdę starym w wieku 60 lat i moż-
na być naprawdę młodym w wieku 85 lat .

Warto też wspomnieć, że zasługą aktorki jest 
intensywny rozwój branży fitnessu . Dzięki nagry-
wanym przez siebie kasetom Jane Fonda trafiała do 
milionów domów na świecie . Szczególnie ważne 
okazało się to w okresie pandemii i przymusowej 
izolacji . Jestem jej fanką, naśladuję ją i podziwiam . 

W Polsce również mamy wiele kobiet inspiru-
jących do aktywności fizycznej, ale także do two-
rzenia nawyków zdrowego stylu życia . Grażyna 
Bojarska, Ewa Chodakowska czy Anna Lewan-
dowska stanowią współczesne wzorce do upra-
wiania fitnessu . Szybki dostęp do social mediów 
bardzo tę branżę rozwinął . Każdy może mieć do 
nich dostęp i zacząć swoje treningi z wybranym 
przez siebie trenerem . To jedna z alternatyw . Za-
wsze jednak namawiam do korzystania z ćwiczeń 
z instruktorem, trenerem personalnym . 

– Tyle tych terminów, że można się pogubić. 
Zdrowy styl życia, zdrowy tryb życia, rekreacja 
ruchowa, fitness, aerobic, pilates, aqua aero-
bik, trener personalny i wiele, wiele innych. Już 

Zajęcia usprawniające dla seniorów z UTW. Rzadkością jest udział w nich panów...
Fot . Grażyna Wyczałkowska
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sama mnogość terminów wskazuje, jak wiele 
się w tej dziedzinie dzieje i... zmienia. Jak po-
strzegasz zmiany w podejściu współczesnych 
kobiet i mężczyzn do dbałości o kondycję fizycz-
ną i sprawność? 
– Ta mnogość daje wolność wyboru, ważna jest 
świadomość i nieustanna edukacja . Kiedyś tak nie 
było i stąd tyle problemów ze zdrowiem fizycznym 
i psychicznym u osób starszych . Teraz wystarczy, 
„pokonać swoje opory”, swojego „lenia” by móc 
zmienić swoje życie .

Istnieje taka możliwość . I to jest wspaniałe . 
Zdecydowanie brylują w tym temacie kobiety, ich 
samoświadomość, rozwój bardzo mi imponują . 
Są zdyscyplinowane, otwarte, realizujące swoje 
cele . To jest bardzo budujące . Są odpowiedzialne 
i konsekwentne . Zdecydowanie gorzej wypadają, 
na tle kobiet, dojrzali mężczyźni .

– No właśnie. Patrząc na otaczającą nas rze-
czywistość odnoszę wrażenie, że zmiana w po-
dejściu do własnego zdrowia i sprawności do-
tyczy głównie kobiet, bez względu na ich wiek. 

Podejrzewam, że wiek różnicuje motywy ak-
tywności fizycznej – młodsze panie częściej 
pewnie podejmują wysiłek w celu uzyskania 
czy utrzymania wymarzonej sylwetki, dobrego 
samopoczucia, starsze częściej pewnie kierują 
się troską o zdrowie, obawą przed osteoporozą 
czy sarkopenią. Generalnie jednak są to głównie 
kobiety. W klubach fitness najczęściej goszczą 
panie, na zajęcia aqua aerobiku czy na leśnych 
duktach również. Co się dzieje z panami? Nie 
sądzę, by masowo korzystali z siłowni, w któ-
rych spotykam głównie ludzi młodych, rzadko 
seniorów. Na zajęcia ruchowe w ZUTW także 
uczęszczają tylko pojedynczy panowie. Można 
zapytać: gdzie ci mężczyźni?!
– Wszystko to prawda . Młode panie chcą zadbać 
głównie o sylwetkę, dojrzalsze mają większe wy-
magania, bo prócz sylwetki chcą pozostać jak 
najdłużej sprawnymi kobietami . Na wszystkich 
moich zajęciach przewagę mają kobiety . Mężczyź-
ni stanowią wyjątek . Młodzi mężczyźni korzystają 
z siłowni, dojrzali również, ale na zajęciach typu 
pilates czy zdrowy kręgosłup jest ich zaledwie kil-

Różnego rodzaju zajęcia usprawniające odbywające się w ramach ZUTW
Fot . Grażyna Wyczałkowska
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ku . Gdzie Ci mężczyźni?! Nie wiem! Pracuję nad 
rozszyfrowaniem tej zagadki (śmiech) . 

– Interesują nas głównie osoby starsze. Jak 
można przekonać niezdecydowaną seniorkę czy 
seniora do aktywności ruchowej? Co możemy 
zrobić, by zachęcić do tego naszych mężczyzn?
– W całej Polsce królują i ciągle powstają nowe 
uniwersytety trzeciego wieku, zrzeszające ludzi 
dojrzałych, sprawnych, chcących nadal aktywnie 
żyć . To jest fantastyczna inicjatywa i świetna oka-
zja, by nadal się rozwijać i być aktywnym, świa-
domym, sprawnym i realizującym swoje pasje 
seniorem . Oferty klubów są niesamowicie różno-
rodne, szerokie i każdy znajdzie coś dla siebie . 
Taniec, yoga, pilates, nordic walking, aqua fitness, 
tai chi . Indywidualnie jest trudniej zdobyć się zmia-
ny, w grupie zawsze jest łatwiej, zawsze bardziej 
się motywujemy, wspieramy, rozumiemy . I ja do 
tego namawiam! Koniecznie korzystajmy z ofert 
dla seniorów . Bądźmy bardziej otwarci, sponta-
niczni, odważmy się zadbać o siebie . Zróbmy to 
dla samych siebie . Nie izolujmy się . 

– Rozumiem, że aktywność ruchowa ma także 
wpływ na sprawność seksualną. Może ten ar-
gument okaże się dla panów szczególnie istotny. 
– Seksualność osób starszych jest w Polsce tema-
tem tabu . Tymczasem aż 80% Polaków twierdzi, że 
nie zapomniało o swej seksualności . Ogólny stan 
zdrowia wpływa na naszą formę seksualną . Co za 
tym idzie, jeśli jesteśmy aktywni, dbamy o swo-
ją formę fizyczną i psychiczną, to mamy większą 
ochotę na seks . To powinno zmobilizować męż-
czyzn do ćwiczeń . Myślę, że panowie mają tego 
świadomość, lecz są w nich zakorzenione jakieś 
bariery psychiczne by się odważyć . 

– Często słyszę, że seniorzy uprawiają działkę, 
więc mają tak wiele ruchu, że nie potrzebują in-
nych ćwiczeń. Pewnie jest to tylko część prawdy?
– Bardzo często o tym słyszę . Niestety, prace na 
działce nie sprzyjają naszym kręgosłupom, ani sta-
wom biodrowym czy kolanowym . Działka to relaks 
dla duszy, ale nie dla ciała . Działka daje radość, 
wytchnienie, ale wysiłek, jaki trzeba w nią włożyć 
nie jest korzystny dla seniorów . To inny rodzaj ak-

Ruch, ruch, ruch! To jest to!
Fot . Grażyna Wyczałkowska
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Każdy sport, rekreacja, angażuje inne partie mięśniowe. Warto z tych działań korzystać.
Fot . Grażyna Wyczałkowska

tywności ruchowej . Bądźmy rozsądni i rozważni . 
Mierzmy siły na zamiary .

– Wielu seniorów boi się aktywności ruchowej 
z powodu złego stanu zdrowia i ja to rozumiem. 
Rozumiem, że osoba po przebytym zawale serca, 
udarze czy innej poważnej chorobie obawia się, 
że ćwiczenia mogą przyczynić się do pogorszenia 
stanu zdrowia. Coś byśmy im zaproponowali?

– Lęk, obawa to normalna reakcja po takich urazach . 
Ale trzeba wiedzieć, że nic nie zastąpi ruchu . Żad-
na tabletka . Musimy zmienić swoje myślenie . Do-
stosowany, kontrolowany ruch, da nam sprawność 
i obudzi chęć do życia . Nie ma innej alternatywy

– Kolejnym problemem osób starszych jest 
sarkopenia. Na ile aktywny powinien być nasz 
wysiłek, by zapobiegać tej chorobie? 
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– Sarkopenia to utrata masy mięśniowej . Czę-
sta przypadłość ludzi starszych . Czujemy ją, widzi-
my . Doskwiera nam, ma wpływ na naszą codzienną 
sprawność . Sarkopenii nic nie wyleczy, a zahamo-
wać ją może aktywność fizyczna; taka aktywność, 
która spowoduje zbudowanie gorsetu mięśniowe-
go . Dopiero gorset mięśniowy odciąży kręgo-
słup i nasze stawy . W budowaniu wspomnianego 
gorsetu niezbędne są m .in . ćwiczenia oporowe 
i siłowe . Prócz ruchu, stosuje się suplementy 
hormonu wzrostu, testosteron, oraz dietę bogata  
w białko . 

– Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, 
że jednym z największych zagrożeń cywiliza-
cyjnych współczesnego świata jest hipokinezja. 
Powiedzmy o tym nieco więcej.
– Hipokinesis (gr .) to długotrwała bezczynność ru-
chowa, czyli bezruch, brak ruchu . Bezruch prowa-
dzi do obniżenia pułapu tlenowego, czyli naszej 
wydolności, obniża sprawność fizyczną, powo-
duje zanik mięśni, deformację klatki piersiowej 
i kręgosłupa, osłabia naszą odporność, dysregu-
luje funkcjonowanie naszego organizmu prowa-
dząc do zaburzeń układu sercowo– naczyniowego, 
układu kostnego, układu moczowego, nadwagi, cu-
krzycy . Powtarzam i będę podkreślała nieustannie: 
nic nie zastąpi ruchu . To my, każdy z nas, mamy 
wpływ na to, jak żyjemy .

– W tym roku obchodzisz dziesięciolecie pracy 
w Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku. To już ładny jubileusz. Opowiedz o począt-
kach tej współpracy, bo wiem, że była niezwykle 
interesująca.
– To prawda . To już historia, pewien etap wspólnej 
pracy . I niezwykła satysfakcja . Zajęcia z seniorami 
w ZUTW zaczęłam od realizacji projektu „Aktyw-
ny Senior”, po czym podjęłam się prowadzenia 
różnorodnych zajęć ruchowych . Najpierw były 
to zajęcia „Fitness 50+”, na których przekonywa-
łam słuchaczy, że wszystko można, niezależnie od 
wieku . Atutem był mój wiek, Byłam wiarygodna, 
ponieważ byłam rówieśnicą uczestników zajęć . 
Pokazywałam całą sobą, że „skoro ona może – My 

też” . I dziś, z perspektywy dziesięciu lat myślę, że 
to mi się udało . To nie metryka przesądza o tym 
jak wyglądamy, ale styl życia, jaki wybierzemy . 
Aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem 
naszego stylu życia . Nasz organizm jest stworzony, 
by się ruszać . Sekretem jest to, by wybrać taką for-
mę aktywności, która będzie sprawiała nam przy-
jemność i dawała efekty . Badania medyczne jasno 
wskazują, że regularne ćwiczenia, to nic innego, jak 
cudowna kuracja, która zapobiega wielu chorobom 
i procesom starzenia . To był mój cel – udowodnić 
moim cudownym seniorom, że będą dłużej sprawni 
i pełni energii . Chętnych do ćwiczeń, przybywało, 
a ja czułam, że to, co robię, ma sens . Starałam się 
urozmaicić, zajęcia, wzbogacać o nowe przykłady 
ćwiczeń, wprowadzając nowe przybory i nowe 
style w aerobiku . Seniorzy uwielbiają się rozwijać, 
poszerzać swoje wiadomości , w „pokrętny” sposób 
zatrzymują czas . Zaufali mi i mam nadzieję, że 
nie zawiodłam w zaszczepianiu w nich chęci ru-
chu i dobrego samopoczucia . Moje zajęcia zawsze 
„okraszam” wiedzą i humorem . Poprawiam, dosko-
nalę i pokazuję, że nie wiek jest hamulcem, lecz 
brak determinacji i systematyczności . Z radością 
patrzyłam, jak seniorzy poprawiają swoją wydol-
ność, kondycję fizyczną i sprawność . Po „Fitness 
50+” przyszedł czas na „Zdrowy kręgosłup” oraz 
pilates . Świadomość seniora wzrasta, ludzie rozu-
mieją, że pomimo wieku, można mieć marzenia 
i je realizować . Pochwalę się, że jako instruktor-
ka i założycielka, wystąpiłam także na „Juvena-
liach” III Wieku w Warszawie z grupą „Eksplozja”, 
w trzech kolejnych latach i trzykrotnie byliśmy  
nagradzani .

– Od dziesięciu lat prowadzisz zajęcia ze słu-
chaczami ZUTW. Czy zauważasz jakieś zmiany 
w ich podejściu do zajęć i w ich oczekiwaniach 
dotyczących aktywności fizycznej i własnego 
zdrowia?
– Tak . Co roku, przybywa nowych, aktywnych, 
pełnych zapału słuchaczy, pragnących być jak naj-
dłużej w dobrej formie fizycznej i psychicznej . To 
jest wspaniałe zjawisko! Staram się odpowiadać 
na potrzeby seniorów, dopasowując ćwiczenia nie 
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tylko do ich zainteresowań, ale również możliwości 
fizycznych i zdrowotnych . I chyba to się udaje! 
– Regularny wysiłek fizyczny to najlepszy spo-
sób na zdrowie. Jaka forma aktywności jest – 
twoim zdaniem – szczególnie godna polecenia 
dla seniorów?
–  . . .Aqua fitness, pilates, zdrowy kręgosłup, nor-
dic walking, spacer, taniec! Ważne jest to by był: 
systematyczny, regularny (30 min . dziennie) i do-
stosowany do stanu i formy seniora .

– Często podkreślasz, że zajęcia ruchowe wpły-
wają na funkcjonowanie mózgu. Skoro tak, to 
należy powiedzieć, że stanowią istotny element 
nie tylko w profilaktyce narządów ruchu, ale 
także chorób demencyjnych. Pozwalają dłu-
żej utrzymać sprawność całego organizmu. Aż 
trudno w to uwierzyć. 
– My: to umysł i ciało . Ruch, to nie tylko nasze ciała 
i mięśnie . W zdrowym ciele, zdrowy . . . mózg . On jest 
naszym centrum sterowania . Ćwicząc ciało, ćwi-
czymy mózg, to bardzo ważne . Ćwiczenia fizyczne 
uczą dyscypliny, zasad budowania relacji, zarówno 
współpracy, jak i rywalizacji, podnoszą samooce-
nę, redukują stres, depresję, wspomagają spraw-
ność umysłową, poprawiają pamięć krótkotrwałą, 
zmniejszają niepokój, lęk, poprawiają jakość snu . 

– Pracujesz z seniorami w naszym Uniwersyte-
cie. Wiem, że prowadzisz też zajęcia z seniorami 
w Domu Pomocy Społecznej, gdzie spotykasz się 
z osobami w zaawansowanej chorobie Alzheime-
ra czy osobami z poważnymi upośledzeniami 
narządu ruchu. Jaką wartość dla nich mają 
prowadzone przez Ciebie zajęcia? 
– To dla mnie nowe doświadczenie . Trudne, ale 
przynoszące olbrzymią satysfakcję i nieustanny 
rozwój . Ich praca i mój wysiłek przynoszą wymier-
ne efekty . I to jest fantastyczne . Widzę, że pomimo 
wieku, ruch czyni ich sprawniejszymi i szczęśliw-
szymi . Rywalizacja pozostaje w nas do końca ży-
cia . To fantastyczne nowe doświadczenie, czyni 
mnie pokorniejszą, a jednocześnie kompletniejszą, 
jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą ruchu i jego wpły-
wu na nasze życie . 

– Wyobraźmy sobie, że możesz zrealizować 
jakieś pragnienia dotyczące organizacji zajęć 
ruchowych dla słuchaczy ZUTW. Czego byś ży-
czyła sobie i swoim podopiecznym po 10 latach 
pracy?
– Mam takie marzenia . Większa sala, klimatyzowa-
na, większa liczba osób, więcej przyrządów pozwa-
lających zachować naszą sprawność… No i basen! 
I zajęcia aqua fitness dla seniorów! Taki rozwój 
uniwersytetów w naszym kraju mi się marzy… 
Więcej środków finansowych przeznaczanych dla 
seniorów i więcej projektów do nich adresowanych . 
Głośno marzę, bo o to poprosiłaś, ale chciałam 
ci powiedzieć, że jednocześnie bardzo się cieszę 
z tego, co mamy . W ZUTW istnieje naprawdę bar-
dzo wiele grup i zespołów, które sprzyjają rozwija-
niu aktywności ruchowej słuchaczy . To nie są tylko 
moje zajęcia! Są grupy z zajęciami tanecznymi, 
rehabilitacyjnymi, gimnastyką usprawniającą, za-
jęcia na basenie . To są również niezwykle ciekawe 
wyjazdy pozwalające na łączenie ruchu z pozna-
waniem innych miejsc w kraju i poza granicami . 
Niewątpliwa w tym zasługa naszej prezeski, Zofii 
Banaszak, która doskonale rozumie znaczenie i ko-
nieczność aktywności ruchowej seniorów, a jedno-
cześnie bardzo zabiega o pozyskiwanie środków 
finansowych służących rozwijaniu tej aktywności 
w różnorakich projektach .

– A czy umiesz sobie wyobrazić, że w ZUTW 
powstaje grupa zajęć fitness dla samych męż-
czyzn? Ja myślę, że byłby nasz wielki sukces!
– Na razie to sfera marzeń . Mam pewien pomysł 
i to jest mój cel, by ich uaktywnić . To niestety 
proces, ale ja lubię wyzwania i łudzę się, że to mi 
się uda . Trzymaj kciuki!

– Obiecuję, będę trzymała. Prowadzisz zajęcia 
z seniorami. Prowokujesz ich do tego, by dbali 
o własną sprawność i kondycję fizyczną. Jed-
nocześnie wiem, że kochasz sport, szczególnie 
bieganie, chociaż twoja edukacja nie prowadziła 
do budowania i doskonalenia kariery sportowej. 
Sport był blisko, ale jednak obok, a może rów-
nolegle, prawda? Jesteś inżynierem.
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– Wszystko się łączy . W sporcie nie ma ogniw 
bez powiązań . Wydolność, jaką musisz mieć pod-
czas biegów, przekłada się na kondycje podczas 
ćwiczeń . Bez niej nie jesteś w stanie być liderem . 
Każdy sport, rekreacja, angażuje inne partie mię-
śniowe . I warto z nich korzystać . Rower, pływanie, 
nordic walking, to genialny miks i eliksir formy dla 
seniora . Bardzo polecam . Ale też polecam wyzwa-
nia, one zawsze odmładzają i dowodzą, że pomimo 
upływu lat jesteśmy szaleni . Szaleństwo i miłość 
umierają ostatnie .

– Które osiągnięcia sportowe najbardziej sobie 
chwalisz? 
Daj sobie czas na ruch, by żyło ci się na poziomie, 
gdy w zdrowiu ciało i duch, życie będzie spełnione . 
Tak bym to podsumowała .

– No cóż... Dzięki tobie Lubuskie stało się polską 
stolicą nordic-walkingu, Ty zaś jesteś określana 
„matką szlaków”. Jaka była idea ich tworzenia? 
I skąd w ogóle pomysł na wyznaczanie tras do 
maszerowania z kijkami?
Polecam artykuł z „Gazety Wyborczej” z 20 
sierpnia 2022 . Tam jest to opisane . To była faj-
na przygoda, z ideą i pozostawieniem śladu po 
sobie . Cieszę się ogromnie, że to mi się udało! 
Kocham przyrodę, uwielbiam eksplorowanie pięk-
nych miejsc naszego województwa z kijami . Cieszy 
mnie fakt, że to nie była tylko chwilowa moda, lecz 
rekreacja dla każdego, w każdym wieku . Cieszę 

się, że to przedsięwzięcie ma kontynuacje i nowe 
grupki entuzjastów nordic walkingu odwiedza-
ją i bezpiecznie korzystają z tej formy rekreacji  
ruchowej .

-Czy nordic walking można polecić każdemu, 
bez względu na wiek, czy też są jednak jakieś 
przeciwskazanie, dotyczące na przykład senio-
rów?
– To najbezpieczniejsza forma rekreacji . Polecam 
wszystkim .

– I na koniec jeszcze jedno pytanie: Co to zna-
czy: być Fit?
– Fit oznacza po angielsku – w dobrej formie . I tego 
wszystkim życzę . Masz na to wpływ i od ciebie 
to zależy, czy nim będziesz . Polecam zapamiętać 
piękną myśl Frank Jaksona:

Myśli stają się słowami, słowa stają się  
czynami,
czyny stają się nawykami, nawyki stają się  
charakterem,
charakter staje się Twoim losem.

– Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę ci nie 
mniejszej energii i zapału do życia i pracy z se-
niorami, niż dotychczas; dalszego, skuteczne-
go zarażania aktywnością ruchową i czerpania 
z niej prawdziwej radości. 

 Rozmawiała Grażyna Miłkowska
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Spotkanie redakcyjne
Wraz z poprzednim numerem „Inspira-
cji” (2/60) z kierowania pismem formal-
nie zrezygnował dotychczasowy redaktor 
naczelny Eugeniusz Kurzawa, choć przy-
gotował do druku jeszcze numer bieżący 
(1/61). W sumie więc poprowadził perio-
dyk przez siedem edycji, co rozciągnęło 
się w czasie na kilka nawet lat. W tym 
okresie redakcji przybyło nowych człon-
kiń, dzięki czemu okrzepła jako zespół, 
a pismo podjęło różne nowe i ciekawe 
tematy oraz akcje. Sporo miejsca na sze-
rokich łamach czasopisma zajmowała 
literatura, recenzje i omówienia wyda-
rzeń kulturalnych w Zielonej Górze. Pod 
koniec kolejnych wydań pojawiły się tzw. 
wkładki społeczne mówiące o proble-
mach dotyczących zwłaszcza seniorów. 
Słowem periodyk jest w niezłej kondy-
cji i oby tak dalej. Poniżej kilka fotek 
z ostatniego wspólnego spotkania zespołu 
redakcyjnego w starym składzie.

Fot . Bolesław Polarczyk
Zasłuchana red. Ewa Kwaśniewicz z różą

Nad czym zastanawiają się (od lewej): fotografik Boleslaw Polarczyk, pani prezes Zofia Banaszak i prof. 
Grażyna Miłkowska? Zapewne nad przyszłością „Inspiracji”.
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Cała (prawie) redakcja: (od lewej) Barbara Nau, Danuta Kuleszyńska, (nowa!) Jolanta Kostecka, Ewa 
Kwaśniewicz, Alicja Błażyńska, Zofia Banaszak, Grażyna Miłkowska, Bogumiła Hyla-Dąbek i Eugeniusz 
Kurzawa. Wcześniej musiała wyjść Małgorzata Turzańska.

Red. Eugeniusz Kurzawa wręczył (w podzięce za współpracę) wszystkim redaktorkom różę. Otrzymał ją 
również Bolesław Polarczyk.
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– Musicie dziewczyny dać sobie radę – prawdopodobnie powiedział redaktor...

Jakieś słowa od redaktora naczelnego na nową przyszłość?
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 Adnotacja: Działalność zielonogórskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku .

UNIWERSYTET rajem / (kali) .// Gazeta Lubuska . 
– 1997, nr 233, s . 18

UNIWERSYTET Trzeciego Wieku szansą zdro-
wego życia / Janina Barańska, Stanisława Tym-
ków .// Informator Kulturalny Województwa 
Zielonogórskiego . – 1997, nr 7/8, s . 56-57

 Adnotacja: Udział przedstawicielek zielonogór-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kon-
ferencji Uniwersytetów w Katowicach

WAKACJE babć i dziadziusiów / E .P .// Gazeta 
Lubuska . – 1997, nr 152, s . 17

 Adnotacja: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zie-
lonej Górze .

W UZNANIU zasług lubuskiej „Sorbony” / Wło-
dzimierz Banach .// Informator Kulturalny Wo-
jewództwa Zielonogórskiego . – 1997, nr 3, s . 46

 Adnotacja: Zofia Banaszak, prezes zielonogór-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, „Lubu-
szanka Roku 1996” .

1998

NAJPILNIEJSI studenci / (kali) .// Gazeta Lubuska . 
– 1998, nr 227, s . 23

 Adnotacja: Inauguracja roku akademickiego 
w Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku .

SĄSIEDZKA sztafeta pokoleń / Krystian Placko-
wiak .// Lubuski Informator Kulturalny . – 1998, 
nr 12, s . 30-31

 Adnotacja: Współpraca Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Zielonej Górze z seniorami z Cottbus 
(Niemcy) .

1999

KIEDY twarz pogodna / Leszek Kalinowski .// Ga-
zeta Lubuska . – 1999, nr 60, s . 5

 Adnotacja: Chór Moderato przy Zielonogórskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku .

PASJE, które realizujemy / Małgorzata Wojtko-
wiak, Janina Barańska .// Lubuski Informator 
Kulturalny . – 1999, nr 3, s . 31-32

 Adnotacja: Zespół tkaniny artystycznej „Gobe-
lin” przy Zielonogórskim Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku .

TRZECI wiek w ósmym roku / (mak) .// Gazeta 
Lubuska . – 1999, nr 234, s . 17

 Adnotacja: Inauguracja roku akademickiego 
w Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku .
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2000

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze 
– ewolucja funkcji / Bogdan Idzikowski .// W : 
Edukacja dorosłych w perspektywie integro-
wania się Europy . – Zielona Góra, 2000 . –  
S . 147-158

 Adnotacja: II 200287 .
 Sygnatura: sygn . II 200287 .

2001

DZIESIĄTY jubileusz .// Maestro . – Nr 51 (2001), 
s . 6

 Adnotacja: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zie-
lonej Górze .

2002

MĄDRY wiek starszy : jubileusz [10– lecia] Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku [w Zielonej Górze] / 
Joanna Legierska .// Gazeta Wyborcza – Zielona 
Góra . – 15 X 2002, nr 241, s . 3

2003

BRÜCKEN verbinden Europa = Mosty łączą Eu-
ropę / red . Karin Eberhardt ; übers . Elisabeth 
Paschke . – Gorzów Wlkp . : Jan Kuźma, [2003] .

 Adnotacja: Z treści : Stowarzyszenie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp . ; 
O Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zielonej 
Górze ; [Wycieczka] Do wału fortyfikacyjnego 
k . Kaławy ; Kronikarskie zapiski dowodem ja-
kości życia ? konferencje i seminaria w Słońsku, 
Gorzowie i Zielonej Górze .WiMBP Gorzów .

BRüCKEN verbinden Europa = Mosty łączą 
Europę / [red . Bearb . Karin Eberhardt : ; 
Übersetzung Elisabeth Paschke] . – Gorzów 
Wlkp . : Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, [2003] .

 Adnotacja: Współpraca stowarzyszenia Urania 
z Franfurtu nad Odrą z Zielonogórskim Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku i Stowarzysze-

niem Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Gorzowa 
Wlkp .II 201901 .

 Sygnatura: sygn . II 201901 .
LUBUSKIE Forum „Razem dla Seniorów”, [Zie-

lona Góra, 6 – 11 października 2003 r .] . [1], 
Materiały / Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego . – Zielona Góra : Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubuskiego, 2003 .

 Adnotacja: Treść : [1]: Korban E .: Działalność 
na rzecz seniorów w obszarze kultury i edu-
kacji [UTW w Zielonej Górze, Gorzowie, 
Skwierzynie, Sulęcinie, Żarach, Świebodzinie, 
Kostrzynie i Strzelcach Kraj .] ; Banaszak Z .: 
Działalność [UTW w Zielonej Górze] na rzecz 
seniorów w obszarze sportu, rekreacji i turysty-
ki ; Kisiała E .: Profilaktyka, ochrona zdrowia 
i rehabilitacja społeczna osób starszych [w dzia-
łalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sulęcinie] ; Nowicki M .: Dzia-
łalność na rzecz seniorów w obszarze pomocy 
społecznej [w lubuskich domach opieki społecz-
nej] ; Szumski Z .: Udział seniorów w życiu spo-
łecznym [w Świebodzinie, Drezdenku, Gubinie, 
Kostrzynie, Kłodawie, Sulechowie] ; Banaszak 
Z .: Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku – działania na rzecz seniorów w obszarze 
kultury, sportu, rekreacji i turystyki, profilaktyki 
i ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabi-
litacji społecznej ; Hałas I .: Profilaktyka i ochro-
na zdrowia osób starszych w Domu Dziennego 
Pobytu w Żaganiu ; Iwaszkiewicz A .: Działania 
podejmowane przez Dom Dziennego Pobytu 
w Gubinie na rzecz osób starszych ; Dębek-Zie-
lewska E .: System wsparcia seniorów na terenie 
miasta Zielona Góra ; Korban E .: Informacja nt . 
Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Gorzowie Wlkp . ; Kowalik D .: Razem dla 
Seniorów – prezentacja działań realizowanych 
przez Klub Seniora „Drzeń” w Drezdenku ; 
Krassowski R .: Seniorzy w Związku Harcerstwa 
Polskiego [Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zie-
lonej Górze] ; Lisiecka K .: Centrum Usług So-
cjalnych – Dom Dziennego Pobytu Emerytów 
i Rencistów [w Sulechowie] ; Rembowska G .: 
Rehabilitacja społeczna szansą na zmniejszenie 
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zjawiska marginalizacji społecznej osób star-
szych [w Powiatowym CentrumPomocy Ro-
dzinie w Żarach] ; Stachów K .: Formy działal-
ności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury 
Niegosławice w grupie seniorów ; Szumski Z .: 
Udział seniorów w życiu kulturalnym Świebo-
dzina ; Strojnowska B .: Przeciw ekskluzji spo-
łecznej seniorów [w Kostrzynie] ; Wójcik B .: 
Propozycje działań na rzecz seniorów w Gminie 
Kłodawa .II 201267/1-2 .

LUBUSKIE Forum „Razem dla Seniorów”, [Zie-
lona Góra, 6 – 11 października 2003 r .] . [2], 
Program / Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego . – Zielona Góra : Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubuskiego, 2003 .

 Adnotacja: Treść : [1]: Korban E .: Działalność 
na rzecz seniorów w obszarze kultury i edukacji 
[UTW w Zielonej Górze, Gorzowie, Skwierzy-
nie, Sulęcinie, Żarach, Świebodzinie, Kostrzynie 
i Strzelcach Kraj .] ; Banaszak Z .: Działalność 
[UTW w Zielonej Górze] na rzecz seniorów 
w obszarze sportu, rekreacji i turystyki ; Kisiała 
E .: Profilaktyka, ochrona zdrowia i rehabilitacja 
społeczna osób starszych [w działalności Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sulęcinie] ; Nowicki M .: Działalność na rzecz 
seniorów w obszarze pomocy społecznej [w lu-
buskich domach opieki społecznej] ; Szumski Z .: 
Udział seniorów w życiu społecznym [w Świe-
bodzinie, Drezdenku, Gubinie, Kostrzynie, Kło-
dawie, Sulechowie] ; Banaszak Z .: Zielonogór-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku – działania na 
rzecz seniorów w obszarze kultury, sportu, rekre-
acji i turystyki, profilaktyki i ochrony zdrowia, 
pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej ; 
Hałas I .: Profilaktyka i ochrona zdrowia osób 
starszych w Domu Dziennego Pobytu w Żaganiu 
; Iwaszkiewicz A .: Działania podejmowane przez 
Dom Dziennego Pobytu w Gubinie na rzecz osób 
starszych ; Dębek-Zielewska E .: System wspar-
cia seniorów na terenie miasta Zielona Góra ; 
Korban E .: Informacja nt . Stowarzyszenia Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp . 
; Kowalik D .: Razem dla Seniorów – prezenta-
cja działań realizowanych przez Klub Seniora 

„Drzeń” w Drezdenku ; Krassowski R .: Seniorzy 
w Związku Harcerstwa Polskiego [Chorągwi Zie-
mi Lubuskiej w Zielonej Górze] ; Lisiecka K .: 
Centrum Usług Socjalnych – Dom Dziennego 
Pobytu Emerytów i Rencistów [w Sulechowie] 
; Rembowska G .: Rehabilitacja społeczna szansą 
na zmniejszenie zjawiska marginalizacji spo-
łecznej osób starszych [w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Żarach] ; Stachów K .: For-
my działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka 
Kultury Niegosławice w grupie seniorów ; Szu-
mski Z .: Udział seniorów w życiu kulturalnym 
Świebodzina ; Strojnowska B .: Przeciw ekskluzji 
społecznej seniorów [w Kostrzynie] ; Wójcik B .: 
Propozycje działań na rzecz seniorów w Gminie 
Kłodawa .II 201267/1-2 .

2004

TRZY pokolenia : Uniwersytet Trzeciego Wieku 
[w Zielonej Górze] zaprasza w swe szeregi / 
Beata Walocha .// Gazeta Wyborcza – Gorzów 
Wlkp ., Zielona Góra . – 3 IX 2004, nr 207, s . 2

ZAISKRZYŁO i trzyma do dziś / Leszek Kali-
nowski .// Gazeta Lubuska . – 2004, nr 113, s . 15

 Adnotacja: Zofia Banaszak, prezes Zielonogór-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

2005

Atrakcje Ziemi Lubuskiej czyli z wizytą w Klubie 
Turystyczno-Krajoznawczym „Ciekawi Świata” 
przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zielonej 
Górze / Agnieszka Żok-Soroczyńska .// Wędru-
jemy . – 2005, nr 4, s . 16-17

 Adnotacja: Prelekcja Jadwigi Błoch, Pełnomoc-
nika Marszałka ds . Promocji Województwa Lu-
buskiego pt . „Moda na Lubuskie” .

LEKARSTWO na samotność / Zofia Banaszak ; 
rozm . przepr . Eliza Gniewek-Juszczak .// Życie 
nad Odrą . – 2005, nr 10, s . 1, 3

 Adnotacja: Działalność Zielonogórskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku .

Monte Verde – czyli „Hej winobranie . . .” / Ryszard 
Krassowski .// Wędrujemy . – 2005, nr 1, s . 65-79



100

.

grudzień 2021 – październik 2022 nr 1 (61) 2022

 Adnotacja: Chór „Moderato” przy Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku w Zielonej Górze oraz 
teksty piosenek z motywem miasta i winobrania .

SOCRATES zbliża ludzi w srebrnym wieku : UTW 
[Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Gó-
rze] gości europejskie organizacje / Mirosława 
Dulat .// Gazeta Wyborcza – Gorzów Wlkp ., 
Zielona Góra . – 26 X 2005, nr 250, s . 4

2006

EMERYT wybiera się na studia : „Gaudeamus” 
na Uniwersytecie III Wieku [w Zielonej Gó-
rze] / Agnieszka Grotek .// Gazeta Wyborcza 
– Gorzów Wlkp ., Zielona Góra . – 6 X 2006, 
nr 234, s . 2

FOTOGRAFIA tylko na krótką chwilę / Marta 
Cal .// Gazeta Wyborcza – Gorzów Wlkp ., Zie-
lona Góra . – 30 III 2006, nr 76, s . 5

 Adnotacja: Wystawa fotografii w Galerii Jed-
nego Dnia w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Zielonej Górze .

PO prostu trzecia młodość : Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Zielonej Górze / Katarzyna Jaskól-
ska .// Aspekty . – 2006, nr 24, s . I, IV

SPOTKANIA z Nieoczekiwanym : almanach grupy 
literackiej Oksymoron / pod red . Barbary Ko-
narskiej, Joanny Szczepaniak . – Zielona Góra 
: Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
2006 .

 Adnotacja: Twórczość poetycka i prozatorska 
słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku oraz dedykacje i sylwetki wybra-
nych słuchaczy . II 201373 .

 Sygnatura: sygn . II 201373 .
WIĘCEJ osób – więcej zajęć / Zofia Banaszak ; 

rozm . przepr . Leszek Kalinowski .// Gazeta Lu-
buska . – 2006, nr 231, s . 6

 Adnotacja: Zielonogórski Uniwersytet Trzecie-
go Wieku .

2007

Babciu, do szkoły! : Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku [w Zielonej Górze] ma już 15 lat / Leszek 

Kalinowski .// Tygodnik Zielonogórski . – Nr 
53 (2007), s . 5

CIĄGŁOŚĆ i zmiana profilu zielonogórskich in-
stytucji kultury / Bogdan Idzikowski .// Rocznik 
Lubuski . – T . 33, cz .1 (2007), s . 11-30

 Adnotacja: Lubuski Teatr, Filharmonia Zielo-
nogórska, Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna, Regionalne Centrum Animacji Kul-
tury, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Biuro Wystaw 
Artystycznych, Zielonogórski Ośrodek Kultu-
ry, Dom Harcerza, Zielonogórski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Klub „4 Róże dla Lucienne”, 
Klub Studencki „Karton”, Klub Uniwersytecki 
„Kotłownia”, Klub Jazzowy „U Ojca”, Piwnica 
Artystyczna „Kawon”, Szkoła Tańca „Gracja”, 
Galeria Sztuki „U Jadźki”, Galeria Pro Arte .

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w Zielonej Górze / Małgorzata 
Jakubiak .// Wędrujemy . – 2007, nr 4, s . 41-42

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w Zielonej Górze, Sulechowie 
i Kargowej / Justyna Zbączyniak .// Wędrujemy . 
– 2007, nr 1, s . 31-33

TRZECI wiek zgasił telewizor / Paulina Nodzyń-
ska .// Gazeta Wyborcza – Zielona Góra, Gorzów 
Wlkp . – 24/25 XI 2007, nr 275, s . 4

 Adnotacja: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zie-
lonej Górze .

Uniwersytet Trzeciego Wieku – przeciwdziałanie 
marginalizacji osób starszych / Jan Sikora .// 
W : Enklawy życia społecznego . – Szczecin, 
2007 . – S . 461-479

Adnotacja: M .in . Zielonogórski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w opinii jego słuchaczy . II 201758 . 
Sygnatura: sygn . II 201758 .

Zawsze ciekawi : wędrujemy po Ziemi Lubu-
skiej / zespół redakcyjny: Wanda Janowska, 
Barbara Konarska, Jadwiga Korcz-Dziadosz, 
Ryszard Krassowski, Justyna Lemke, Bo-
żena Rudkiewicz . – Zielona Góra : Zielono-
górski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2007 .  
Adnotacja: Treść: 1 . Klub Krajoznawczo-Tury-
styczny „Ciekawi Świata”, 2 . Spacer po Śród-
mieściu Zielonej Góry – Aleja Niepodległości, 
3 . Kościoły rzymsko-katolickie w Zielonej Gó-
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rze, 4 . Najważniejsze pomniki przyrody w śród-
mieściu Zielonej Góry, 5 . Lubuskie Muzeum 
Wojskowe w Drzonowie, 6 . Muzeum Arche-
ologiczne Środkowego Nadodrza w Świdni-
cy, 7 . Droga do Zaboru, 8 . Przytok, 9 . Kościół 
Ewangelicko-Augsburski, 10 . Kościół Polsko-
katolicki, 11 . Historia i zabytki Kożuchowa, 12 . 
Sulechów – Wyższa Szkoła Zawodowa – Kalsk, 
13 . Historia i zabytki Żar, 14 . Żagań – Muzeum 
Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych, 
15 . Park i Łuk Mużakowski, 16 . Bytom Odrzań-
ski oraz droga do Bytomia, 17 . Wolsztyn, 18 . 
Gorzów i Santok oraz droga do Gorzowa, 19 . 
Wschowa, 20 . Szlakiem Cystersów: Kaszczor, 
Wieleń Zaobrzański, Przemęt . Sygnatura: (WM-
BZG) II 204394

ZEITZEUGEN berichten : Senioren erinnern sich 
: Episoden deutscher und polnischer Senioren 
/ [Aut . Zbigniew Rajche u . a . ; Hrsg . vom 
Landesseniorenbeirat Brandenburg] . – [B .m . 
: b .w ., 2007] .

 Adnotacja: Wspomnienia słuchaczy Zielonogór-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Grupy 
Świadków Historii przy Radzie Koordynacyj-
nej Seniorów w Cottbus (Niemcy) z okresu II 
wojny światowej . II 201809 . Sygnatura: sygn . 
II 201809 .

ZIELEŃ miast i wsi : współczesna i zabytkowa : 
[materiały konfrencyjne], Kalsk, 17 październi-
ka 2006, 18-19 października 2007 / [red . Izabela 
Wojewoda, Monika Edyta Drozdek ; Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie] . – 
Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa, 2007 .

 Adnotacja: Z treści: T . 1 . Maciantowicz M ., 
Drozdek M .E .: Parki zabytkowe w Zarządzie 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Zielonej Górze . Ocena zasobów, stanu za-
chowania oraz możliwości ich rewaloryzacji 
[Brody; Gębice, gm . Gubin]; Adamczewska-
-Wójcik A ., Żuk-Piotrowska M .: Rewitalizacja 
założenia pałacowo-parkowego w Mierzęcinie 
w latach 1998-2006 r .; Furmanik B .: Zabytkowe 
parki i ich społeczność . Próba włączenia ludzi 
w życie Parku Mużakowskiego na przykładzie 

realizacji programu Kultura 2000 – Moje Miej-
sce . T . 2 . Maciantowicz M .: Las jako przestrzeń 
wypoczynku i rekreacji na przykładzie lasów 
zielonogórskich; Biel T .: Potrzeby rekreacyj-
ne społeczności wiejskich, a możliwości ich 
zaspokojenia na przykładzie Nowej Wsi, gm . 
Bledzew; Banaszak Z .: Rekreacja ruchowa 
i zdrowotna słuchaczy Zielonogórskiego Uni-
werytetu Trzeciego Wieku . II 201769 .

Sygnatura: sygn . II 201769 .

2008

KARNAWAŁ z muzyką / Barbara Konarska .// Uni-
wersytet Zielonogórski . – 2008, nr 3, s . 31-32

 Adnotacja: Koncert zorganizowany przez Zie-
lonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku .

KOBIETY w kwiecie wieku : dzięki unijnemu pro-
jektowi stereotypy odchodzą w siną dal / Leszek 
Kalinowski .// Gazeta Lubuska . – 2008, nr 295, 
dod . „Praca i Edukacja”, s . 6

 Adnotacja: Realizacja międzynarodowego pro-
jektu Sokrates Grundtvig 2 w Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w Zielonej Górze .

LUBUSKIE uniwersytety trzeciego wieku / [aut . 
Zofia Banaszak i in .] . – Zielona Góra : Oficyna 
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
2008 .

 Adnotacja: Z treści: Wojewoda I .: Współpraca 
z uniwersytetami trzeciego wieku; Nigdy nie 
sprzeniewierzyć się idei . Z Zofią Banaszak, pre-
zesem Zielonogórskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, eozm . Mirosława Bogdan; Pre-
zentacje: Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Gorzowie Wlkp ., Filia w Skwierzynie, 
Filia w Strzelcach Krajeńskich, Filia w Sulęci-
nie, UTW w Świebodzinie, Nowosolski UTW, 
Babimojski UTW, Kargowski UTW, UTW 
w Sulechowie, Żarski UTW, Międzyrzecki 
UTW, Żagański UTW, UTW w Szprotawie, 
Krośnieński UTW .II 201886 . Sygnatura: sygn . 
II 201886 .

WINOGRONKA koszą cenne nagrody / Leszek 
Kalinowski .// Gazeta Lubuska . – 2008, nr 142, s . 5
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 Adnotacja: Zakończenie roku akademickiego 
w Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku udziałem w Juwenaliach w Warszawie .

2009

PO jasnej stronie myśli / Joanna Szczepaniak . – 
Zielona Góra : ORGANON, 2009 .

 Adnotacja: Autorka publikacji w „Lubuskim 
Nadodrzu” i „Akcencie”, członkini Uniwer-
sytetu Poezji i Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Zielonej Górze . II 202177 . Sygnatura: sygn . 
II 202177 .

POZYTYWNIE zakręceni / Leszek Kalinowski .// 
Tygodnik Zielonogórski . – Nr 160 (2009), s . 4

 Adnotacja: Udział delegacji Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w II Juwena-
liach Uniwersytetów Trzeciego Wieku w War-
szawie .

Rekreacja ruchowa i zdrowotna słuchaczy zielo-
nogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / 
Zofia Banaszak . – Wyd . 2 poszerz . i popr . // 
W : Zieleń miast i wsi . – Sulechów, 2009 . – S . 
133-136 .

 Adnotacja: II 202215 . Sygnatura: sygn . II 
202215 .

STUDENCI ją uwielbiają / (kali) .// Tygodnik Zie-
lonogórski . – Nr 148 (2009), s . 5

 Adnotacja: Zofia Banaszak, prezes Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze .

UCZELNIĘ kochamy z zajęć nie zwiewamy / Le-
szek Kalinowski .// Gazeta Lubuska . – 2009, nr 
235, s . 4

 Adnotacja: 18-lecie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Zielonej Górze .

2010

STUDIA dla seniorów / Agata Źrałko .// Gazeta Wy-
borcza – Zielona Góra . – 1 IX 2010, nr 204, s . 4

 Adnotacja: Uniwersytet Trzeciego Wieku m . 
in . w Gorzowie i Zielonej Górze .

Zielona Góra w obiektywie słuchacza ZUTW : 
fotografia i malarstwo / [red . Zofia Banaszak, 
Barbara Barszczewska, Barbara Konarska] . 

– Zielona Góra : Zielonogórski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, [2010] .

 Adnotacja: S . [5] : Wokół deptaka : Maria Ku-
leszyńska-Kozak . – S . [19] : Bachusowe spo-
tkania : Maria Kuleszyńska-Kozak . – S . [20] : 
Hej winobranie : Krystyna Nawrocka . – S . [28] 
: Moja ulica : Agata Więcek . – S . [29] : Zielona 
Góra – moje miasto : Adriana Witkowska . – S . 
[32] : Miasto nierodzinne : Zbigniew Rajche . – 
S . [37] : Winobranie : Barbara Konarska . – S . 
[39] : Droga do szkoły : Maria Kuleszyńska-Ko-
zak . – S . [50] : Zielono mi : Krystyna Nawrocka . 
Sygnatura: II 203215

Zosia, co uniwerkiem kręci / Leszek Kalinowski .// 
Tygodnik Zielonogórski . – Nr 226 (2010), s . 7

 Adnotacja: Zofia Banaszak, prezes Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze .

2011

Jak to drzewiej na wsi bywało : skansen w Ochli 
pod Zieloną Górą / Beata Tokarz .// Gazeta Wy-
borcza – Zielona Góra, Gorzów Wlkp . – 17/18 
XII 2011, nr 293, s . 2

 Adnotacja: Fotograficzna sesja zdjęciowa Bar-
bary Barszczewskiej z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Zielonej Górze, założycielki grupy 
fotograficznej Fotokadr .

2012

Brzydota dodaje pikanterii : inna Zielona Góra 
w obiektywie studentów UTW [Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku] / Beata Tokarz .// Gazeta 
Wyborcza – Zielona Góra, Gorzów Wlkp . – 11 
I 2012, nr 8, s . 2

 Adnotacja: Wystawa prac członków klubu fo-
tograficznego FotoOKO przy Zielonogórskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zielonej 
Górze .

Emerytura? Żadnej nudy! / Tomasz Klauziński .// 
Gazeta Lubuska (Wyd . A), (Wyd . K) . – 2012, 
nr 68, s . 4, (Wyd . K), s . 8

 Adnotacja: Oferty przygotowane przez zielono-
górskie instytucje (m . in . Uniwersytet Trzeciego 
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Wieku, Zielonogórski Ośrodek Kultury, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Polskie Towarzy-
stwo Turystyczno-Krajoznawcze) umożliwiają-
ce lubuskim seniorom aktywne spędzanie czasu 
na emeryturze

Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy / Adriana Witkow-
ska .// Inspiracje . – 2012, nr 2, s . 71-72

 Adnotacja: Chór „Moderato” przy Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku w Zielonej Górze .

Kartki z widokami Zielonej Góry chcą rozsła-
wić miasto : Uniwersytet Trzeciego Wieku / 
BEWA .// Gazeta Wyborcza – Gorzów Wlkp ., 
Zielona Góra . – 4/5 II 2012, nr 29, s . 1

 Adnotacja: Zestaw fotograficznych pocztówek 
przedstawiających widoki Zielonej Góry autor-
stwa słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku .

„Małe ojczyzny” w twórczości słuchaczy Z[ielono-
górskiego] U[niwersytetu] T[rzeciego] W[ieku] 
/ Barbara Konarska .// Pro Libris . – 2012, nr 3, 
s . 74-79

 Adnotacja: Twórczość literacka członków klubu 
literackiego „Oksymoron” .

Przepis na „Monte Verde” / Mirosława Bogdan .// 
Inspiracje . – 2012, nr 2, s . 67-71

 Adnotacja: Zespół teatralno-kabaretowy Mon-
te Verde przy Zielonogórskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku .

Takim trochę szaleńcem jestem / Zofia Banaszak ; 
rozm . przepr . Danuta Kuleszyńska .// Inspiracje . 
– 2012, nr 2, s . 9-14

 Adnotacja: Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Zielonej Górze .

Tworzymy Bramę Floriańską / Eugeniusz Kurza-
wa .// Tygodnik Zielonogórski . – Nr 312 (2012), 
s . 7

Adnotacja: Pomysł utworzenia galerii na świeżym 
powietrzu, na murach ratusza miejskiego, pro-
mowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Zielonej Górze .

Zielonogórska konferencja – pomiędzy tradycją 
a nowoczesnością / Barbara Konarska .// Inspi-
racje . – 2012, nr 3, s . 9-12

 Adnotacja: Ogólnopolska Konferencja Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku w Zielonej Górze .

XX lat Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku / Barbara Konarska .// Inspiracje . – 2012, 
nr 2, s . 46-50

2013

Historia z Pegazem w tle / Barbara Konarska .// 
Inspiracje : pismo literackie Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku . – 2013, nr 3, 
s . 42-49

 Adnotacja: Klub literacki Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Oksymoron”, 
założony w 2003 r .

Kawałek historii ZUTW / Zbigniew Rajche .// In-
spiracje : pismo literackie Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku . – 2013, nr 3, 
s . 24-26

Seniorzy: chwytajcie dzień! / Leszek Kalinowski .// 
Gazeta Lubuska . – 2013, nr 283, s . 3

 Adnotacja: Działalność Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku w lubuskiem, m . in . w Zielonej 
Górze, Sulechowie, Świebodzinie, Kargowej .

2014

Wystawa fotograficzna Lubuskich Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku [Zielona Góra, Salon wysta-
wowy WiMBP, maj-czerwiec] 2014 : [katalog / 
wstęp Zofia Banaszak] . – Zielona Góra : Zielo-
nogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2014 .

Sygnatura: (WMBZG) II 203476

2015

Kiedy pasja nadaje życiu sens / Danuta Wytrykow-
ska ; rozm . przepr . Michał Kowalonek .// Życie 
nad Odrą . – 2015, nr 10, s . 2-3

 Adnotacja: Danuta Wytrykowska, malarka 
z Zielonej Góry, członkini grupy malarskiej Alla 
Prima działającej na Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku .

Na gwiazdorzenie nie ma miejsca : z Tomaszem 
Karasińskim, aktorem i opiekunem artystycz-
nym kabaretu „Monte Verde” rozmawia Danuta 
Kuleszyńska .// Inspiracje : pismo literackie Zie-
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lonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku . 
– 2015, nr 1, s . 40-43

 Adnotacja: Aktor Lubuskiego Teatru w Zielonej 
Górze o sobie i pracy .

Pejzaże życia : antologia subiektywna / pod red . 
Barbary Konarskiej ; [aut . Krystyna Bałunda 
i in .] . – Zielona Góra : Zielonogórski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, 2015 .

 Adnotacja: Wspomnienia i poezja słuchaczy 
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku .

 Sygnatura: (WMBZG) II 203891
Stan zdrowia a procesy demograficzne / [red . Do-

rota Szaban, Hanna Kurowska i Robert Wró-
bel] . – Zielona Góra : Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego, 2015 .

 Adnotacja: Z treści: Bromber P .: Dostępność do 
świadczeń opieki zdrowotnej w województwie 
lubuskim; Balak-Hryńkiewicz M .: Programo-
wanie strategiczne w polityce zdrowotnej na 
przykładzie województwa lubuskiego; Nowak 
D .: Profilaktyka gerontologiczna na Zielonogór-
skim Uniwersytecie Trzeciego Wieku; Szaban 
D ., Trzop B .: Lubuszanie na przedpolu starości 
– wybrane obszary stylu życia w świetle wyni-
ków badań Lubuskiego Sondażu Społecznego; 
Skobelski R .: Szpital Wojewódzki w Zielonej 
Górze – lecznica na miarę XXI wieku; Szaban 
D .: Jakość życia determinowana stanem zdro-
wia mieszkańców województwa lubuskiego; 
Motyl K .: Zdrowie mieszkańców wojewódz-
twa lubuskiego w świetle wybranych danych 
statystycznych; Zielińska M .: Calos Cagatos – 
w zdrowym ciele zdrowy duch . Przyczynek do 
refleksji o kondycji psychofizycznej młodzieży 
akademickiej [Zielona Góra] .

II Wystawa fotograficzna Lubuskich Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku, Zielona Góra, Salon 
wystawowy WiMBP, październik 2015 r . : [ka-
talog / wstęp Zofia Banaszak] . – Zielona Góra 
: Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
2015 .

 Adnotacja: Konkurs zorganizowany przez Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze, 

wystawa w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im . C . Norwida w Zielonej Górze .

 Sygnatura: (WMBZG) II 203873 .

2016

Wsparcie społeczne w sytuacji kryzysowej / red . 
nauk . Anna Korlak-Łukasiewicz, Magdalena 
Zdaniewicz . – Zielona Góra : Oficyna Wydaw-
nicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .

 Adnotacja: Z treści: Wróblewski A .: Wspieranie 
studentów niepełnosprawnych w działalności 
Uniwersytetu Zielonogórskiego; Korlak-Łuka-
siewicz A .: Grupa samopomocowa „wsparcie po 
stracie” źródłem wsparcia w kryzysie [Zielona 
Góra]; Zdaniewicz M .: Uniwersytety Trzeciego 
Wieku jako przykład dobrych praktyk w zakre-
sie wsparcia w organizacji czas wolnego senio-
rów [Zielona Góra] . Sygnatura: (WMBZG) II 
204031 .

Współpraca Zielonogórskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku z Muzeum Ziemi Lubuskiej w la-
tach 1992-2015 i jej znaczenie w działalności 
obu instytucji / Longin Dzieżyc .// Inspiracje : 
pismo literackie Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku . – 2016, nr 1, s . 73-81

Żakom tej uczelni ubywa lat, a przybywa przyjaciół 
/ Leszek Kalinowski .// Gazeta Lubuska . – 2016, 
nr 142, s . 4

 Adnotacja: Obchody 25-lecia Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku .

2017

25 lat minęło / Jadwiga Korcz-Dziadosz .// Inspira-
cje : pismo literackie Zielonogórskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku . – 2017, nr 1, s . 11-13

 Adnotacja: Uroczystość jubileuszowa Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze .

Mistrz zaraża nas sztuką / Leszek Kalinow-
ski .// Gazeta Lubuska . – 2017, nr 280, s . 12 
Adnotacja: Leopold Kolbiarz z Zielonej Góry, 
artysta plastyk, honorowy członek Zielonogór-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku .
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2018

2019

Basia odeszła . . . / Ewa Kwaśniewicz .// Inspiracje : 
pismo literackie Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku . – 2019, nr 1, s . 6-7

Brawo! Są z nami od 20 lat i śpiewem umilają każ-
dy dzień / Leszek Kalinowski .// Gazeta Lubuska 
(Wyd . A), (Wyd . D) . – 2019, nr 84, s . 9

 Adnotacja: Chór „Moderato” przy ZUTW .
Dzięki tym zdjęciom zaglądamy za kulisy Kabaretu 

Monte Verde / Zdzisław Haczek . – 16 XII 2019 . 
// Gazeta Lubuska . – 2019, nr 292, s . 18

 Adnotacja: Relacja fotograficzna z wernisażu 
wystawy „Za kulisami . Kabaret Monte Verde 
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku” w WiMBP im . Cypriana Norwida w Zielo-
nej Górze .

Mamy sztandar! / Bogumiła Hyla-Dąbek .// Inspira-
cje : pismo literackie Zielonogórskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku . – 2019, nr 1, s . 41-42

Nie milcz w chorobie, mów / Szymon Płóciennik . – 
8 XI 2019 . // Gazeta Wyborcza – Tygodnik Zielo-
na Góra/Gorzów Wlkp . – 8 XI 2019, nr 261, s . 5 
Adnotacja: Akcja Movember Na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w Zielonej Górze .

Pani Jadwiga była kolorowa . Niech taka pozostanie 
w naszej pamięci / Leszek Kalinowski . – 13 IX 
2019 . // Gazeta Lubuska . – 2019, nr 214, s . 6

 Adnotacja: M .in . wieloletnia sekretarz zarządu 
UTW w Zielonej Górze .

2020

Ostatnie pożegnanie Marii Pelińskiej, legendy lu-
buskiego harcerstwa, znanej w Lubsku, Zielonej 
Górze . . . / Leszek Kalinowski . – 10 IV 2020 . // 
Nasze Miasto .pl : hallo Zielona Góra . – 2020

 Adnotacja: Wspomnienie pośmiertne działaczki 
społecznej, wieloletniej członkini Hufca Har-
cerskiego Lubsko, kierowniczki Stanu Urzędu 
Cywilnego w Lubsku, słuchaczki Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Zielonej Górze .

Stuletnia czytelniczka ze złotą kartą Biblioteki Nor-
wida / Anna Urbańska . – 2020 .// Bibliotekarz 
Lubuski . – 2020, nr 1, s . 37-38

 Adnotacja: Uroczystość setnych urodzin Ha-
liny Węglińskiej, czytelniczki Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im . Cypriana 
Norwida w Zielonej Górze .

+ artykuły za lata 2020/2021 z czasopisma IN-
SPIRACJE : pismo literackie Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które dotych-
czas nie zostało zbibliografowane w bazie Bi-
bliografia Ziemi Lubuskiej

 sporządziła: Agnieszka Urbaniak

Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej
WiMBP im . Cypriana Norwida w Zielonej Górze
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Wystawa z ulicą  
jako bohaterką
Wraz z rozpoczęciem dorocznego Winobrania ’2022 odbyło 
się w zielonogórskim BWA otwarcie wystawy fotograficznej 
klubu „Fotooko”. Ekspozycja trwała dość krótko, ledwie do 
11 września 2022 r.

Tematem	wiodącym	wystawy	została	wyznaczona	ul.	Bohaterów	
Westerplatte,	która	do	1956	roku	nosiła	nazwę	Topolowej	i w tamtych	
czasach	była	brukowana	kocimi	łbami.	Otwarcia	prezentacji	dokonał	
Wojciech Kozłowski,	dyrektor	BWA,	który	od	siedmiu	lat	życzliwie	
udziela	gościny	fotografującym,	skupionym	w klubie	„Fotooko”	dzia-
łającym	w ramach	ZUTW.	Prowadzącymi	obecnie	tę	grupę	fotografi-
ków	są	Ewa Kwaśniewicz i Roman Grobarski, a kuratorką	wystawy	
była	Krystyna Filmanowicz. Fotografujących,	którzy	zdecydowali	
się	wziąć	udział	w prezentacji	odnotowano	23,	zaś	prac	60.	Niektóre	
z nich	pokazujemy	na	kolorowych	stronach	okładek	niniejszego	nu-
meru	czasopisma.	Ul.	Bohaterów	Westerplatte	(powszechnie	zwana	
skrótowo:	Westerplatte)	choć	stanowi	główną	arterię	Winnego	Gro-
du	nie	wygląda	na	tych	zdjęciach	na	wielkomiejski	trakt.	Oglądamy	
różne	ważne	budynki,	ciekawe	detale,	są	nawet	nowoczesne	obiekty,	
ale	nie	przytłaczają,	nie	tworzą	nieprzyjemnego	wrażenia	jakiegoś	
„Manhattanu”.	Bohaterka	wystawy	jawi	się	jako	sympatyczny,	otwarty	
element	w spokojnym	mieście	średniej	wielkości.	I niech	tak	zostanie.	

Fot.	Beata	Wołyniec

Fot.	Ewa	Kwaśniewicz Fot.	Małgorzata	Turzańska Fot.	Regina	Pawliczak

Fot.	Bogdan	J.	Springer

Fot.	Stanisław	Jastrzębski

Fot.	Bolesław	Polarczyk

Fot.	Alicja	Zięta-

Fot.	Kazimierz	Błaszyński

Fot.	Elżbieta	Józwfowicz
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• W stronę zdrowego  
stylu życia

	 Rozmowa	z	Grażyną	 
Wyczałkowską	 
–	trenerem	
personalnym,	
instruktorką	 
rekreacji	ruchowej	 
(Grażyna Miłkowska)

• Podróże w czasie  
i przestrzeni 

	 Życie	to	przecież...	
droga,	którą	
przebywa	każdy	
człowiek	 
od	narodzin	
do	kresu	 
(Barbara Nau)

• Ul. Bohaterów 
Westerplatte 

	 Do	1956	roku	nosiła	
nazwę	Topolowej	i	była	
brukowana	kocimi	łbami.	
Dziś	to	reprezentacyjna	
arteria	miasta.	

 (Fotografie na I, II, III i IV 
stronie okładki) 

Rok 2022 to rok  
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

30 lat minęło, jak jeden dzień...

Fot.	Wanda	Maciejewska

Fot.	Elżbieta	Subocz Fot.	Krzysztof	Subocz

Fot.	Krystyna	Filmanowicz

Fot.	Grażyna	Bogusławska

Fot.	Andrzej	Polański




