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Projekt Artystyczna podróż SENIORA po Zielonej Górze
– koncepcja i realizacja
Podróż artystyczna to zjawisko, które towarzyszyło człowiekowi w całym okresie jego 
historycznego rozwoju. Uznaliśmy, jako społeczność senioralna Zielonogórskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, że chcemy i potrafimy włączyć się w ten proces akcją na-
zwaną Artystyczna podróż SENIORA po Zielonej Górze. 

Projekt ten zakładał wędrówkę po zakątkach Winnego Grodu w poszukiwaniu inspi-
racji malarskich, fotograficznych i muzycznych. Seniorzy-artyści z ZUTW opuścili zaciszne 
pracownie i udali się w plener, by dokonać aktu twórczego, potem wrócić z bagażem foto-
grafii, prac malarskich lub piosenek i tekstów o naszym mieście. Każdy uczestnik projek-
tu wybierał sobie podmiot i formę twórczych działań. Ilu było „podróżujących”, tyle – jak 
finalnie się okazało – różnych doświadczeń i końcowych efektów. Te artystyczne podró-
że okazały się także wyprawą w głąb samych siebie, odnajdywaniem pokładów własnych 
emocji i predyspozycji. Każda z tych podróży to odkrywanie nowych przestrzeni, miejsc, 
także wyzwalanie nieodkrytych wcześniej pokładów i uzdolnień. „Wędrujący” senior to 
bystry obserwator Zielonej Góry, odkrywca nowych miejsc, ale także afirmator różno-
rodnych zakątków miasta, także tekstów i utworów o nim, które uległy zapomnieniu.

Zgodnie z koncepcją projekt zawierał trzy bloki artystyczne: malarskie, fotograficz-
ne i muzyczne połączone wspólnym leitmotivem, czyli Zieloną Górą. Członkowie ZUTW, 
z okazji jubileuszu obchodów związanych z 800-leciem powstania Zielonej Góry i 700-le-
ciem uzyskania praw miejskich, prezentują publiczności Zieloną Górę seniora – artystyczny 
obraz miasta z perspektywy osoby dojrzałej.

W bloku 1. realizowane były warsztaty malarskie. Pieczę nad tymi działaniami spra-
wowali dwaj znani i utytułowani zielonogórscy artyści – Leopold Kolbiarz i Cezary Bed-
narczyk. Do udziału w zajęciach zaproszeni zostali członkowie Zielonogórskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, w tym zespoły plastyczne: „Kontrapost”, „Pastele”, „Alla Prima” 
i „Termopile”. W ramach warsztatów malarskich powstało 88 obrazów, w większości wy-
konanych techniką akrylu, a także – mniej liczne –  malarstwo na płótnie. Zwieńczeniem 
warsztatów malarskich stały się dwie ekspozycje przygotowane w przestrzeniach wysta-
wienniczych Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze pod kierownictwem Do-
roty Kaczmarek, kustosza wystawy. Przy organizacji wystaw zaangażowano malarzy i słu-
chaczy ZUTW. Warto podkreślić, że każdy z uczestników otrzymał zestaw niezbędnych 
do wykonania prac przyborów malarskich. Celem tych działań było uwiecznienie piękna 
architektonicznego i krajobrazowego Zielonej Góry, także utrwalenie ważnych, charak-
terystycznych, ale też tych mniej znanych zakątków miasta – wybranych przez seniorów 
i z ich punktu widzenia. Warto wspomnieć, że zajęcia plastyczne to jedne z najpopularniej-
szych technik aktywizacyjnych osób 60+, pozwalających utrzymać sprawność manual-

ną, realizować własne pomysły 
artystyczne, pobudzać kreatyw-
ność oraz budować relacje z in-
nymi uczestnikami warsztatów.

Do bloku 2. zaliczono 
warsztaty fotograficzne. Pro-
wadzone były przez samych 
słuchaczy przygotowanych do 
prowadzenia zajęć oraz zapro-
szonych zielonogórskich foto-
grafów. W ramach zajęć odby-
wały się spacery, plenery, wy-
kłady, prelekcje, wystawy. Do 
udziału w warsztatach zapro-
szono członków ZUTW, w tym Kluby Fotograficzne: „Fotooko”, „Foto X”, Klub Foto-
graficzno-Filmowy „Kwadrat”. Seniorzy zgłębiali i doskonalili podstawy fotografii (wy-
bór tematu, kompozycja obrazu, kadrowanie, rola światła, balans bieli, trójkąt ekspozy-
cji itp.), poznawali lub utrwalali umiejętności posługiwania się stosownymi programami 
do obróbki zdjęć. Poza techniką skupili się przede wszystkim na fotografowaniu krajo-
brazu czy obiektów architektonicznych miasta, odkrywając jego walory. Rezultaty pra-
cy warsztatowej odzwierciedlone zostały w zaprezentowanych pracach na wystawach 
w ZUTW i Bibliotece Norwida. Prace przy ekspozycji wystawy powierzono – jak wspo-
mniano wcześniej – Dorocie Kaczmarek (kustosz wystawy) oraz słuchaczom ZUTW. Za-
jęcia fotograficzne, służące szlifowaniu warsztatu artystycznego miały także za zadanie 
wskazanie na wymiar obiektywnego (także krytycznego) spojrzenia na Zieloną Górę, na 
indywidualną interpretację przestrzeni i funkcjonowania miasta, co wskazuje na aspekt 
społeczny projektu. Jego celem była ponadto aktywizacja i rozwój intelektualny senio-
rów, zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, rozwijanie pasji, od-
krywanie nowych możliwości oraz zdobywanie konkretnych umiejętności.

Podczas realizacji projektu odeszło dwóch aktywnych słuchaczy ZUTW – Piotr War-
cholak i Adam Jastrzębski. Prace malarskie i fotograficzne obu artystów zostały wyeks-
ponowane na wystawie oraz zamieszczone w katalogu.

Z kolei blok 3. zawierał warsztaty muzyczne. Prowadził je uzdolniony nauczyciel mu-
zyki i zielonogórski dyrygent  – Jakub Gościniak. Uczestnikami warsztatów byli człon-
kowie ZUTW, w szczególności osoby należące do Chóru „Moderato”. Zakończeniem 
przedsięwzięcia były dwa koncerty pt. Piosenki o Zielonej Górze. Pierwszy z nich odbył 
się podczas Winobrania 2022 (4.09.2022), drugi podczas wernisażu wystaw – malar-
skiej i fotograficznej (4.10.2022). 

Warsztaty muzyczne przyczyniły się w wysokim stopniu do wzbogacenia artystycznych 
doświadczeń seniorów, rozwoju ich umiejętności wokalnych, budowania umiejętności 

foto Bolesław Polarczyk
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pracy zespołowej oraz stworzenia możliwości występów na szerszym forum. To także 
wspaniała okazja do zaprezentowania piosenek, pieśni i poezji o Zielonej Górze podczas 
ważnego dla miasta wydarzenia kulturalnego – Winobrania oraz zakończenia projektu 
Artystyczna podróż SENIORA po Zielonej Górze. Warto dodać, że projekt umożliwił za-
kup nowych segregatorów do nut opatrzonych logo 800-lecia powstania Zielonej Góry 
i 700-lecia uzyskania praw miejskich.  

Podsumowaniem działań, o których mowa powyżej stało się wydanie katalogu, który 
trzymają Państwo w dłoniach. Wyboru prac malarskich i fotograficznych przeznaczonych 
do prezentacji i publikacji dokonało Jury, w skład którego weszli przedstawiciele słuchaczy 
ze wszystkich grup fotograficznych oraz  –  wspomnieni wcześniej – artyści-malarze Le-
opold Kolbiarz i Cezary Bednarczyk.  

W niniejszym katalogu, poza opisem projektu i uzasadnieniem zadania zamieszczo-
ne zostały teksty Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego, Przewodniczące-
go Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu Miasta Zielona Góra prof. Czesła-
wa Osękowskiego, Dyrektora WiMBP im. Cypriana Norwida dr. Andrzeja Bucka. Swo-
je wrażenia i opinie opisali też: Leopold Kolbiarz, malarz organizujący zajęcia i warsz-
taty plastyczne w grupie „Kontrapost”, Cezary Bednarczyk, malarz prowadzący grupy 
plastyczne: „Alla Prima”, „Pastele” i „Kontrapost” oraz dyrygent Chóru „Moderato” –
Jakub Gościniak. O pracy i warsztatach w grupach fotograficznych wypowiedzieli się sami 
słuchacze: Irena Anioł z Klubu Fotograficznego „Foto X”, Małgorzata Turzańska z Klu-
bu Fotograficznego „Fotooko”, Bogumiła Hyla-Dąbek z Klubu Fotograficzno-Filmowego
„Kwadrat”. Katalog, zredagowany przez Ewę Mielczarek, wydany został w Pro Libris – 
wydawnictwie WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Publikacja zostanie bez-
płatnie rozdysponowana wśród uczestników przedsięwzięcia, przekazana Bibliotece 
Norwida, Urzędowi Miasta Zielona Góra oraz Informacji Turystycznej jako forma mate-
riału promującego jubileusz i samo miasto. Wystawy prac malarskich i fotograficznych 
przygotowane zostały we współpracy z WiMBP w przestrzeni zielonogórskiej książni-
cy (hol, łącznik, galeria) oraz pomieszczeniach ZUTW. Podczas uroczystego wernisa-
żu, wieńczącego projekt, odbyła się promocja katalogu oraz występ chóru „Moderato” 
z programem przygotowanym na warsztatach pt. Piosenki o Zielonej Górze. Celem za-
dania było rozpropagowanie wiedzy o obchodach 800-lecia powstania Zielonej Góry 
i 700-lecia uzyskania praw miejskich, promocja miasta i jego architektury, infrastruktury, 
krajobrazu, budzenie aktywności twórczej seniorów, nauka sposobów spędzania czasu 
wolnego w sposób kreatywny, podnoszący kwalifikacje i samoocenę, edukacja w zakre-
sie możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrabianie poczucia przy-
datności społecznej osób 60+, zapewnienie dostępu do atrakcyjnej oferty kulturalnej. 
Odbiorcami bezpośrednimi zadania byli członkowie ZUTW, beneficjentami pośrednimi: 
zielonogórzanie oraz osoby zainteresowane dziejami miasta.

Projekt Artystyczna podróż SENIORA po Zielonej Górze powstał w odpowiedzi na 
potrzeby ludzi starszych, seniorów z ZUTW. Miał na celu przeciwdziałanie marginaliza-

cji i wykluczeniu społecznemu seniorów, poprzez ich aktywizację i integrację. Obchody 
Zielonej Góry dobrze wpisały się w ten trend. Podczas zajęć uczestnicy rozwijali swoje 
pasje, nabywali nowe umiejętności twórcze, wyrażane śpiewem, malowaniem na płót-
nie i utrwalaniem na papierze fotograficznym. Dzięki opisanym działaniom seniorzy na-
brali pewności siebie, mają poczucie satysfakcji i radości z własnych osiągnięć. Doświad-
czenia i działania edukacyjne zdobyte podczas 30-letniej działalności Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwalają stwierdzić, że docelowe założenia określone 
w projekcie zostały zrealizowane i wpisały się mocnym akcentem w obchody jubileuszo-
we Zielonej Góry, naszego miejsca na ziemi.

Zofia Banaszak
Prezes Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Niezwykli artyści zaangażowani w obchody święta 
Zielonej Góry
Energia, pasja i chęć samorozwoju – podobieństwa 
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
do Zielonej Góry nasuwają się same. Udziału nie-
zwykłych ludzi, który tworzą Uniwersytet, nie mo-
gło zatem zabraknąć podczas obchodów jubileuszu 
800-lecia powstania miasta i 700-lecia uzyskania 
praw miejskich. Dokumentacja twórczych osiągnięć  
w postaci katalogu, który trzymają Państwo w dło-
niach, to zarówno dowód aktywności Słuchaczy 
ZUTW, jak i tego, że Zielona Góra jest niewątpliwie 
wdzięcznym obiektem artystycznych poszukiwań. 
Osobista interpretacja przestrzeni i życia miasta 
w pracach plastycznych i fotografiach intryguje i po-
zwala na chwilę refleksji. Twórcom gratuluję zaanga-
żowania i wrażliwości, życząc, by miasto niezmiennie 
dostarczało inspiracji i twórczej mobilizacji. Wspól-
nie cieszmy się urokami uliczek, skwerów, placów  
i z radością świętujmy okrągły jubileusz Zielonej 
Góry!

Janusz Kubicki
Prezydent Miasta Zielona Góra

foto Bartosz Mirosławski
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Aktywny udział zielonogórskich seniorów 
w obchody jubileuszowe Zielonej Góry
Obchody powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania przez nasze miasto praw miej-
skich sprzyjają realizacji indywidualnych i grupowych inicjatyw utrwalających pamięć 
o otaczającej nas przestrzeni, ale sprzyjają też nowym planom, wyzwaniom  i zamie-
rzeniom. Nie jest łatwo w dzisiejszej rzeczywistości pogodzić dążenia ludzi do dominacji 
własnych czy też grupowych poglądów i zamierzeń. Od pewnego czasu coraz bardziej 
brakuje  międzypokoleniowej solidarności, ale też poszanowania dla nieco innych inte-
resów ludzi młodych i starszych. Wiadomo, że są one nierzadko odmienne, tak jak i po-
trzeby, ale wiadomo też, że jest cała masa wspólnych przestrzeni i interesów bez wzglę-
du na wiek ludzi, miejsce zamieszkania i stosunek do otoczenia. Jestem już seniorem 
i utożsamiam się z  ludźmi bliskimi mi pokoleniowo i mentalnościowo, ale szanuję pra-
wo młodszych do realizacji innych niż moje poglądów i planów. Nie zawsze jest to ła-
twe, bo – niestety – straciły na znaczeniu takie słowa jak pokora, cierpliwość i szacunek, 
nie mówiąc już o takim słowie jak autorytet. Jestem jednak od wielu miesięcy podbudo-
wany, bo gdy obserwuję podejście zielonogórzan do obchodów tego i przyszłorocznych 
Jubileuszy naszego miasta dostrzegam duże zainteresowanie i gotowość do ich udzia-
łu w kolejnych przedsięwzięciach i wydarzeniach. I tu nie dostrzegam zbyt wielu różnic, 
gdy chodzi o wiek, gotowość uczestnictwa w konkretnym projekcie oraz zainteresowa-
nie dziejami i współczesnością miasta. 

Jestem zaszczycony możliwością kreowania i realizowania projektu 800-lecia powsta-
nia Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich. Początkowo miałem wątpliwości 
czy można łączyć oba Jubileusze we wspólnej koncepcji. Dziś przyznaję, że prezydent Ja-
nusz Kubicki miał rację, gdy określał najważniejsze założenia Jubileuszu Miasta. Zasad-
nicze obchody 800-700-lecia Zielonej Góry rozpoczynamy we wrześniu 2022 r., a za-
kończymy późną jesienią 2023 r. W przyjętym już programie obchodów zaplanowaliśmy, 
m.in. rekonstrukcję pomnika Winiarki Emmy, odtworzenie systemu przyrodniczego mia-
sta, stworzenie Zielonogórskiego Szlaku Winiarskiego, renowację zabytkowych organów 
w Kościele w Zatoniu, odnowienie zabytkowej Wieży Braniborskiej, zagospodarowanie 
jednego z ładniejszych placów w mieście (Plac Słowiański) i usytuowanie tam Pomnika 
Pamięci o Kresach Wschodnich, renowację Parku Tysiąclecia oraz zagospodarowanie Pla-
cu Matejki, najstarszej części miasta. W kwietniu 2022 r. rozstrzygnięty został konkurs 
dla organizacji pozarządowych na organizację przedsięwzięć i imprez dotyczących dzie-
jów, dnia dzisiejszego i przyszłości Zielonej Góry. Wyłonionych zostało 37 projektów, któ-
re są już realizowane przez NGO (rozdysponowany został 1 mln zł). W przyszłym roku 
przewidywana jest druga edycja konkursu. Zaplanowane zostało wydanie ośmiu książek 
dotyczących szeroko rozumianych dziejów miasta, w tym książka dla dzieci i młodzieży. 
800-700-lecie Zielonej Góry zostało też zaplanowane w programach działalności miej-

skich placówek z obszaru kul-
tury, sportu, edukacji i turysty-
ki. W czerwcu br. uruchomio-
na została specjalna strona in-
ternetowa, na której groma-
dzimy i przedstawiamy infor-
macje związane z Jubileusza-
mi miasta. 

Projekt Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku pt. Artystyczna podróż  SE-
NIORA po Zielonej Górze celnie 
wpisuje się w program obcho-
dów Jubileuszu naszego miasta. 
Jest to projekt właściwie skonstruowany, uwzględniający kilka obszarów aktywności  zie-
lonogórskich seniorów. To pokłosie warsztatów z zakresu malarstwa, muzyki i fotografii. 
Jest to praca twórcza, znajdująca swoje odzwierciedlenie w  niniejszym albumie, którego 
treści  zostaną dla przyszłych pokoleń jako autowspomnienie i szacunek tego środowiska 
dla dorobku mieszkańców miasta z bliższej i dalszej przeszłości. Jest to jednocześnie od-
niesienie się do obecnej rzeczywistości Zielonej Góry, która nie jest dzisiaj, ze względu na 
przebytą i nadal groźną pandemię koronawirusa oraz wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, ła-
twa. Album pokazuje też szacunek zielonogórskich seniorów do swojego miasta oraz do 
różnych form  kultury, które są już jednak indywidualną sprawą. Pokazuje też stan umy-
słu i kondycję starszego pokolenia zielonogórzan, które mogą być inspiracją dla młod-
szych i punktem odniesienia dla wątpiących w sens aktywności w każdym etapie życia. 

Z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku mam wyłącznie pozytywne do-
świadczenia. Szanuję za intelekt i osobowość Zofię Banaszak, prezes Zarządu ZUTW. 
Uniwersytet skupia ludzi  wrażliwych, ciekawych i otwartych na wiedzę oraz pożyteczne 
spędzenie wolnego czasu. To altruiści i społecznicy zawsze gotowi do nowych wyzwań 
i niesienia pomocy innym. Przez minione lata mam zaszczyt być członkiem Rady Progra-
mowej ZUTW oraz dzielić się na kilku wykładach swoją wiedzą z jego słuchaczami. Nade 
wszystko jednak cenię sobie i wspominam z sentymentem udział w kilkunastu inaugu-
racjach roku akademickiego ZUTW. Wszystko to powoduje, że cieszę się bardzo z czyn-
nego włączenia się zielonogórskich seniorów w Jubileusz 800-700-lecia miasta. Jestem 
przekonany, że projekt Artystyczna podróż SENIORA po Zielonej Górze będzie inspiracją 
do kolejnych wyzwań służących naszemu miastu i jego mieszkańcom. 

prof. Czesław Osękowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Obchodów 800-700-lecia Zielonej Góry

foto Bartłomiej Gruszka
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Artystyczne oblicze 
seniorów 
zielonogórskich

Bunt się ustatecznia! – pisał poeta „Pokole-
nia 56”, Stanisław Grochowiak. Hasło doty-
czyło co prawda zjawiska przywracania lite-
raturze polskiej jej prawdziwego oblicza i to 
w odniesieniu do Pokolenia „Współczesno-
ści”. Ale czy tak jest w odniesieniu do Pokolenia „upływającego czasu”? Bo przecież wszy-
scy w tym procesie uczestniczymy. Możemy zatem zachować się w tym „dojrzałym” okresie 
dwojako: po pierwsze – poddać się idei zaczerpniętej z biblijnej Księgi Koheleta zgodnie z de-
wizą Vanitas vanitatum et omnia vanitas (Marność nad marnościami i tylko marność) lub po 
drugie – otwierać nowe perspektywy. Wybór należy do każdego z nas z osobna. 

Idea aktywizacji osób starszych zdecydowanie optuje za tym drugim wyborem drogi ży-
ciowej, co mocno wybrzmiewa w niniejszym wydawnictwie, potwierdza z całą siłą, że senior 
chce i może uczestniczyć w różnych formach działalności, że może realizować się artystycz-
nie, może tworzyć. Ta twórcza podróż trwa przecież od początku cywilizacji ludzkiej, a Zielo-
nogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku chlubnie pielęgnuje tę odwieczną tradycję. I właśnie ta 
idea jest realizowana pod auspicjami ZUTW od trzydziestu lat, czyli od zarania jego powstania.

Katalog, który trzymają Państwo w dłoniach, jest pokłosiem projektu Artystyczna po-
dróż SENIORA po Zielonej Górze. Został wydany przy okazji zakończenia realizacji duże-
go przedsięwzięcia i projektu związanego z obchodami 800-lecia powstania Zielonej Góry 
i 700-lecia uzyskania przez nią praw miejskich.

Był to jeden z wielu projektów wdrożonych w ramach obchodów miasta, ale jakże zna-
czący i to nie tylko dla pokolenia ludzi dojrzałych. Złożyły się nań trzy sfery działalności ar-
tystycznej (malarstwo, fotografia, muzyka) połączone wspólnym leitmotivem (tematyka 
zielonogórska). Przedsięwzięcie jest dowodem na to, jak ważne, satysfakcjonujące i twór-
cze może być życie nestorów.

Zapraszam zatem Państwa w tę nietypową podróż po Zielonej Górze, która odsłania ob-
szary niby dobrze nam znane, a widziane artystycznym okiem nestorów. Wykonane prace 
pokazują zarówno doświadczenie jak i świeżość odbioru obrazu. Przestrzenie aktywnego 
uczestnictwa są różnorodne, pełne zaskoczeń i niespodzianek. Wśród artystów odnajdzie-
my słuchaczy zrzeszonych w ZUTW i pozornie uczestniczących z boku. Ale ci ostatni potra-
fią być autorytetami dla tych pierwszych. Jest mi ogromnie miło, że wraz z pracownikami 
zielonogórskiej książnicy miałem zaszczyt współpracować w niniejszym projekcie zarówno 
jako wydawca katalogu, jak i wystawca prac w nim publikowanych.

dr Andrzej Buck
Dyrektor WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Zielona Góra dawniej i dziś 
w obiektywie członków Klubu Fotograficznego „Foto X”

Autorem pomysłu zestawienia na tej samej fotografii wizerunku dzisiejszej i przed-
wojennej Zielonej Góry jest Stanisław Matuszewski, kierownik Klubu Fotograficz-
nego „Foto X”.

Pracę nad tym zadaniem rozpoczęliśmy od zdobycia przedwojennych fotogra-
fii naszego miasta. Odnaleźliśmy je w Muzeum Ziemi Lubuskiej, które – w ramach 
współpracy z ZUTW – udostępniło je w formie zdigitalizowanej. To był początek włą-
czenia się naszego Klubu w projekt Artystyczna podróż SENIORA po Zielonej Gó-
rze. Z pozyskanych archiwalnych fotografii, każdy z klubowiczów wybrał 3-4 zdję-
cia, które posłużyły do dalszej pracy. Następnie drukowaliśmy je na kartkach papie-
ru i wyruszaliśmy z nimi w miasto, w poszukiwaniu miejsc uwiecznionych na tych 
starych zdjęciach. Robiliśmy dużo ujęć i na bieżąco porównywaliśmy je z widokiem 
z kartki. Nie było to łatwe zadanie – nie zawsze można było zrobić ujęcie obiektu 
lub widoku zobrazowanego na kartce. Miasto się przecież zmieniło na przestrzeni 
lat, wszechobecne parkingi pełne samochodów też nie ułatwiały nam pracy. W to 
samo miejsce chodziliśmy po wielokroć, i to o różnych porach dnia. Czasami trzeba 
było na nowo wybrać nowy zakątek do fotografowania. 

Ostatnim etapem działań była kompilacja przedwojennych fotografii ze zdjęcia-
mi będącymi ich współczesnym odwzorowaniem. Wykonaliśmy to w programach do 
obróbki  fotografii, w których możliwa była praca na warstwach, np. w GIMPie. Nie 
wszyscy członkowie naszego Klubu potrafili samodzielnie je połączyć, ale pomagali 
nam ci, którzy potrafili. Efekty naszej pracy są dostępne na ekspozycji.

Irena Anioł
członkini Klubu Fotograficznego „Foto X”
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Nasze wspólne miejsce – Zielona Góra

Okrągłe rocznice ośmiuset lat od powsta-
nia Zielonej Góry i siedmiuset od momentu 
nadania jej praw miejskich, to wspaniały im-
puls, by z każdej strony nadać temu świętu 
jak najwznioślejszy charakter. To rok bardzo 
wyjątkowy pod względem składania „hoł-
dów” naszemu pięknemu miastu, stąd też 
wiele instytucji żywo angażuje się w różne-
go rodzaju przedsięwzięcia.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku w tym orszaku również znalazł sobie na-
leżyte miejsce, bowiem mają oto Państwo 
przed sobą katalog prezentujący Zieloną Górę 
w artystycznym obrazie miasta z perspekty-
wy osoby dojrzałej. Bo kto, jeśli nie seniorzy 

mogą nam „opowiedzieć” o mieście z dawnych lat, czasów ich młodości? A przecież jubi-
leusz do historii się odnosi. Siłą rzeczy ich wiedza, pamięć i doświadczenie przy najwięk-
szych nawet chęciach i aspiracjach nie sięgają roku 1222, jednak każdy ze słuchaczy ma 
zupełnie inną, osobistą opowieść o swoim mieście, a każda z nich zawarta jest na stro-
nach tegoż zbioru i niekoniecznie odnosi się do tego, co minione.

W tym katalogu znajdą Państwo prace autorstwa członków czterech grup plastycz-
nych działających przy ZUTW: „Kontrapost”, „Pastele”, „Alla Prima” i „Termopile”. Za-
kwalifikowano 88 prac, a niektórzy autorzy dostarczyli nawet po kilka prac, co dostrze-
gą Państwo podczas ekspozycji. Ten barwny melanż obfituje w różnego rodzaju ujęcia, 
podejścia i perspektywy malarskie. Są miejsca znane i bardzo znane, miejsca zapomnia-
ne, zapamiętane, nowo powstałe, wykreowane, przetransponowane, zniekształcone, 
poddane syntezie. Przed Państwem znajduje się wejście do tego świata ujęć indywidual-
nych, którym wspólne jest miejsce, słowo, symbol – Zielona Góra.

Cezary Bednarczyk
mgr sztuki, malarz 

Warsztaty i koncerty o Winnym Grodzie

Chór „Moderato” Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dostąpił wielkiego 
wyróżnienia, będąc zaproszonym do udziału w projekcie Artystyczna podróż SENIO-
RA po Zielonej Górze. Dla wielu uczestników tego przedsięwzięcia Zielona Góra to miej-
sce, gdzie się urodzili, wychowali i rozwijali, toteż projekt – pomijając aspekt warsztato-
wy – ma dla nich charakter sentymentalny.

Zaangażowanie chóru „Moderato” w projekcie sprowadza się do odbycia wielogo-
dzinnych warsztatów muzycznych, które miałem przyjemność prowadzić. Następnie i już 
finalnie – przeprowadzenie dwóch koncertów, będących zwieńczeniem warsztatów. War-
to podkreślić, że podczas koncertów zaprezentowane zostały różnorodne utwory koja-
rzone z Zieloną Górą i zielonogórskimi tradycjami.

W trakcie warsztatów chórzyści poznawali repertuar związany tematycznie z Zieloną
Górą, mierzyli się z trudnościami, jakie utwory stawiają przed nimi oraz rozwijali i dosko-
nalili swój warsztat oraz wrażliwość muzyczną.

Nie należy zapominać o tym, że koncerty od-
były się z towarzyszeniem zaproszonych mu-
zyków – instrumentalistów i wokalistów. Chór, 
przy akompaniamencie uznanych artystów, 
miał okazję przypomnieć słuchaczom piosen-
ki o Winnym Grodzie, które – co smutno na-
leży zauważyć – nie są szeroko rozpowszech-
nione w naszym mieście. Jest to zatem dzieło 
pomnikowe – warte zapamiętania. Z satysfak-
cją dostrzegłem, że wpadające w ucho aran-
żacje tych autorów spodobały się odbiorcom.

Jakub Gościniak 
muzyk, dyrygent chóru „Moderato”

foto Paulina Bednarczyk

foto archiwum Gminy Sława
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Integracja poprzez działanie

Do Grupy Fotograficzno-Filmowej „Kwadrat” dzia-
łającej od 2017 r. w Zielonogórskim Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku należą seniorzy, których pa-
sją jest fotografowanie i filmowanie. 12 osób cały 
czas doskonali swoje umiejętności. Dokumentują 
one wszystkie ważniejsze uniwersyteckie wyda-
rzenia, a ich zdjęcia i filmy cieszą się zaintereso-
waniem i uznaniem oglądających. Nic dziwnego, 
że gdy ogłoszono projekt Artystyczna podróż SE-
NIORA po Zielonej Górze, wszyscy członkowie tej 
grupy chętnie przystąpili do jego realizacji.

Jubileusz 800-lecia Zielonej Góry i 700-lecia 
uzyskania praw miejskich zobowiązuje. Artystycz-
ny obraz miasta to wyzwanie dla słuchaczy Gru-
py „Kwadrat”. Zielona Góra to ich mała ojczyzna, czują z nią silną więź, a jej fotografo-
wanie sprawiło wszystkim wielką przyjemność. Fotografujący seniorzy robili zdjęcia na-
szego miasta indywidualnie, a także podczas cotygodniowych zajęć w grupie. Następ-
nie wspólnie je omawiali i wybierali najlepsze.

Udział w tym projekcie przyczynił się do jeszcze większego zaangażowania senio-
rów w rozwój swojej pasji fotografowania. Wyzwolił w nich inne, bardziej artystyczne 
spojrzenie na Zieloną Górę. Współpraca przy ocenie i wyborze zdjęć silnie zintegrowała 
członków grupy i przekonała, że razem zawsze łatwiej i lepiej. Nie ma większej nagrody 
dla fotografujących niż to, że ich zdjęcia podobają się oglądającym i na to liczą słucha-
cze z Grupy Fotograficzno-Filmowej „Kwadrat”.

Bogumiła Hyla-Dąbek 
członkini Grupy „Kwadrat”

Nie tylko wizytówki miasta 
utrwalone artystycznym obrazem

Celem projektu pn. Artystyczna podróż SENIORA po 
Zielonej Górze było uwiecznienie ciekawych zabytków 
i ważnych dla mieszkańców obiektów miasta oraz jego 
okolic. Aby „ocalić je od zapomnienia” przy dynamicznie 
rozwijającej się Zielonej Górze, słuchacze zespołów pla-
stycznych przy ZUTW masowo włączyli się do realizacji 
projektu. Wynikiem ich działań w plenerze i w pracow-
niach jest artystyczna dokumentacja charakterystycz-
nych miejsc utrwalonych malarsko na 43 płótnach: ka-
mienic z secesyjnymi fasadami, barwnego Deptaka z Ratuszem, kościołów, zielonych te-
renów spacerowych i rekreacyjnych.

Zielona Góra szczęśliwie uniknęła zniszczeń wojennych, dlatego dzisiaj możemy oglą-
dać i zachwycać się architekturą mieszczańskich kamienic przy ruchliwych uliczkach, 
uśpionych, uroczych zaułków obok takich „wizytówek” miasta jak Ratusz, zabytkowe 
kościoły, Wieża Łazienna i in. Jest jeszcze sporo do odkrycia i dokumentowania takich 
zakątków, a z chwilą powiększenia nowego miasta przez przyłączenie 17 sołectw przy-
było wiele ciekawych obiektów architektonicznych i krajobrazowych.

Dużym powodzeniem artystów-seniorów cieszyło się Zatonie z ruinami pałacu i Par-
kiem Książęcym, co zostało utrwalone w kilku pracach olejnych i akrylowych. Większość 
obrazów ekspozycji przedstawia miejsca znane i wielokrotnie fotografowane, malowane
i opisywane w albumach i wydawnictwach kolorowych; docenić jednak trzeba indywi-
dualną interpretację tychże przez niektórych uczestników. Wymienić tu możemy nok-
turny oddające niezwykłą atmosferę miasta w świetle ulicznych latarń i cieni. Istotnym 
zamierzeniem obok głównego celu projektu – wspomnianego na wstępie, jest aktywny 
udział seniorów w kreatywnym rozwiązywania problemów plastycznych.

Leopold Kolbiarz 
artysta malarz

foto Bolesław Polarczyk

foto prywatne autora
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„Stare” w parze z „nowym”

Fotografia to przede wszystkim spotkanie – nie tylko z dru-
gim człowiekiem, ale i z miastem, którego przestrzeń bliska 
jest jego mieszkańcom. Z ich ogólnej liczby – ponad 20% 
społeczności Zielonej Góry, stanowią seniorzy, którzy integru-
ją się ze swoją małą ojczyzną, tym bardziej, że wielu z nich 
mieszka tutaj od urodzenia. Nic zatem dziwnego, że iden-
tyfikują się z historią swego miasta, wśród nich są również 
twórcy infrastruktury miejskiej, którzy dzisiaj z dumą obser-
wują wszelkie poczynania kolejnego pokolenia służące roz-
wojowi Zielonej Góry.

Nasze miasto pulsuje życiem, seniorzy ZUTW czują się nierozerwalną częścią społeczności lokalnej, dlatego wy-
chodzą z domów i biorą aktywny udział w wydarzeniach, które pielęgnują pamięć historyczną o naszym mieście, jak 
również tradycję, bez której nie wolno budować przyszłości. Do takich należą połączone Jubileusze 800-lecia Po-
wstania Zielonej Góry i 700-lecia Uzyskania Praw Miasta, które rozpoczynają się podczas Winobrania 2022 r. i trwać 
będą 12 miesięcy. Mała rzemieślnicza osada z XIII wieku przekształcona została w duże uniwersyteckie miasto i fakt, 
że dzisiejsi seniorzy w swym produkcyjnym wieku dołożyli choćby „po cegiełce” do dzisiejszego wizerunku Zielonej 
Góry napawa dumą i daje wiele satysfakcji.

Słuchacze ZUTW to nadal aktywni seniorzy, którzy swoje przywiązanie do miasta wyrażają na różne sposoby, 
a jednym z nich jest fotografia. Zapisują na niej przeszłość i teraźniejszość Zielonej Góry, to uważni obserwatorzy 
wszelkich zmian, wspaniali przewodnicy po naszym mieście. Mają różne upodobania, jedni zachwycają się Starów-
ką, igrają ze światłem i cieniem, żeby pokazać piękno starych kamieniczek, ale wyłapują też kontrasty między sta-
rym a nowym, między sentymentem do zatrzymania przeszłości a sakralizacją świata pieniądza.

Podobnie jak inne miasta, Zielona Góra ma swoją fasadę, którą pieczołowicie sfotografowali członkowie „Foto-
oka”, czyli ulice: Westerplatte, Niepodległości, Kupiecką i instytucje kulturalne tam rozmieszczone. Inni natomiast wy-
brali „zaplecze” miasta: ślepe zaułki, ciasne podwórka, bar przy Dworcu PKP czy schody wiodące do stacji... Bez tych 
miejsc obraz miasta byłby niepełny i nierzetelny. Do niektórych z fotografujących przemówiła atmosfera zabytków 
sakralnych. Z ich obrazów bije wręcz spokój i chłód naw kościelnych, czuje się skupienie pracującego z obiektywem 
w ręku. Wzrusza widok kapliczki na Osiedlu Pomorskim, zupełnie inne refleksje budzą natomiast ogromne zmiany 
w budownictwie wypatrzone przez amatorów fotografii. Nowoczesne wieżowce, które rozpanoszyły się w każdym 
dostępnym miejscu, śmieją się „w nos” staremu, wielkopłytowemu budownictwu lat 70. ubiegłego wieku.

Dzięki artystycznym wędrówkom seniorów powstał rzeczywisty obraz miasta, poznaliśmy jego blaski i cienie, 
zarejestrowane zmiany w miejscowej infrastrukturze świadczą o tym, że stare może iść w parze z nowym, oby tyl-
ko służyło pięknu i wygodzie mieszkańcom miasta. Seniorzy natomiast swą aktywnością i wrażliwością wspomaga-
ją pamięć potomnych, dokumentują służąc w ten sposób miastu, a jednocześnie czerpiąc radość i satysfakcję z pie-
lęgnowania swojej pasji. 

Małgorzata Turzańska
fotografka, członkini Klubu Fotograficznego „Fotooko”

foto Bolesław Polarczyk
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KONTRAPOST, foto Stanisław Matuszewski TERMOPILE, foto Krystyna Filmanowicz



Prace malarskie członków ZUTW
wykonane w ramach warsztatów

kluby malarskie:
„Kontrapost”, „Pastele”, „Alla Prima” i „Termopile”
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MALARSTWO W ZUTW
W Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują cztery zespoły plastyczne: „Kontra-

post”, „Pastele”, „Alla Prima” i „Termopile”. Warto podkreślić, że przez wiele lat działalności seniorzy, nie 
tylko spełniają się artystycznie, ale również eksponują prace, organizują wernisaże wystaw zbiorowych 
i indywidualnych, uczestniczą w plenerach krajowych i zagranicznych, biorą udział w różnorodnych prze-
glądach i konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia, ponadto angażują się w lokalne i ogólnopol-
skie akcje charytatywne. 

Album zawiera reprodukcje obrazów 45 artystów (wielu z nich wykonało po kilka prac), którzy na za-
jęciach malarskich oddają się pasji tworzenia, realizując swoje marzenia i doskonaląc artystyczny warsz-
tat. Na co dzień wszystkie grupy malarskie pracują w Sali Słonecznej w siedzibie ZUTW, ucząc się posługi-
wania różnymi technikami malarskimi, takimi jak: pastele, akryl, olej, akwarele. Publikowane w niniejszym 
katalogu prace są natomiast pokłosiem artystycznych wypraw w głąb Zielonej Góry, w poszukiwaniu inte-
resujących obiektów, pejzaży, urokliwych zaułków miasta. Artystyczne poszukiwania seniorów i realizacja 
ich twórczych koncepcji w ramach projektu Artystyczna podróż SENIORA po Zielonej Górze dały wszech-
stronny obraz miasta, do zapoznania się z którym zachęcamy Państwa.

Należy podkreślić, że twórczy seniorzy szkolą się pod bacznym, ale i życzliwym okiem wyspecjalizowa-
nych instruktorów. Są nimi artyści malarze – panowie Leopold Kolbiarz i Cezary Bednarczyk.



13

Stefania Szumilas, Szept przeszłości – Dzika Ochla, akryl 50x70, 
2022

Stefania Szumilas, Witaj w Zielonce, akryl 60x50, 2022

Stanisława Sidorkiewicz, Zatonie – Pałac... (przed re-
nowacją), płótno 80x60, akryl i olej, 2022

Stanisława Sidorkiewicz, Zakątek Zielonej Góry, płótno 60x50, akryl, olej, 2022
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Barbara Cap,
Zdobienie elewacji,
akryl 80x60, 2022

Barbara Kołosowska, Pomnik 
I.Łukasiewicza przed budyn-
kiem Zarządu PGiNG przy ul. 
Westerplatte w Zielonej Gó-
rze, olej 60x80, 2022

Barbara Cap, Muzealne reminiscencje, akryl 50x60, 2022 Barbara Kołosowska, Zabytkowa brama przy zbiegu ul. Zyty i Podgórnej, olej płótno 50x60, 2022
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Bożena Czerwoniec, 
Chynów – Dzielnica 
Zielonej Góry,
akryl 50x60, 2022

Bożena Macewicz, 
Winiarka,
olej, 50x60, 2022

Bożena Czerwoniec, W deszczu, akryl 80x60, 2022
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Danuta Wytrykowska, Ulica Fryderyka Chopina, 
olej-płótno 60x50, 2022

Danuta Wytrykowska, Widok z Palmiarni. Pejzaż, 
olej-płótno 50x60, 2022

Czesław Niewiarowski, Ratusz w zieleni, olej na płótnie 80x60, 
2022

Czesław Niewiarowski, Wieża Głodowa wieczorową porą, 
50x60, 2022
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Danuta Zakrzewska, Wagmostaw – 
dawna Dolina Luizy, akryl 80x60, 2022

Danuta Zakrzewska, Ogród Botaniczny –
Gadające Drzewo, akryl 50x60, 2022

Elżbieta Karczewska, Zaułek, akryl 60x80, 2022

Elżbieta Karczewska, Wieża Bismarcka, akryl 50x60, 2022
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Ewa Sękowska, Palmiarnia, płótno 50x60, 2022Elżbieta Stanglewicz, Ratusz nocą, olej-płyta 60x50, 2022
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Ewa Wolska, Glinianki – Cegielnia ZG, akryl 60x80, 2022

Ewa Wolska, Kościół św. Jadwigi ZG, akryl na płótnie 50x60, 2022 Grażyna Wojciszewska, Skansen – Ochla, akryl 50x60, 2022

Grażyna Wojciszewska, Pałac – Zatonie, akryl 60x80, 2022
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Halina Adamiak, Zatonie, akryl 60x80, 2022

Halina Adamiak, Kaplica na Winnicy, akryl 50x60, 2022

Halina Bohdanowicz, Hotel Ruben, akryl 60x80, 2022

Halina Bohdanowicz, 
Wieża Braniborska,
akryl 50x60, 2022
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Helena Lebiecka, Ratusz, akryl na płótnie 80x60, 2022

Helena Lebiecka, Symbole Zielonej Góry, olej na płótnie 60x50, 2022 Irena Tarbaj, Park Gen. Sowińskiego, akryl 60x50, 2022

Irena Tarbaj, Dzika Ochla,
akryl 60x60, 2022
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Jadwiga Kopij, Brzask, olej 50x70, 2022

Jadwiga Kopij, Zielona Góra, olej 70x60, 2022

Jarosława Pietrzak, Dzika Ochla, olej 50x60, 2022

Jadwiga Kopij, Winne Wzgórze, olej na płótnie, 50x60, 2022
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Krystyna Grabińska, Kościół Ewangelicko-Augsburski – Zielona Góra, olej na płótnie 51x61, 2022

Krystyna Kuczyńska, Kościół Ewangelicko-Augsburski, olej na płótnie 60x50, 2022

Krystyna Kuczyńska, Kościół Matki Bożej Częstochowskiej,
olej na płótnie 80x60, 2022

Krystyna Grabińska, Wieża Głodowa Zielona Góra,
olej 81x61, 2022
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Krzysztof Dudziak, Zielona Góra deptak, olej 
60x50, 2022

Krystyna Matuszewska, Moje miasto – ul. Mickie-
wicza, akryl 50x60, 2022

Krzysztof Dudziak, Zielona Góra – konkatedra, akryl 
80x60, 2022

Krystyna Matuszewska, Zielona Góra, ulica Masarska. W głębi Wieża Głodo-
wa, akryl 80x60, 2022
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Lucyna Jastrzębska, Kamienica za kościołem św. Jadwigi, akryl 50x60, 2022

Lucyna Jastrzębska, Widok na stare miasto, akryl 60x80, 2022

Małgorzata Kuźmińska, Pałac w Zatoniu, akryl 80x60, 2022
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Małgorzata Stankiewicz, Bachus, olej na płótnie, 60x80, 2022

Maria Jabłeka, Willa przy al. Niepodległości 7, olej na płótnie 
60x50, 2022

Maria Jabłeka, Kolory mojego miasta, olej na płót-
nie, 80x60, 2022

Małgorzata Stankiewicz, ZG – ul. Krawiecka, akryl na płótnie, 60x50, 2022
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Maria Krystyna Kłos, Bachus, olej na płótnie, 50X60, 
2022

Maria Krystyna Kłos, Obserwatorium Astronomicz-
ne, olej na płótnie 60x80, 2022

Maria Stocik, Grottgera 15, akryl na płótnie 50x60, 2022

Maria Stocik, Moja Zielona Góra, ul. Grottgera, akryl na płótnie 60x80, 2022
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Mirosława Piacko, Dolina Gęśnika – Gęsie Tarasy – park linowy, akryl na płótnie, 
80x60, 2022

Mirosława Piacko, Ulica Batorego – wiadukt kolejowy z magnolią, olej na płót-
nie, 60x50, 2022

Marta Bajorek-Irzykowska, Nietkowice – most kolejowy, akryl 60x80, 2022

Marta Bajorek-Irzykowska, Kościół Franciszkanów ZG, akryl 50x60, 2022
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Aleksandra Baranowska, Nocą, olej na płótnie, 50x60, 2022

Mirosława Sokołowska, Kamienica przy ul. Kupieckiej, akryl 
50x60, 2022

Aleksandra Baranowska, Ulica Masarska, olej na płótnie 60x50, 2022

Mirosława Sokołowska, Kamienica przy ul. Jed-
ności, akryl 80x60, 2022



30

Piotr Warcholak, Kościół Matki Częstochowskiej, akryl 50x60, 2022

Regina Woźniak, Zielona Góra z lotu ptaka – wspak, olej na płótnie 60x80, 2022 Regina Woźniak, Ruiny zamku w Zatoniu, olej na płótnie 50x60, 2022

Piotr Warcholak, Ochla, akryl 80x60, 2022



31

Adam Jastrzębski, Wiatrak holenderski, akryl 50x60, 2022

Adam Jastrzębski, Widok na Stare Miasto, akryl na płótnie, 80x60, 2022

Anna Szorek, Nad Ochlą, olej na płótnie, 50x60, 2022

Anna Szorek, WOSiR-Drzonków, olej na płót-
nie 80x60, 2022



32

Teresa Kłossowska-Lubos, Deptak Z.Góra, akryl 60x80, 2022

Teresa Pasieczna, Park w Zatoniu, olej na płótnie 50x60, 2022

Teresa Kłossowska-Lubos, 
ul. Sienkiewicza ZG, akryl 60x50, 2022

Teresa Pasieczna, 
Piwniczka winna, olej 60x80, 2022
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Wanda Szybowska, Placyk prawników ul. Moniuszki, olej na płót-
nie 80x60, 2022

Wanda Szybowska, Okolice Kościoła Matki Boskiej Częstochow-
skiej, olej-płótno 50x60, 2022

Urszula Kamińska, Stary Rynek Z.Góra, akryl 60x50, 2022

Urszula Kamińska, Spacerkiem po Zielonej Górze, olej 80x60, 2022



34

Zdzisława Kalwa, Chłopiec z konikiem, olej 50x60, 2022

Zofia Tumielewicz, Kapliczka przy ulicy Słowackiego, akryl na płótnie 60x50, 2022

Zdzisława Kalwa, Wieża Braniborska, olej 80x60, 2022

Zofia Tumielewicz, Panorama Zielonej Góry, olej na płótnie 80x60, 2022
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Ewa Sękowska, Rynek, płótno 50x60, 2022
Elżbieta Stanglewicz, 

Nasi górą, olej na płótnie 80x60, 2022

Bożena Macewicz, Wagmostaw, 1956 Zielona Góra, olej 60x80, 2022



Kl
ub

y 
fo

to
gr

afi
cz

ne
 Z

U
TW

FOTO X, foto Stanisław Matuszewski FOTOOKO, foto Kazimierz Błaszyński

Klub Fotograficzno-Filmowy KWADRAT, foto Bolesław Polarczyk



Prace fotograficzne członków ZUTW
wykonane w ramach warsztatów

kluby fotograficzne:
„Fotooko”, „Foto X”, Klub Fotograficzno-Filmowy „Kwadrat”



FOTOGRAFIA W ZUTW
Fotograficzne zainteresowania członków Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowane 

są w trzech Klubach Fotograficznych: „Fotooko”, „Foto X” oraz Pracowni Edukacji Fotograficznej. Seniorzy 
aktywnie uczestniczą w zajęciach wymienionych sekcji, kierując się słuszną zasadą, którą pięknie opisała 
Małgorzata Turzańska w monografii ZUTW:

Fotografia nie zmienia świata, ale opisuje go obrazem, a jednocześnie jest subiektywną wypowiedzią naszych 
przeżyć, myśli i uczuć. Czasami stanowi próbę przekazania piękna, innym zaś razem przekornym pokazaniem 
niedoskonałości otaczającej nas rzeczywistości. Zrozumiałym jest zatem fakt, że towarzyszyła ona działal-
ności naszego ZUTW od początku jego istnienia, a było to możliwe dzięki ludziom, dla których fotografowa-
nie było od zawsze wielką pasją. 

Fotograficy zrzeszeni w sekcjach ZUTW pilnie się uczą rzemiosła fotograficznego, aktywnie tworzą, 
eksponują zdjęcia na wystawach, zdobywają nagrody i wyróżnienia na konkursach organizowanych przez
instytucje kulturalne Zielonej Góry i innych zaprzyjaźnionych miast. Doskonalą umiejętności pod okiem wy-
specjalizowanych profesjonalistów, m.in. Pawła Janczaruka oraz słuchaczy, którzy także prowadzą zajęcia 
z fotografii. Organizują indywidualne i zbiorowe wystawy, dla własnej satysfakcji, ale także po to, by pod-
dać się osądowi potencjalnych odbiorców.

Powstałe – w ramach projektu Artystyczna podróż SENIORA po Zielonej Górze – owoce fotograficz-
nych zmagań, nierzadko z zastosowaniem unikatowych technik, prezentujemy w katalogu.
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Ewa Kwaśniewicz, Wagmostaw, 2022Beata Wołyniec, Osiedle Przyjaźni 2, 2022

Aleksandra Dittrich, ul. Jedności – Kasprowicza, 2022 Krystyna Filmanowicz, ul. Żeromskiego, 2022



40

ALicja Zboralska, Skrzyżowanie ulic Moniuszki, Reja i Jedności, 2022

Alicja Zięta, ul.Kupiecka, 2022

Alicja Zboralska, Stary Rynek z widokiem na ul. Mariacką, 2022

Andrzej Polański, Widok z Alei Niepodległości na dawny KMPiK, 2022
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Andrzej Polański, Złoty Dom – Rynek, 2022

Adam Jastrzębski, Filia żłobka nr 1 ul. Wojska Polskiego, 2022

Andrzej Polański, Wieża Konkatedry – widok z placu
Teatralnego, 2022

Aleksandra Dittrich, Plac Matejki, 2022



42

Anna Ranachowska, Stary Rynek, 2022 Anna Zajkiewicz, Przy Placu Bohaterów, 2022

Anna Zajkiewicz, Kapliczka Nabot os. Pomorskie, 2022Anna Ranachowska, ul. Żeromskiego, 2022
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Boleslaw Polarczyk, ul. Długa, 2022

Bolesław Polarczyk, Dom Harcerza, 2022

Bogumiła Hyla-Dąbek, Bachusik, 2022

Anna Zajkiewicz, Stary Rynek, 2022
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Boleslaw Polarczyk, Ratusz, 2022

Boleslaw Polarczyk, Stary Rynek, 2022

Boleslaw Polarczyk, Galeria u Jadźki, 2022

Bolesław Polarczyk, Cerkiew, 2022
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Elżbieta Józefowicz, ul.Kazimierza Wielkiego, 2022

Elżbieta Józefowicz, ul.Ułańska, 2022

Elżbieta Józefowicz, Konkatedra pw. św. Jadwigi Śl., 
2022

Bronisława Piecharków, ul Mickiewicza z widokiem na konkatedrę św. Jadwigi,
2022
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Elżbieta Józefowicz, ul.Jedności, 2022

Elżbieta Subocz, ul. Westerplatte, 2022

Elżbieta Józefowicz, ul. Mickiewicza, 2022

Krystyna Bałunda, Deptak 3, 2022
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Elżbieta Subocz, Palmiarnia, 2022Elżbieta Subocz, Widok z Palmiarni, 2022

Krystyna Filmanowicz, Winne Wzgórze, 2022Jerzy Staszewski, Wieża Braniborska, 2022



48

Elżbieta Subocz, Podwórko przy ul. Niepodległości, 2022

Elżbieta Subocz, ulica Partyzantów, 2022

Elżbieta Józefowicz, ul. Mariacka, 2022

Kazimierz Błaszyński, al. Niepodległości 20, 2022



49

Elżbieta Stalec, Plac Słowiański, 2022

Grażyna Bogusławska, ul. Chopina, 2022

Ewa Kwaśniewicz, ul. Kupiecka, 2022

Krystyna Filmanowicz, ul. Wyspiańskiego 5, 2022



50

Halina Robakowska, Narożnik Ogrodowej i Fabrycznej, 2022

Halina Adamiak, ul. Żeromskiego, 2022 Halina Adamiak, ul. Reja, 2022

Elżbieta Stalec, Plac Bohaterów, 2022



51

Elżbieta Subocz, Cerkiew prawosławna św. Mikołaja Cudotwórcy, 2022

Ewa Kwaśniewicz, Organy w Konkatedrze, 2022

Ewa Kwaśniewicz, Na Placu Katedralnym, 2022

Ewa Kwaśniewicz, Kościół pod wezwaniem NMP, 
2022
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Krystyna Bałunda, Deptak 2, 2022 Jerzy Staszewski, Plac Powstanców Wielkopolskich, 2022

Jerzy Staszewski, Stary Rynek, 2022 Jerzy Staszewski, ul. Matejki, 2022
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Irena Anioł, ul. B. Chrobrego, 2022

Halina Robakowska, ul. Jedności, 2022Irena Anioł, Narożnik ul. Chrobrego i Wyspiańskiego, 2022

Irena Anioł, Narożnik ul. Podgórnej i Zyty, 2022
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Irena Anioł, Stary Rynek, 2022

Bronisława Piecharków, Plac Matejki, 2022

Jerzy Malek, Muzeum, 2022

Andrzej Polański, ERMITAŻ – Plac Pocztowy, 2022
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Krystyna Filmanowicz, Plac Wielkopolski 1, 2022

Irena Zawadzka, ul. Pod Filarami z widokiem na Stary Rynek, 2022 Irena Zawadzka, Plac Pocztowy z widokiem na Sikorskiego, 2022

Kazimierz Błaszyński, Filharmonia, 2022



56

Krystyna Jaworska, Stary Rynek, 2022 Krystyna Rutkowska, ul. Dworcowa, 2022

Krystyna Filmanowicz, Plac Wielkopolski 2, 2022 Krystyna Filmanowicz, Plac Wielkopolski 3, 2022



57

Małgorzata Turzańska, ul. Kupiecka 1, 2022 Małgorzata Turzańska, ul. Kupiecka 2, 2022

Roman Grobarski, Widok od strony Konkatedry, 2022 Krzysztof Subocz, Polska Wełna, 2022
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Stanisław Matuszewski, ul. Żeromskiego z widokiem na Ratusz, 2022 Irena Anioł, ul. Kupiecka, 2022
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Stanisław Matuszewski, ul. Kupiecka – Chopina, 2022 Stanisław Matuszewski, Plac Pocztowy, 2022
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Grażyna Bogusławska, ul. Towarowa, 2022Stanisław Matuszewski, Plac Pocztowy – w tle Wieża Głodowa, 2022

Krystyna Jaworska, Plac Słowiański – Sąd, 2022 Roman Grobarski, ul. Niepodległości, 2022



61

Krzysztof Subocz, ul. Wrocławska, 2022

Roman Grobarski, Fontanna przy Filharmonii, 2022 Nina Czekała, Zaułek przy Ratuszu, 2022

Nina Czekała, Stary Rynek, 2022



62

Zofia Biniewska-Dobrzyńska, ul. Sowińskiego, 2022 Zofia Stępka, ul. Bankowa, 2022

Zofia Biniewska-Dobrzyńska, ul. Sikorskiego, 2022 Zofia Stępka, Stary Rynek z widokiem na ul. Pod Filarami, 2022
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Teresa Kaczmarek, ul. Lisowskiego, 2022

Zofia Biniewska-Dobrzyńska, ul. Wrocławska, 2022 Teresa Kaczmarek, Narożnik ul. Grottgera i Sikorskiego, 2022

Stanisław Matuszewski, Stary Rynek – Bank, 2022



64

Krystyna Bałunda, Deptak 1, 2022

Zofia Stępka, ul. Pod Filarami z widokiem na Ratusz, 2022

Roman Grobarski, ul. Krośnieńska, 2022

Teresa Brandyk, Dom Kolejarza, 2022
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Roman Grobarski, Bar przy Dworcu PKP, 2022 Teresa Brandyk, VII LO – ul. Wyspiańskiego, 2022

Teresa Brandyk, Pływalnia – ul. Wyspiańskiego, 2022Krystyna Filmanowicz, ul. Drzewna, 2022
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Elżbieta Subocz, Osiedle Przyjaźni, 2022

Bolesław Polarczyk, Rondo PCK, 2022 Kazimierz Błaszyński, Palmiarnia, 2022

Teresa Brandyk, Dworzec Przesiadkowy, 2022



67

Bogumila Hyla-Dąbek, Rzeźba Klema Felchnerowskiego, 2022

Krzysztof Subocz, Osiedle Słoneczne, 2022

Kazimierz Błaszyński, Zielona Góra ze Wzgórza Winnego, 2022

Irena Anioł, Focus Mall, 2022
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Roman Grobarski, ul. Źródlana, 2022 Roman Grobarski, ul. Porcelanowa, 2022

Piotr Warcholak, ulica Kasztanowa, 2022 Nina Czekała, ul. Źródlana 1, 2022



69

Bogumiła Hyla-Dąbek, Ogród Botaniczny, 2022

Elżbieta Subocz, Dolina Gęśnika, 2022

Nina Czekała, ul. Źródlana 2, 2022

Roman Grobarski, ul. Ceramiczna, 2022
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Boleslaw Polarczyk, Biblioteka Uniwersytecka, 2022

Adam Jastrzębski, CAFE – os. Przyjaźni, 2022Kazimierz Błaszyński, Uniwersytet Zielonogórski, 2022

Adam Jastrzębski, Biblioteka Uniwersytecka, 2022
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Beata Wołyniec, Osiedle Przyjaźni 1, 2022Krzysztof Subocz, ul. Rydza Śmigłego, 2022

Krzysztof Subocz, ul. Wojska Polskiego, 2022 Krzysztof Subocz, Osiedle Przyjaźni, 2022
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Krystyna Filmanowicz, Tarasy Łużyckie, 2022

Krzysztof Subocz, Rondo Jana Pawła II, 2022

Krzysztof Subocz, Rondo Anny German, 2022

Roman Grobarski, Schody do stacji Nowy Kisielin, 2022
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Elżbieta Subocz, ulica Zbyszka Godlewskiego, 2022

Elżbieta Subocz, ulica Lisia, 2022

Jerzy Staszewski, ul. Podgórna, 2022
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Kazimierz Błaszyński, Osiedle Pomorskie-1, 2022

Irena Anioł, Osiedle Pomorskie, 2022Kazimierz Błaszyński, Osiedle Pomorskie-2, 2022

Krzysztof Subocz, Osiedle Piastowskie, 2022
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Krystyna Filmanowicz, ul. Wyszyńskiego, 2022 Krystyna Filmanowicz, ul. Sulechowska CRS, 2022

Irena Sekulska, ul. Sulechowska 1, 2022 Irena Sekulska, ul. Sulechowska 2, 2022
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Janina Komorowska, Jędrzychów, 2022

Janina Komorowska, ul. Jędrzychowska 2, 2022 Janina Komorowska, ul. Jędrzychowska 3, 2022

Janina Komorowska, ul. Jędrzychowska 1, 2022
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Jerzy Staszewski, Stary Kisielin, 2022 Krystyna Jaworska, Stary Kisielin – Pałac, 2022

Nina Czekała, Lotnisko, 2022 Krzysztof Subocz, Lotnisko w Przylepie, 2022



foto Bolesław Polarczyk
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Tradycja śpiewacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze rozpoczęła się 
niemal równolegle z powstaniem ZUTW, jeszcze w ubiegłym wieku. Tę chwalebną 
kartę zapisali uzdolnieni muzycy, dyrygenci, działacze społeczni i cała rzesza śpiewa-
ków – solistów i chórzystów.

Projekt Artystyczna podróż SENIORA po Zielonej Górze, o którym szczegóło-
wo informujemy w niniejszym katalogu, zakładał aktywność jego uczestników tak-
że w obszarze muzyki. Przewidywał intensywne warsztaty muzyczne, które zostały 
przygotowane przez uzdolnionego nauczyciela muzyki i zielonogórskiego dyrygen-
ta – Jakuba Gościniaka. Zajęcia trwały od kwietnia do czerwca 2022 roku w łącznej 
liczbie 50 godzin. Uczestnikami warsztatów byli członkowie ZUTW, w szczególno-
ści osoby należące do Chóru MODERATO liczącego sobie kilkadziesiąt osób. W trak-
cie zajęć seniorzy poznawali repertuar związany tematycznie z Zieloną Górą Zakoń-
czeniem warsztatów było zaprezentowanie praktycznych umiejętności chóru, który 
dał dwa koncerty pt. Piosenki o Zielonej Górze. Pierwszy z nich miał miejsce podczas 
Winobrania 2022, natomiast drugi – podczas wernisażu wystaw malarskich i foto-
graficznych. Warto dodać, że koncerty odbyły się z towarzyszeniem zaproszonych 
muzyków – instrumentalistów i wokalistów. Dodatkowo w projekcie przewidziano 
i zrealizowano zakup segregatorów do nut dla uczestników warsztatów, które słu-
żyć będą muzykującym artystom jeszcze przez długie lata. Założeniem warsztatów 
było przede wszystkim wzbogacenie doświadczeń artystycznych seniorów, roz-
wój ich umiejętności wokalnych, budowanie umiejętności pracy w zespole, poprawa 
koncentracji i podniesienie morale uczestników, także – umożliwienie występów na 
szerszym forum. Projekt był także niecodzienną okazją do zaprezentowania piose-
nek, pieśni i poezji o Zielonej Górze lub z nią związanych podczas ważnego dla mia-
sta wydarzenia kulturalnego – Winobrania oraz zakończenia projektu Artystyczna 
podróż SENIORA po Zielonej Górze.

Chór MODERATO



80

Fragment utworu pt. Hej Winobranie
(słowa T. Cegielski, muzyka W. Piórek)

w aranżacji Jakuba Gościniaka





Artystyczna podróż
SENIORA
po Zielonej Górze
(katalog malarsko-fotograficzno-muzyczny)
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