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Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skrótów materiałów oraz do nadawania własnych tytu-
łów. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji w swojej witrynie internetowej materiałów drukowa-
nych w „Bibliotekarzu Gorzowskim” bez osobnego powiadomienia i wynagrodzenia ich autorów. Materiały 
niewykorzystane nie będą odsyłane do autorów.



Minął rok od wydania pierwszego numeru Bibliotekarza Gorzowskiego. Mieliśmy nadzieję, że 2021 rok 
będzie już wolny od pandemii. Niestety, obostrzenia pandemiczne niezmiennie nam towarzyszą także 
w Bibliotece. Jednak, dzięki szczególnym środkom ostrożności, nadal możemy podejmować szereg 
działań i spotykamy się w kolejnym numerze naszego pisma.

W poprzednim numerze oprócz prezentacji wydarzeń, inspiracji oraz działań podejmowaliśmy te-
maty zmagań z pandemią w bibliotece i radzenia sobie z wyzwaniami , które przed nami postawiono. 
Obecnie jesteśmy bogatsi o doświadczenia i silniejsi. Wiemy, że poradzimy sobie w każdej sytuacji.

Mijający rok dla gorzowskiej Książnicy okazał się niezwykle bogaty, zarówno w wydarzenia, lecz 
przede wszystkim w nowości książkowe. Biblioteka, pozyskując środki z różnych źródeł zakupiła rekordową 
ilość nowości wydawniczych – 17 198 książek. To wszystko dla naszych Czytelników!

Do drugiego numeru zaprosiliśmy ponownie Krystynę Kamińską, zajmującą się na co dzień lite-
raturą regionalną, prowadzącą na naszej stronie internetowej cykl „Czytaj ze mną”, która przybliżyła 
nam tym razem sztuki teatralne Zdzisława Morawskiego. Na łamach naszej publikacji swoimi spo-
strzeżeniami i zainteresowaniami podzieliła się Marta Kudelska, pisząc o Stefanie Żeromskim i jego 
pasji bibliotekarskiej, a także Elżbieta Zalewska, która realizowała projekt „Mini ogród- maxi korzyść” 
w gorzowskiej bibliotece. W artykule przeczytacie Państwo, jak betonowa przestrzeń zamieniła się 
w ogród. Może stanie się to dla Was inspiracją? Emilia Mioduszewska przedstawia sposób na uroz-
maicenie czytelnikom czasu w bibliotece, prezentując założenia pomysłu „Uczta dla ucha”. Z kolei 
Magdalena Chorkawa przedstawia pomysł na letnie zajęcia dla dzieci śladem ulubionych bohaterów 
literackich. Pisząca te słowa, Magdalena Matuszewska, podzieliła się wynikami opracowania spuścizny 
Anny Makowskiej-Cieleń, która trafiła do Sekcji Dokumentów Życia Społecznego. Na koniec nasz Top 
10, Natalia Płosaj omówiła książki, które cieszyły się w Wypożyczalni Naukowej WiMBP im. Zbigniewa 
Herberta w Gorzowie Wielkopolskim największą popularnością.

 Zapraszamy do lektury!

 Magdalena Matuszewska
 Redaktor naczelna
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Sztuki teatralne Zdzisława Morawskiego



5

Październikowej w 1967 r. Liczy 32 
strony. Trafiłam także na umowę 
z dn. 13 XI 1969 r. pomiędzy Woje-
wódzką Spółdzielnią Spożywców 
w Zielonej Górze Oddział w Go-
rzowie a Zdzisławem Morawskim 
na napisanie montażu słowno-po-
etyckiego o tematyce związanej 
z 25-leciem ziem zachodnich pod 
roboczym tytułem „List znad War-
ty”. Nie ma śladu pracy nad takim 
widowiskiem. Ciekawe, że umowa 
ta określa kwotę honorarium nie-
co wyższą od ówczesnej przecięt-
nej miesięcznej płacy, ale nie za-
wiera daty wykonania. Czyżby była 
to tylko forma stypendium?

*
Akcja tylko jednej sztuki – „I wszy-
scy bronili swojej drogi” toczy się 
w przeszłości, tu – w okresie mię-
dzywojennym, wszystkie pozosta-
łe dzieją się współcześnie.

Żadna ze sztuk nie dzieje się 
w okresie wojny, ale okres ten bę-
dzie wracał w opowiadaniach, słu-
chowiskach i sztukach głównie po to, 
by porównać niezłomność postaw 
w okresie wojny z miałkością zacho-
wań w czasie pokoju.

Tematykę współczesną autor 
analizował w dwojaki sposób: po-
ważnie, z wyraźnymi elementami 
moralizowania, albo satyrycznie. 
Przeważa ten drugi sposób, a na-
wet w sztukach o założeniu serio 
szyderczy uśmiech autora zawsze 
jest widoczny.

Po zmianach społecznych w Pol-
sce, czyli na początku lat 80., Moraw-
ski podejmuje nowe tematy. Bawi się 
przemianami w „Izbie Lordów” oraz 
pokazuje rozterki Polaków w kon-
frontacji z modelem życia w Niem-
czech zachodnich („Odwiedziny 
we Fryburgu”).

*
Zdzisław Morawski miał ambicje 
tworzenia wizji scenicznej, często 

Juliusza Osterwy w Gorzowie  
Wlkp. – 16 maja 1971 r.

•	 „Technik księstwa Donderów” 
– Teatr im. L. Kruczkowskiego 
w Zielonej Górze – 11 maja 
1974 r.

•	 „Mała improwizacja Kajetana” 
– Teatr 13 Muz w Szczecinie – 
1974 r.

•	 „Rzymska potrawa” – Teatr Pro-
pozycji Polskiej Sztuki Współ-
czesnej, teatr impresaryjny – 4 
kwietnia 1977 r.

Oprócz wymienionych przeczyta-
łam jeszcze 13 sztuk:
•	 „I wszyscy bronili swojej drogi”,
•	 „Dom wśród sadów”,
•	 „Mariaż”,
•	 „Bal milionerów”,
•	 „Biała kawka”,
•	 „Camping”,
•	 „Izba Lordów”,
•	 „Klementyna”,
•	 „Obecność Łukasza”,
•	 „Odwiedziny we Fryburgu”,
•	 „Sezam”,
•	 „Przystanek na schodach”,
•	 „Urząd”.

Można więc przyjąć, że Zdzisław 
Morawski napisał 20 sztuk z prze-
znaczeniem dla teatru.

Do zespołu tego zaliczyć należy 
jeszcze dwie wersje montażu poezji 
lubuskiej: jedną z tytułem „Piwnica 
pod magiem”, drugą – „Godzenie 
przez zwadę”. Na maszynopisie 
pierwszego widnieje stempel Miej-
skiego Urzędu Kontroli Prasy, Publi-
kacji i Widowisk w Gorzowie Wlkp. 
z 30 maja 1964 r., a na drugim taki 
sam stempel, ale z datą 4 czerwca 
tegoż roku. Prawdopodobnie któryś 
z tych scenariuszy pokazany został 
na scenie Teatru im. J. Osterwy 5 
września 1964 r. w reżyserii Tadeusza 
Byrskiego pt. „Pejzaż otwarty”.

W archiwum jest jeszcze sce-
nariusz widowiska pt. „Gloriae 
memoriae” przygotowany na pod-
stawie wierszy różnych poetów 
z okazji 50-lecia Wielkiej Rewolucji 

W archiwum Zdzisława Mo-
rawskiego, jakie od 2018 r.  
znajduje się w Wojewódz-

kiej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej im Zbigniewa Herberta, sztuki 
teatralne stanowią duży zespół. Nie  
są one datowane, trudno więc usta-
lić, w jakiej kolejności były pisane. 
W chronologii pomagają daty pre-
zentacji niektórych, ale nie są to daty 
wiążące. Żadna nie była drukowana 
w całości, na łamach „Nadodrza” 
opublikowano jedynie fragmenty 

„Marii Prety” i „Wilczych Dołów”.
Zdzisław Morawski intereso-

wał się życiem teatralnym Gorzowa 
i miast sąsiednich, pisał recenzje 
najpierw do „Stilonu Gorzowskiego”, 
potem „Nadodrza” i innych pism.

Związki te otwiera widowisko 
pt. „Pejzaż otwarty” złożone z wier-
szy poetów lubuskich, wystawione 
w Teatrze im. J. Osterwy 4 września 
1964 r. Na afiszu jako reżyser jest 
podpisany Tadeusz Byrski. Wysta-
wienie tej propozycji było sympa-
tycznym gestem dyrekcji w sto-
sunku do młodych miejscowych 
artystów, jeszcze niedoświadczo-
nych w teatralnej specyfice. Dekora-
cje zaproponowali plastycy, którzy 
niedawno osiedli w Gorzowie – Han-
na i Henryk Lisowie, muzykę opra-
cował współpracujący z teatrem 
pianista Jan Bukowski, na klarnecie 
grał Eugeniusz Piątkowski, a udział 
wzięli wszyscy aktorzy.
W następnych latach państwowe te-
atry wystawiły siedem sztuk Zdzi-
sława Morawskiego:
•	 „Wilcze Doły” – Teatr im. Juliusza 

Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 18 
maja 1968 r.

•	 „Baśń o zaczarowanym chlebie” 
– Teatr im. Juliusza Osterwy 
w Gorzowie Wlkp. – 2 stycznia 
1970 r.

•	 „Maria Preta, czyli Życie nie 
znosi żałoby” – Teatr Wybrzeże 
w Gdańsku, scena w Sopocie – 
3 kwietnia 1971 r.

•	 „Żarty moich dni” – Teatr im. 
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płaci za wizytę lekarza, czyli przed-
stawia propozycje nie do odrzuce-
nia z ludzkiego punktu widzenia. 
Franciszek wskazuje Romanowi wyż-
sze cele, zwycięstwo rewolucji i so-
cjalizmu, ale Roman załamuje się 
i podpisuje zgodę na wyjazd, czyli 
akceptuje pracę dla państwa.

akt iii:
1939 rok. Roman przez dwa lata 
nie przyjeżdżał do domu, bo się 
wstydził reakcji środowiska. Tylko 
przysyłał pieniądze. Tymczasem jego 
poświęcenie było daremne, bo có-
reczka zmarła, a żona przyjmuje 
awanse szefa policji. Sąd partyjny 
wydał na Romana wyrok śmierci, 
który miał wykonać brat Franciszek. 
Był on wewnętrznie przekonany, że 
musi zabić brata, ale partia została 
zdelegalizowana, więc i wykonanie 
wyroku odroczono do czasu, aż za-
cznie działać. Franciszek jest prze-
konany, że na pewno tak będzie, bo 
robotnicy muszą pod jej sztandarami 
walczyć o zmianę ustroju.

Wybuchła wojna. Roman, Ostro-
wąs i ludzie ze wsi z Franciszkiem 
na czele mają zaatakować drogę, 
którą będzie szło wojsko niemiec-
kie, a najlepiej wysadzić most, gdy 
będzie na nim pociąg wiozący nie-
mieckich żołnierzy. Nie doszło do 
tego, bo posterunek został zaatako-
wany przez Niemców. Giną wszyscy 
Polacy, rozstrzelany został nawet 
lekarz Ast, choć nie walczył, ale 
dlatego, że jest Żydem.

*
Sztuka ma pokazać, jak w okresie 
międzywojennym żyli i walczyli ro-
botnicy. Franciszek mówi językiem 
pełnym frazesów ideologicznych, 
Roman ma cechy przywódcze, ale 
także operuje sloganami, nie ma 
w nim przekonania do realizacji celu, 
jaki wyznacza partia Franciszka. 
Dlatego giną wszyscy.

Stosunek aktora do przedsta-
wionej rzeczywistości zawiera się 

recenzji wymaga odrębnej pracy. 
Wskazane by było posadowienie tych 
sztuk w pejzażu dramaturgii polskiej  
II poł. XX w. Zadanie takie pozosta-
wiam tym, których zainteresuje cała 
twórczość Zdzisława Morawskiego.

I wszyscy bronili swojej drogi
Sztuka pochodzi zapewne z pierw-
szego okresu twórczości, o czym 
świadczy jej wymowa ideologicz-
na, a także tradycyjnie prowadzona, 
w zasadzie epicka akcja. Ma trzy 
akty, akcja rozgrywa się w latach 
1921-1939. Środowisko robotnicze. 
14 osób na scenie.

akt i:
Rok 1921. Halina Wszelaka czeka 
na powrót męża Romana z wojny. 
Najpewniej polsko-radzieckiej, ale 
w tekście nie pada nazwa wroga. 
Roman wraca z honorami i ordera-
mi, ale brat Franciszek ma do niego 
pretensje, że walczył przeciwko ro-
botnikom, którzy obalili burżuazję 
i tym samym o cele obce polskim 
robotnikom. Choć nie ma pieniędzy, 
Roman nie podejmuje pracy w poli-
cji, a zostaje woźnym, jak się okaże 
tylko na krótko. Wśród witających 
Romana są stronnicy Franciszka, ale 
jest policjant i policjantowa, można 
przyjąć, że są tu zaprezentowane róż-
ne stanowiska polityczne, ale bez za-
uważenia, że Polska jest na początku 
swojej niepodległości. Najważniejsze 
okazują się rodzina i bieda.

akt ii:
1937 r. Roman jest już przywódcą 
robotników, ma stanąć na czele 
strajku. Tymczasem w domu bie-
da, córeczka choruje, nie na co 
jeść, nie ma za co wezwać lekarza. 
Zgłasza się Ostrowąs – przedsta-
wiciel władzy, który proponuje Ro-
manowi zatrudnienie przy budowie 
umocnień na wschodniej granicy 
państwa, jego żonie daje pieniądze, 

wykorzystywał kilka planów funkcjo-
nujących równocześnie w czasie lub 
w przestrzeni, bawił się kostiumem, 
sugerował ruch sceniczny. W jego 
sztukach zazwyczaj występuje wie-
lu bohaterów, a nawet aktorzy mają 
do wykonania po kilka ról. Ale nie 
ograniczał reżyserów swoją wizją 
teatralną, jego didaskalia są krótkie, 
raczej sygnalizujące na co autor 
kieruje uwagę. Tylko „Przystanek na 
schodach” opatrzył dość obszernymi 
informacjami, jak ma wyglądać sce-
na i jakie efekty należy wprowadzać 
w odpowiednim czasie: Cała scena 
zagospodarowana schodami. Po obu 
stronach schodów stoją statyści z po-
chodniami w rękach. Będą oni pod-
czas akcji imitować posągi lub też 
będą się ruszać, by stworzyć nierówny, 
załamany rytm światła: powinno to 
stworzyć nastrój niepokoju, a nawet 
zagrożenia. Oświetleniu winno towa-
rzyszyć tykanie zegara, które będzie 
się nasilać w chwilach przejść postaci 
dramatu, a zacichać w momentach 
prowadzenia dialogu. Rytm tykania 
zegara też powinien być nierówny.

W 1969 r. Morawski przesłał 
„Przystanek...” do Teatru Lubuskiego 
w Zielonej Górze, którego dyrektorem 
był wtedy Jerzy Hoffman. On nie przy-
jął tekstu do realizacji, ale niebawem 
sam wystawił sztukę Leona Kruczkow-
skiego „Śmierć gubernatora” w in-
scenizacji – zdaniem Morawskiego 

– w całości przejętej z jego „Przystan-
ku...”. W dokumentach po Moraw-
skim są jego skargi na wykorzysta-
nie tego pomysłu przez Hoffmana 
kierowane do władz państwowych 
(Ministerstwo Kultury) i politycznych 
(KW PZPR). Autor zrobił publiczną 
awanturę o przywłaszczenie pomy-
słu inscenizacyjnego.

Poniżej przedstawiam moje no-
tatki po lekturze utworów. Są stresz-
czenia akcji i podstawowe dane od 
autora dotyczące realizacji, własne 
uwagi ograniczyłam do lakonicznych  
ocen. Analiza przedstawień pokaza-
nych na scenach i przypomnienie 
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się dziecka, jej mąż Rodak się cie-
szy. Jest tu także Anna, niby sanita-
riuszka, która nie chciała jechać do 
Niemiec z ewakuowanym szpitalem. 
Trzej mentorzy (Filozof, Gwizdacz 
i Wartłoby, poprzednio Spryciarz) 
analizują okoliczności, np. długo de-
batują, co to znaczy być wolnym i czy 
warto być wolnym. Potem trochę dla 
hecy przebierają się w mundury SS-

-manów, ale dochodzi do awantur 
i nieporozumień. W tym akcie jeszcze 
wiele zbieżności z innymi utworami 
tematycznie zbieżnymi, wywodzący-
mi się z tego samego źródła.

akt ii:
Gizela rodzi dziecko, ale jest ono 
czarne. Dywagacje: od diabła, czy 
od Murzyna. Okazuje się, że od 
Murzyna. Rodak odbiera Gizeli jej 
dziecko, oddaje na wychowanie 
Annie. Znów różne rozważania filo-
zoficzne o współżyciu seksualnym 
(duże partie przeniesione z Kama-
sutry) i na różne inne tematy.

akt iii:
Córka Gizeli Halinka jest już doro-
sła i bardzo zadowolona, że jest 
czarna, czyli inna od pozostałych, 
dziękuje mamie za oryginalność i nie 
może zrozumieć, dlaczego ojciec 
matkę odrzucił.

akt iV:
Jedno wielkie nieporozumienie, bo 
wszystkim wyrastają rogi, Anna żyła 
ze wszystkimi bohaterami sztuki, ale 
Halinka jest młoda i świeża. Sztukę 
kończy wielka pieśń do rogów.

*
Trudno doszukać się sensu takiego 
rozbudowania pomysłu literackie-
go poszukiwania swojego miejsca 
po zakończeniu wojny podejmo-
wanego w powieściach i w innych 
sztukach. Odniesienia do rzeczywi-
stości żadne, filozofia miałka, walo-
ry sceniczne kiepskie.

Spryciarza i Chłopca do osiedlenia 
się tutaj. Chłopiec będzie jeździł 
na traktorze, a Gwizdacz obejmie 
lokalne stanowisko.

akt iii:
Po jakimś czasie. Teraz gospodarują 
tu wszyscy: Gruby każe nazywać się 
Grubińskim, a miejscowość nazwał 
Grubowo, Kaśkę traktuje jak swoją 
kobietę, choć na starym miejscu 
zostawił żonę. Kaśka jest młoda 
i dzielna, więc chcą się nią zająć 
zarówno Mały, jak i Chłopiec. Tym-
czasem ona miała dziecko z Gru-
bym, które podobno zakopała, ale 
zaprzecza, jednak nie wiadomo, co 
się z dzieckiem stało. Przyjeżdża 
Komendant powiatowy i wszystkim 
żyjącym wyciąga różne wcześniej-
sze grzeszki, szczególnie Grubemu. 
Okazuje się, że nikt nie jest czysty. 
Nie wiadomo, z kim Kaśka zosta-
nie. Miejscowy Komendant, czyli 
Spryciarz chce, żeby miejscowość 
nazywała się Sezam i żeby postawić 
pomnik Gwizdaczowi.

*
Czy tak się stanie? Autor nie daje 
odpowiedzi.

mariaż
Poetycka komedia w czterech ak-
tach, 116 s. maszynopisu.
Didaskalia: Rzecz dzieje się współ-
cześnie, na scenie, w czasie teraźniej-
szym, przeszłym i przyszłym, pod-
czas seansu nocnych wspomnień 
pionierów osadnictwa. Dekoracja 
jest jedna, gdyż więcej rupieci nie 
potrzeba, aktorzy mogą być ubrani 
jak chcą, reżyser może się wcielić 
w autora.

akt i:
Przed domem spotykają się osad-
nicy, którzy zaraz po wojnie szukają 
dla siebie miejsca. Gizela spodziewa  

w smutnym tytule: „I wszyscy bro-
nili swojej drogi”, jakby dopuszcza-
jąc możliwość wielu dróg.

Właściwie jest to pomysł na 
powieść, nie na sztukę. Długa, epic-
ka opowieść o postawach i ideologii 
napisana na wyraźne powojenne 
zamówienie ideologiczne. Odpo-
wiedź na zapotrzebowanie władz 
politycznych, z mało optymistycz-
nym zakończeniem.

dom wśród sadów
Sztuka w trzech aktach, 81 s. ma-
szynopisu.

akt i:
Troje szabrowników – Gruby, Kaśka 
i Mały znajdują bogaty i pusty dom, 
cieszą się rzeczami, ładują je do 
worów. Nakrywają ich czterej mło-
dzieńcy, którzy są idealistami i szuka-
ją sezamu, czyli domu wśród sadów. 
To znani z powieści „Bezimienni” Fi-
lozof, Spryciarz, Gwizdacz i Chłopak. 
Podoba im się ten dom, ale nie są 
przekonani, bo może gdzieś znajdą 
lepszy. Najpierw wyganiają szabrow-
ników, biesiadują, piją wódkę, po-
tem szabrownicy wracają, dochodzi 
do sprzeczki i dom płonie.

akt ii:
Przed innym domem stoją dwaj 
Niemcy, którzy wiedzą, że wojna 
się skończyła, ale i tak chcą wy-
kończyć wszystkich Polaków i Ro-
sjan. Płoszy ich dwóch przybyszy, 
czyli Ojciec i Syn, którzy uznają, że 
to dobry dla nich dom, snują ma-
rzenia o zwykłym życiu. Ale Niem-
cy ich zabijają. Potem przychodzą 
tu czterej młodzieńcy z pierwszego 
aktu. Filozof decyduje się na pozo-
stawienie kolegów i samodzielne 
życie. Pozwalają mu odejść. Gdy 
odkrywają trupy Ojca i Syna, ujaw-
niają się Niemcy i zabijają Gwizda-
cza. Ale wtedy przychodzi Komen-
dant i robi porządek, czyli namawia 
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Wartłoby – sędzia wszystkich czasów,
Żołnierze – panowie dwaj.

Rzecz dzieje się współcześnie i w przy-
szłości, na scenie, podczas seansu 
nocnych wspomnień. Z tego powodu 
ważny jest tylko jeden czas, czas sce-
nicznej realizacji. Dekoracja jest jed-
no. Reżyser może się wcielić w autora.

Rzecz jest skrótem „Mariażu”.

Dwa plany czasowe przenikają się 
wzajemnie: realnie – 20 lat po woj-
nie i we wspomnieniach – czas za-
raz po wojnie. Rozpoczyna Filozof, 
wyjaśniając metodę artystyczną, 
czyli przenikanie planów.

akt i:
Do domu wśród sadów przychodzą 
Filozof, Gwizdacz i Wartłoby, włamują 
się, bo słyszą ludzi także podcho-
dzących do tego domu. Rzeczywiście  
przychodzą Gizela, która jest jego 
właścicielką, Anna – pielęgniarka, któ-
ra nie wyjechała z Niemcami, i Rodak. 
Gizela ich zaprasza, Rodak deklaruje, 
że się z nią ożeni, chociaż jest w cią-
ży, Anna będzie się nimi opiekować. 
Otwierają drzwi, bo mają klucz do 
domu, a tam czeka na nich trzech 
SS-manów. Przerażenie. A to byli 
trzej pierwsi przebrani w niemieckie 
mundury. Gwizdacz wyprowadza 
Annę, bo chce ją zgwałcić. Sytuację 
rozwiązuje Marek, który wkracza 
z polskimi żołnierzami i rozwiązuje 
konflikt. Ośmiesza przebierańców, 
każąc ich porozbierać, a nawet spu-
ścić spodnie. Gizela przygotowuje 
kolację i wyrzeka na wszystkich, któ-
rzy gwałcą kobiety. Nasi trzej bohate-
rowie rozpoznają w Marku swojego 
kumpla, ale on się do takich związ-
ków nie przyznaje. Trzej bohaterowie 
za karę będą pilnować domu, gdy 
Rodak pojedzie z Gizelą w swoje 
strony, by wziąć ślub.

akt ii:
Gizela rodzi dziecko, pomaga jej 
Anna. Nasi bohaterowie rozprawiają 

tywnego bohatera, czyli wątki z póź-
niejszych rozważań autora, a jed-
nocześnie dużo tu z pierwotnego 
pomysłu na opowieść o osadnikach.

żarty moich dni
W dokumentach znajduje się podanie 
Morawskiego do Ministerstwa Kultu-
ry z prośbą o przyznanie stypendium 
na dokończenie sztuki „Żarty moich 
dni”. Dołączona jest rekomendacja 
dyr. Teatru im. J. Osterwy – Krystyny 
Tyszarskiej-Skołudy z deklaracją, że 
chce sztukę wystawić wiosną 1971 r.  
w miejsce planowanej wcześniej 

„Marii Prety”. Morawski dołączył 
konspekt sztuki.

Premiera odbyła się 16 maja 1971 r. 
W programie Morawski napisał, że 
inspiracją był dla niego otaczający 
świat, literatura i język, jakim się wów-
czas posługiwano. Pisał: Gdy mijam 
mój świat, wydaje mi się czasami, 
że stroi on do mnie osobliwe miny 
i zaprasza do ich opisania.

Zamiast dzielić sztukę na akty 
i sceny, Morawski podzielił ją na 

„żarty”.

Reżyser Czesław Skołuda: Bardzo 
złożona jest struktura tego utworu, 
autor operuje wieloma czasami ak-
cji, które wzajemnie się przenikają. 
Mamy tu do czynienia z symulta-
nizmem czasów akcji. Ta bardzo 
złożona struktura utworu wymaga 
wielkiej precyzji i czytelności w sce-
nicznej realizacji.

Komedia w trzech aktach, 64 s.

Występują (alfabetycznie):
Anna – uniwersalna kochanka świata,
Czarnela – dziecko sceny,
Filozof – czynny członek zdarzeń,
Gizela – ta, której zadano gwałt po-
zorny,
Gwizdacz – pozorny gwałciciel,
Jurcuś – sługa życia,
Listonoszka – to po prostu listo-
noszka,
Marek – osoba poczwórna,
Rodak – ten, co sobie zadał króla,

Dużo pracy wymagało napisanie 
takiej sztuki. W części pierwszej ob-
szerne partie są rytmizowane. W trak-
cie lektury nasuwały mi się skojarze-
nia z „Weselem”, jakby na przekór, bo 
tam był obraz destrukcji, a tu budo-
wanie nowego życia na gruzach.

Sezam
Utwór sceniczny w jednym akcie, 
32 s. maszynopisu.

Rzecz dzieje się współcześnie gdzieś 
w świecie.

Przeróbka sztuki „Mariaż”, wersja 
skrócona, skondensowana, sprowa-
dzona do jednego wątku. W części 
pierwszej występują czterej bohate-
rowie poprzednich utworów z tego 
nurtu: Filozof, Gwizdacz, Wartłoby 
(w innych wersjach Spryciarz) i Par-
tyzant (w innych wersjach Mały).

Bohaterowie szukają miejsca na 
szczęśliwie, spokojne życie po wojnie. 
Wartłoby znajduje taki dom, z które-
go dopiero co wyszli Niemcy, a obok 
domu ładną kobietę w ciąży. Decydu-
je się na związek z nią i przedstawia 
się jako ojciec jej dziecka. Pierwsze 
spotkanie Wartłobego i Lucyny ob-
serwują Filozof, Gwizdacz i Partyzant. 
Uznają, że nasi bohaterowie znaleźli 
miejsce do życia, czyli sezam.

Potem okazuje się, że dziecko 
urodziło się czarnoskóre, a więc War-
tłoby nie jest jego ojcem. Potępia mat-
kę, odrzuca dziecko. Filozof chciałby 
z Wartłobego zrobić pozytywnego bo-
hatera swojej powieści, ale gdy dowia-
duje się, że odrzucił dziecko, każe mu 
pogodzić się z sytuacją. On ma opory.

Filozof napisał książkę z boha-
terem, jakiego sobie wymyślił, czyli 
pozytywnym, ale podczas spotkań 
z czytelnikami przyznawał, że to 
wizja nieprawdziwa, bo życie jest 
bardziej skomplikowane, niż czło-
wiek sobie ułoży.

*
Można przyjąć, że to traktat o tym, 
jak i o czym pisać, jak tworzyć pozy-
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to w całym campingowym towa-
rzystwie jedyną czystą osobą oka-
zuje się córka Brodnego, która osta-
tecznie tu w ogóle nie występuje.

*
Temat sztuki, mimo wakacyjnej sce-
nerii, jest poważny – roztrząsanie 
dylematów moralnych, które niesie 
nowy świat i przemiany obycza-
jowe, ale egzemplifikacja mocno 
naciągana. Jedynym mądrym czło-
wiekiem okazuje się dozorca Kulik, 
którego nic nie dziwi.

Miejsce akcji jak w powieści 
„Każdy miał wakacje”, wspólna po-
stać dozorcy Kulika i Suchego, czyli 
wczasowicza, który stale wychodzi 
na przystanek po dziewczynę, a ona 
nie przyjeżdża.

maria Preta, czyli życie nie 
znosi żałoby
Wystawienie Gdańsk Teatr Wy-
brzeże, Sopot, premiera 3 kwietnia 
1971, dużo recenzji do ew. przeczy-
tania (bibliografia).

Fragment druk.: „Nadodrze” 1971, 
nr 7, s. 8; „Ziemia Gorzowska” 1974 
(lipiec), s. 13, 19.

Występują:
Ankicz – dziennikarz,
Belter – dyrektor teatru, oficer,
Julia – laborantka,
Anna,
Kacper – łazik, generał,
Melcher – działacz,
Ozdora – scenograf,
Piotr – lekarz,
Preta Maria – aktorka,
Rajtar Jan – fotograf, mąż Marii,
Sabina – córka Marii i Jana,
Rajtar Roman – syn Marii i Jana, re-
żyser,
Renata – adwokat, palestrant,
Włodek – syn Melchera,
Wojewoda, czyli Jurczyk – łazik, poeta,
Zyta – kierownik.

Rzecz dzieje się współcześnie, ak-
cja rozgrywa się w domu Rajtara, 

Występują:
Kulik – stróż nocny, dozorca,
Kramarz – inżynier,
Lidka – jego dziewczyna,
Brodny – lekarz,
Halina – jego dziewczyna,
Suchy – architekt,
Irena – dziewczyna z campingu.

Sceny rozgrywają się głównie na po-
moście wchodzącym w jezioro, gdzie 
panowie budują tratwę. Także obok 
wejścia do domków campingowych.

akt i:
Igraszki panów po czterdziestce 
z młodymi studentkami. Panien-
ki przyjechały na camping, by się 
zabawić, ale potem dowiadujemy 
się, że wszyscy byli wcześniej umó-
wieni. Suchy, który co parę godzin 
wychodzi na przystanek, imponu-
je Irenie, że tak mocno kocha swo-
ją oczekiwaną kobietę, a nawet się 
tym afiszuje.

Na początku aktu Brodny do-
staje telegram, że jego córka (20 lat) 
nie pojedzie na obóz, a ma zamiar 
przyjechać do niego na camping. 
Pan jest spłoszony, panienki mają 
fochy i akcja kręci się wokół tego, 
jak poukładać zdarzenia i relacje, 
żeby wszyscy byli zadowoleni.

akt ii:
Ostatecznie córka przysyła drugi 
telegram, że nie przyjedzie. Rów-
nież Suchy także otrzymuje wiado-
mość od oczekiwanej wybranki, że 
ona nie przyjedzie. Z bardzo dłu-
gich rozmów ostatecznie wynika, 
że panienki – Lidka i Halina – mają 
propozycję wakacji w lepszym to-
warzystwie i wyjeżdżają. Natomiast 
Suchy – jak się okazało – czekał na 
córkę Brodnego, ale ta, jak się do-
wiedziała, że on ma żonę, posta-
nowiła zrezygnować ze wspólnych 
wakacji. Tymczasem on kocha ją 
miłością głęboką i postanowił się 
rozwieść, aby się z nią ożenić. Tak 

tekstami z Kamasutry o przyjemno-
ściach męsko-damskich. Okazuje się, 
że dziecko jest czarne i to nie wina 
czarta, a Murzyna, który zgwałcił  
Gizelę. Rodak jest zrozpaczony, za-
biera dziecko Gizeli i oddaje na wy-
chowanie Annie, bo wcześniej przy-
znawał się do ojcostwa, a teraz nie 
chce. Długa scena pijackich maja-
ków ze wspomnień wojennych i roz-
terek moralnych. Znów pojawia się  
Marek, ale także nie przyznaje się 
ani do wspólnoty wojennej, ani tego, 
że wprowadzał porządki.

akt iii:
Akcja już teraz, czyli po latach. Oka-
zuje się, że wszyscy nasi męscy bo-
haterowie odwiedzali Annę w jej 
domu, a więc wszyscy z nią żyli. Gi-
zela wyjechała do wuja w Hambur-
gu, więc Rodak weźmie z nią rozwód 
i ożeni się z Anną. Córka Czarnela 
jest zadowolona ze swojej skóry, 
która ją wyróżnia, nie rozumie ojca, 
który matkę potępił. Ojciec jej ku-
puje mercedesa od Marka, który 
nie jest tamtym Markiem. Symbo-
lem współczesności są rogi, które 
rosną najpierw Rodakowi, a potem 
wszystkim bohaterom. Ogólne po-
plątanie. Znów pokazuje się inny 
Marek, który dowodzi, że jest ich 
czterech braci i pokazywali się po 
kolei, ale to nic nie znaczy.

*
W ogóle nie wiadomo, po co ci Mar-
kowie byli. Nowy pomysł autora.
Jest tu klasyczny podział na akty 
i sceny, nie ma żadnych „żartów”.

Widać, że Morawski nie mógł 
wyjść z kiepskiego pomysłu opo-
wieści o latach pierwszych z udzia-
łem Filozofa, Gwizdacza i Wartłobego, 
przebierańców w SS-manów, czar-
nego dziecka i jego odrzucenia.

Camping
Sztuka w dwóch aktach.
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internacjonalistycznym. Chodzi o to, 
że pod Kurskiem Niemcy strasznie do-
stali i na tę cześć o guberni się mówi.

Druga sprawa przed sądem 
dotyczyła tego, że dwie siostry bliź-
niaczki zrobiły awanturę w zakładzie, 
co spowodowało, że ludzie się przy-
glądali, a nie pracowali. Bardzo so-
bie bliskie są te siostry, takie same 
w wyglądzie i w charakterach. Aż tak 
bliskie, że się zamieniły mężami i te-
raz nie wiadomo, kto komu dziecko 
zrobił. I o to była awantura.

Sąd nie rozstrzygnął żadnej 
z tych spraw.

cz. ii biała kawka
Młoda racjonalizatorka została przed-
stawiona w gazecie jako wzór pra-
cownika, co wzbudziło oburzenie. 
Kolektyw uznał, że pokazanie jej 
(choć jest dobra) oznacza, że starsi 
nie są zasłużeni. Rozumowaniem rzą-
dzi demagogia, szermowanie uogól-
nieniami bez sensu, powoływanie 
się na socjalistyczną ideologię, itp. 
Ostatecznie dziewczynę wyrzucono 
z oddziału.

cz. iii kreator
Pewien podpity pan wymyślił, że 
trzeba przed wejściem do zakładu 
ustawić sztandar i kogoś, kto będzie 
trzymał wartę przy nim. Potem dy-
wagacje, a nawet awantura: dlacze-
go ten, a nie ja, dlaczego jeden, a nie 
kilka osób, dlaczego nie ma emery-
tów ani młodzieży. Znów wyolbrzy-
mianie dla satyrycznego ujęcia.

*
Trzy części sztuki ostro krytykują so-
cjalistyczne stosunki w zakładzie 
pracy, deformację ludzkich umysłów, 
ideologię, która wypacza prosty zdro-
wy rozsądek. Sztuka napisana spraw-
nym dialogiem, nawet ciekawym 
językiem podporządkowanym ide-
ologii, ale wszystko bardzo dalekie 

dbają o sztukę. Nie ma żadnych pod-
tekstów politycznych. Maria to nie-
zwykła artystka, ale musi umrzeć, bo 
nie ma dla niej miejsca na tym świe-
cie. W tamtym, wojennym wszystko 
było na swoim miejscu.

Pomysł z tej sztuki Morawski  
rozwinął w powieści „Miłość usunie 
tę żałobę” i w następnych, w któ-
rych znacznie rozbudował wątek 
gorzowski.

biała kawka. sceny z życia 
fabrycznego
Na wstępie autor zaznacza: Utwór 
składa się z trzech części, jakby jed-
noaktówek, lecz każda z nich ma sa-
modzielny tytuł i przynosi nieco inny 
problem. Połączenie tych utworów 
w jedną całość nastąpiło dlatego, że 
są one związane ze sobą miejscem 
akcji, czasem scenicznego dziania 
się oraz występującymi osobami.

cz. i przed trybunałem
Troje działaczy przeprowadza kole-
żeński sąd nad tymi, którzy szkodzą 
zakładowi. Pierwszym jest oskarżo-
ny, który niegrzecznie odnosił się 
do pani w sekretariacie, gdy chciał 
wejść do dyrektora. A chciał rozma-
wiać z dyrektorem, ponieważ został 
skreślony z listy mieszkaniowej i nie 
ma gdzie mieszkać z rodziną. W jego 
opinii zachowywał się grzecznie, 
ale sekretarka ma inne zdanie. Tu 
zabawa słowami, stwarzanie nowych 
wyrażeń, niby wyrastających z ide-
ologii, np.:

Oskarżony SKOK: – Obywatel kie-
rownik do człowieka przemawia jak 
do klasy robotniczej, która wytwa-
rza wszystkie nowe wartości, a ta 
kurska jej gubernia sekretarka za-
raz ruszyła z twarzą na człowieka 
pracy, jakby Marksa nie czytała.

GARLICKI: – Prosiłem was, obywate-
lu, o to, byście nie używali wyrazów.

SKOK: – Co to za wyraz, obywatelu 
sądzie, to tylko przysłowie o znaczeniu 

w holu przerobionym na pracow-
nię fotograficzną.

Kacper prosi Wojewodę, czyli 
Jurczyka, o wprowadzenie go w lep-
sze towarzystwo, czyli do klubu te-
atralnego. Kacper wygrał milion 
złotych i ma ambicje, by znaleźć się 
wyżej w hierarchii społecznej, a jest 
hodowcą drobiu.

W salonie trwa rozmowa jakby 
z „Wesela”, ocena współczesnego 
społeczeństwa, dużo sceptycznych 
myśli. Rozważania o miejscu sztuki 
w społeczeństwie. Zebrani wspomi-
nają Marię, żonę Jana Rajtara, która 
dziesięć lat temu zagrała w farsie 

„Zielony gil”, a potem wyjechała 
do Warszawy i tam zrobiła karierę. 
Ostatnio wystąpiła w „Heddzie Ga-
bler” w Teatrze Telewizji, podziwia-
ła ją cała Polska, a przyjaciele z jej 
miasta, przede wszystkim dyrektor 
teatru, bardzo chciałby ją zaprosić 
na swoją scenę.

Niespodziewania zjawia się Ma-
ria. Postanowiła wrócić do domu 
i z Prety stać się znów Marią Rajtaro-
wą. Sądzi, że w ten sposób wyjdzie 
z choroby, która ją gryzie. Wraca 
także do grona przyjaciół z czasów 
wojny, gdy każdy mógł na każdego 
liczyć. Teraz już tak nie jest. Piotr 

– lekarz nie podejmuje się jej wyle-
czyć, bo to guz, a pewnie rak. Maria 
ma zwidy, na scenę za jej sprawą 
wracają czasy wojny, gdy ona jest 
siostrą, frontową pielęgniarką, Piotr 

– lekarzem, rannym jest Wojewo-
da, czyli aktualnie poeta i pijaczek 
Jurczyk, a oficerem dyrektor teatru. 
Przeplatają się sceny teraźniejsze 
z przeszłością, by podkreślić, że wte-
dy była jedność wśród ludzi, a teraz 
nie ma takich związków. Ostatecz-
nie na prośbę dyrektora Maria zga-
dza się wystąpić na scenie, ale nie 
zdąży, bo umiera.

*
W zamiarze autora – jak sądzę – jest 
to rozrachunek ze złą teraźniejszo-
ścią, ale tylko dlatego, że ludzie nie 
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ze scenami ni to z przeszłości, ni to 
z jakichś innych sztuk. Po co i dlacze-
go, nie mogłam zrozumieć.

cz. iii ostatnia wieczerza
Na wielkim fotelu siedzi Wilkowa, 
starsza pani, która przepowiedziała 
koniec świata, bo tego dnia kometa 
miała uderzyć w słońce. Wiadomo 
więc, że wszyscy umrą. Dlatego piją 
na umór, Wilkowa pozwala synowi 
ożenić się z Różyczką, rakarzówną, 
bo wiadomo, że do tego ślubu nie 
dojdzie. A nawet sama koniecznie 
chce zawrzeć ślub z Mrozem. Ten 
się ogania przed babą, ale ostatecz-
nie się poddaje. Potem okazuje się, 
że końca świata nie będzie, bo ko-
meta nie trafiła w słońce. Ale Wilko-
wa w swoim fotelu jak na katafalku 
dalej tkwi.

*
Niejasna wymowa całej sztuki. Pierwszy 
akt w klimacie Szaniawskiego, w dru-
gim skomplikowana konstrukcja dra-
maturgiczna, trzeci – pełne szaleń-
stwo nie wiadomo w jakim celu.

Klementyna
Sztuka w jednym akcie.

Dyrektor gimnazjum Marczak 
po przyjściu do pracy dowiaduje się, 
że Klementyna, dziewczyna, która nie-
dawno zdała maturę, rano koło swoje-
go domu siedziała całkiem naga, a ma-
musia ją osłaniała przed widzami.

Wokół tego faktu robi się awan-
tura. Sprzątaczki od razu wyolbrzy-
miają, że szła całkiem naga i pięt-
nują ją jako nierządnicę, inspektor 
z kuratorium chce zamknąć szkołę, 
delegat związku nauczycieli ma pre-
tensje do dyrektora. Rzeczowa jest 
tylko starsza sekretarka. W gabinecie 
dyrektora znajduje się przypadkiem 
dziennikarz ze stolicy, który fakt pa-
radowania nago po mieście uznaje 
za demonstrację wolności, chce Kle-
mentynie wznieść (prasowy) pomnik.

wyróżnienie w konkursie debiutów 
dramaturgicznych organizowanym 
przez Teatr Ateneum w Warszawie 
w 1967 r., druk: fragment „Nadodrze” 
1967, nr 5, s. 8, 9.

Maszynopis, 61 s., kilka egzemplarzy.

Rzecz dzieje się w małej miejsco-
wości Wilcze Doły, które na mapie 
może są, a może ich nie ma.

Tyle autor na wstępie. Jeśli to 
miejscowość, to powinno się pisać 
Wilcze Doły, a we wszystkich mate-
riałach dotąd tytuł był pisany „Wil-
cze doły”.

cz. i karmiciel ptaków
W Wilczych Dołach zamieszkał star-
szy pan o nazwisku Mróz, który opie-
kuje się ptakami, leczy chore, karmi 
zdrowe. Przyszli do niego bracia Sta-
nisław i Michał Wilkowie, przynieśli 
chorego ptaka i zaprosili na wieczór 
do ich matki.

Potem przyszedł milicjant Gła-
dysz, aby się dowiedzieć, dlaczego 
pan Mróz tutaj zamieszkał. Przyszedł 
mecenas Roth, aby się dogadać 
z Mrozem, bo Mróz pisze ludziom 
skuteczne odwołania, a adwokat 
na tym traci. W trakcie szamotaniny 
otwierają się drzwi szafy i ukazuje się 
wiszący na wieszaku mundur majo-
ra Milicji Obywatelskiej. Okazuje się, 
że Mróz po przejściu na emeryturę 
postanowił zmienić środowisko i na 
wsi zajmować się ptakami.

cz. ii przenikanie
Obok poprzednich występują jesz-
cze Ziemba – przewodniczący rady 
zakładowej, figura, Pogodny – re-
daktor gazetki i Zawada – robotnik, 
który gra kilka postaci.

Miejsce akcji – rekwizytornia te-
atru. Tam zamknął się Zawada, bo 
już ma dosyć udawania różnych ludzi 
w przedstawieniach teatralnych. Inni 
dobijają się do niego, ostatecznie 
otwiera, a wtedy zaczyna się prze-
dziwne wymieszanie scen tu i teraz 

nie tylko od prawdy, ale nawet saty-
rycznego prawdopodobieństwa.

technik księstwa donderów
Komedia w dwóch aktach wysta-
wiona w Teatrze Lubuskim w Zielo-
nej Górze. Premiera 11 maja 1974, 
reż. Biliński.

Występują (alfabetycznie):
Ahata – córka Technika,
Baba – minister,
Fabryn – dworzanin,
Jonatan – błazen o wyglądzie 
dziewczęcym,
Leonora – żona Technika,
Symeon – dworzanin duchowny,
Technik – księstwa Donderów.

Groteska o sprawowaniu władzy. 
W państwie od lat nie jada się mięsa 
i choć obywatele się buntują, wład-
ca dowodzi, że to dla ich dobra. Ge-
neralnie scena po scenie pokazuje, 
jak władza może wszystko odwrócić 
do góry nogami. Technik twierdzi, że 
nie żadna idea, ale mechanizm spra-
wowania władzy jest najważniejszy. 
Dlatego władzę sprawuje właśnie 
Technik, a nie ideolog.

Idea ciągle aktualna, choć parę 
pomysłów mocno trąci myszką albo 
jest po prostu niesmacznych: cór-
ka tak bardzo chce objąć władzę, 
że godzi się na stosunki kazirodcze 
z ojcem, a potem okazuje się, że oj-
ciec udaje, bo jest niewydolny do 
współżycia.

Ale też dużo dobrych pomysłów, 
np. jak wykorzystać sąsiadów, aby 
byli przekonani, że są wrogami, a ro-
bili to, co im narzuci Technik.

Myślę, że sztuka by się wybroni-
ła przy pokazaniu jej współcześnie. 
Jest tak ostrym oskarżeniem ma-
nipulacji, jakiej może dopuścić się 
władza, że aż dziwię się, że ją wy-
stawiono na scenie.

wilcze doły
Premiera 18 V 1968, Teatr im. J. Oster-
wy, reż. Jan Błeszyński (dyr. teatru), 
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wystąpienia o alimenty od Magusa. 
W międzyczasie Eugenika przyznaje 
się, że nie jest w ciąży, a tylko matka 
poradziła jej, żeby w ten sposób zna-
lazła sobie męża. Zaczęła od Tam-
bora, bo jest najbardziej bezczelny, 
ale Magus też może być.

Przychodzi Magus, żeby po-
wierzyć Tamborowi swoją sprawę. 
Ludzie buntują się przeciwko produ-
centom lemieszki, a to on namówił 
ich do podjęcia takiej produkcji, bo 
jest przekonany, że to potrawa bar-
dzo zdrowa i potrzebna organizmowi. 
Teraz ma wyrzuty sumienia, czuje się 
winny. Chciałaby, aby Tambor zajął 
się sprawą, aby za jego pośrednic-
twem poszło to do prasy, aby wszy-
scy dowiedzieli się, że lemieszka jest 
dobra. Tambor się zgadza, ale pod 
warunkiem, że Magus ożeni się z Eu-
geniką. Najpierw ogłosi się, że Euge-
nika jest w ciąży nie wiadomo z kim, 
a Magus się zgodzi z nią ożenić, a tym 
samym okaże swoje dobre serce. To 
będzie grunt pod wykazanie, że miał 
rację w sprawie lemieszki.

akt ii:
Bunt się rozszerza. Na jego czele stoi 
Instans i Pora, córka jego żony, ale nie 
jego. Tambor podoba się Porze i ona 
wykorzystuje okazję, z jaką przysła-
ła ją matka, aby przysposobić so-
bie Tambora. Matka dała jej kopertę 
z pieniędzmi dla Tambora, ale Pora 
te pieniądze wyjęła i przeznaczyła 
na walkę o sprawy ludu, czyli prze-
ciwko lemieszce. W sądzie odbyła 
się rozprawa rozwodowa Instansów, 
ale Tambor występował przeciwko 
swojemu klientowi, a trzymał stro-
nę pani Instans. Fabian, jej obrońca, 
ma do niego pretensje, oskarża go 
o dwulicowość, co dla Tambora nie 
jest wykroczeniem, bo uznaje racje 
obu stron.

Rzecz się kończy awanturą, 
powstaniem, tumultem powszech-
nym. Na scenie zostaje tylko Tambor, 
który spokojnie mówi, że za tydzień 
jego kancelaria zapełni się ludźmi, 

Utwór sceniczny w dwóch aktach, 
84 s. ksero maszynopisu.

Występują:
Eugenika – dziewczyna,
Fabian – adwokat,
Glaber – syn Fabiana, dziennikarz,
Magus – lekarz,
Mitra – dama, ciotka Tambora,
Pora – córka Reginy Instans, Regi-
na Instans,
Tambor – adwokat.

Rzecz dzieje się w miejscu, które może 
być kancelarią adwokacką. Widz 
powinien sobie to miejsce raczej wy-
obrazić. Sugestie ku takiemu wyobra-
żeniu są w tekście. Kostiumy aktorów 
mogą być stylizowane na autentycz-
ne, ale nie powinno to być zadaniem 
nadrzędnym. Zawsze jednak dekora-
cje i kostiumy winny być bardzo pro-
ste. Prostota dekoracji i kostiumów 
winna w sposób naturalny być złączo-
na z pewną oschłością dialogów.

akt i:
Bohaterem głównym jest Tambor 

– adwokat wyrachowany i intere-
sowny. Dziwi się, że ciotka Mitra 
dała drobne pieniądze komuś po-
trzebującemu pomocy. Przychodzi 
do niego Regina Instans ze zlece-
niem, aby opóźniał jej proces roz-
wodowy z mężem, a on jest wła-
śnie rzecznikiem jej męża. Nie ma 
obiekcji, aby wziąć pieniądze od 
Reginy, chociaż bierze także od jej 
męża. Adwokatem pani Reginy jest 
Fabian. Podsłuchuje jej rozmowę 
z Tamborem, ale też się nie dziwi.

W mieście trwa bunt. Ludzie 
buntują się, bo dostają do jedzenia 
tylko zupę z otrębów, czyli lemieszkę, 
zwaną też rzymską potrawą.

Przychodzi Eugenika i mówi 
Tamborowi, że jest w ciąży i że on 
jest ojcem dziecka. On najpierw jej 
tłumaczy, że byłby złym ojcem i że 
mu nie jest potrzebna żadna żona. 
Najlepiej będzie, jak zostanie żoną 
Magusa. Skłania ją, żeby podpisa-
ła upoważnienie dla Tambora do 

Dyrektor zachowuje spokój, prosi 
o sprowadzenie Klementyny, dzienni-
karską propozycję traktuje jako nie-
właściwą, wskazuje, że taki rozgłos 
stanie się krzywdą dla Klementyny. 
Tymczasem dziennikarz rozpoznaje 
w dyrektorze byłego zastępcę proku-
ratora wojewódzkiego. Ten wyjaśnia, 
że zmęczyło go miejskie życie, a że 
jest także polonistą z wykształcenia, 
zdecydował się na zamieszkanie 
w małej miejscowości.

Przychodzi Klementyna i opo-
wiada, że w barze wypiła dwa piwa, 
a spili ją dwaj miejscowi notable. 
Ona pamięta, że ją wprowadzili do 
taksówki, a potem film jej się urwał. 
Jest załamana, nie chce się przed ni-
kim tłumaczyć, bo by musiała oskar-
żyć ważne osoby. Wcześniej dyrektor 
chciał, aby poszła na studia, ale jej 
mama uznała, że córka musi praco-
wać i załatwiła jej robotę na poczcie, 
którą dziewczyna właśnie miała 
rozpocząć, ale teraz nie ma mowy 
o takiej pracy. Ostatecznie dyrektor 
postanawia, że Klementyna pójdzie 
na studia, a do czasu rozpoczęcia 
zamieszka u jego przyjaciela gdzieś 
daleko. Dyrektor postanawia prze-
konać matkę dziewczyny obietni-
cą, że się ożeni z Klementyną po 
skończeniu przez nią studiów. Kle-
mentyna nie wydaje się być z tego 
powodu szczęśliwą.

*
Rzecz o postawach moralnych na 
poważnie, choć z przerysowaniem 
krytykantów. A i tak argumentacja 
dyrektora jest po prostu naiwna. 
Wyraźny brak autorskiej odwagi 
w kreśleniu trudnych sytuacji.

rzymska potrawa
W bibliografii jest informacja, że rzecz 
została wystawiona w ramach Te-
atru Propozycji Polskiej Sztuki Współ-
czesnej, teatr impresaryjny – a pre-
mierę miała w gorzowskim teatrze 
4 kwietnia 1977 r. W historii teatru 
nie jest odnotowana.
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szef,
filozof,
Monika – studentka,
prof. Kurtz i jego córka Elza,
Krystyna – koleżanka Moniki,
Pielęgniarka,
Wolfgang – student,
Bertold – matka Moniki,
chór,
statyści.

Na scenę wchodzą dwaj pielęgnia-
rze i na noszach niosą trupa. Rozma-
wiają między sobą, potem docho-
dzi Dojwel. Dywagują o moralności 
i trwałych wartościach. Upewniają 
się, że na świecie jest coraz więcej 
ludzi złych, więc trzeba ich elimino-
wać, tak jak tego na noszach.

Potem wchodzimy w świat stu-
dentów: Monika, Elza, Krystyna, Wol-
fgang – wszyscy coś mataczą, kręcą, 
chcą podkupić profesora, dostać sty-
pendium, itp.
Generalnie nie zrozumiałam, co ma 
się zmienić, żeby na świecie było le-
piej niż jest.

Pielęgniarzom już się nie chce 
zabijać, a Dojwel także dowodzi, że 
lepiej ludzi skrzywiać i prostować 
niż zabijać. Więc będą prostować 
studentów, tyle że zanim ich wypro-
stują, to zabijają. Rolę przewodniczki 
niespodziewanie pełni pani Bertold, 
która ma pracownię kapeluszy, ale 
tajnie szyje podkłady do hełmów.

Utwór jest rodzajem moralite-
tu. Nie wiadomo, ani gdzie, ani kie-
dy dzieje się akcja, o jakie wartości 
chodzi. Bohaterowie mają niepoko-
jące niemieckie imiona, może więc 
o rozliczenie z postawami z okresu 
wojny, ale tego do końca nie od-
czytałam. Niektóre pomysły wręcz 
rodem z groteski, ale całość ma ton 
serio. Styl podniosły, zrytmizowany. 
Autor dużo musiał nad tym utwo-
rem myśleć, aż zatracił sens.

izba lordów (farsa)
Dopisek ręczny ołówkiem: Przek(a-
zane). Dyr. Teatru Kuźnikowi – IX 92 r.

czeka go wielkie szczęście. Wtedy 
przychodziła piękna Irena i rozko-
chiwała go w sobie. Gdy on uwierzył 
w wielkie szczęście i postanawiał 
rozwieść się z dotychczasową żoną, 
ona już miała innego na tapecie.

Zdenerwowany Zygmunt wy-
biega z domu wprost pod samo-
chód i ginie. A Andrzej jednak nie 
ma odwagi powiedzieć żonie, że ją 
zdradza i choć zapewnia, że kocha, 
pozostawia Irenę. Dlatego zasługuje 
na pochwałę od Łukasza.

Moralitet: nie zakochuj się zbyt 
szybko i nie rób krzywdy własnej żonie.

Z założenia rzecz mocno prze-
wrotna. Morawski lubi takie szyder-
cze pokazywanie świata.

„urząd”
„urzędnicy”
Dwie wersje tego samego pomysłu 
na utwór sceniczny w jednym akcie.

Maszynopis „Urzędu” ma 10 s. bez za-
kończenia. Przekreślony tytuł „Śnieg”.

Rękopis z tytułem „Urzędnicy” ma 
12 s., zaczyna się tak samo, ale od 
piątej strony zmiany w dialogu.

Osoby: Kierownik, Rak, Kura, Janko, 
Papuga.

Rzecz się dzieje w urzędzie zajmują-
cym się oczyszczaniem miasta. I choć 
w tym mieście śnieg się nie trzyma, 
leży najwyżej godzinę, właśnie teraz 
mocno pada. No i robi się popłoch.

Niedopracowane, niedobre. Wyraź-
nie autor miał pomysł, ale go zarzucił.

Przystanek na schodach
65 s. maszynopisu. Na końcu daty: 
1962-1969, a więc pisany dość dłu-
go, pewnie przerobiony.

Rzecz dzieje się współcześnie. Scho-
dy w klinice.

Bohaterowie:
Dwaj pielęgniarze – Kajzer i Pyrc,
Dojwel – człowiek z klatki schodowej,

bo znów będą mieli do siebie indy-
widualne pretensje, a on zarobi pie-
niądze na ich różnych pomysłach.

*
Rzecz pokazuje skorumpowany świat, 
bezczelność jednych i klęskę ludzi 
ideowych.

bal milionerów
Sztuka w jednym akcie, do 21 s., ale 
to chyba nie jest całość. Na przebitce.

Rzecz dzieje się w restauracji 
na wsi. Najpierw popijają miejscowi 
chłopi, ale kierownik lokalu i bufeto-
wa ich wypraszają, bo od 18.00 lokal 
zajął milioner.

Rzeczywiście przyjeżdża, a z nim 
jego ferajna – pięciu panów i cztery 
panie. Choć mają pieniądze i wizual-
nie prezentują się lepiej niż chłopi, 
to okazują się bardziej prymitywni 
niż miejscowi rolnicy. Silą się na 
sztukę i kulturę, ale słoma im z bu-
tów wychodzi.

Miała to być satyra na nowobo-
gackich, ale rzecz nie jest skończona 
i ogólnie kiepskie.

Obecność Łukasza
Utwór sceniczny w jednym akcie, 
19 s. maszynopisu.

Rzecz dzieje się współcześnie. 
Typowe mieszkanie w nowym bu-
downictwie, pokój podzielony zasło-
ną, część niewidoczna dla widza.

Łukasz (ok. 50 lat) siedzi przy 
stole. Przychodzi Irena z Andrzejem, 
oboje znacznie młodsi. Andrzej jest 
zakochany w Irenie, rozważa, jak ma 
powiedzieć żonie, że kocha inną. Nie 
wie, kim dla Ireny jest Łukasz. Ona pro-
wadzi Andrzeja za kotarę. Przychodzi 
Zygmunt i informuje Irenę, że właśnie 
powiedział swojej żonie, że kocha ją 
i się z żoną rozwiedzie. Irena oświad-
cza Zygmuntowi, że już go nie kocha.

Okazuje się, że Łukasz z Ireną 
(córką/żoną?) prowadzili taki pro-
ceder. Łukasz wróżył mężczyźnie, że 
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Robert Dębiec – syn Jana, lat 25-28 
(już zasiedziały w Niemczech z do-
brymi papierami, zajmuje się nim 
ciotka, siostra matki, odciąga go od  
środowisk polskich emigrantów, aran-
żuje jego małżeństwo z bogatą dziew-
czyną z Bawarii),
Henryk – inżynier, komiwojażer, lat 
30 (liczy na dostanie azylu w Niem-
czech, w podaniu napisał, że był 
w Polsce szykanowany, więc boi 
się wrócić do kraju. W Niemczech 
dzieje mu się źle, cwaniaczek, łapie 
się każdej roboty, nawet na granicy 
szpiegostwa, od Hani wyciąga pie-
niądze i ucieka z kraju),
Pankrac – listonosz, lat 60 (Polak już 
osiadły w Niemczech, na państwo-
wej posadzie, ma kontakty z roda-
kami, bo nosi listy. Bardzo tęskni 
do kraju, cierpi, że wybrał obywa-
telstwo niemieckie i teraz nie może 
wrócić do siebie. Tęskni do rozmo-
wy z kimś z Polski, ale nie z emigran-
tami, bo ich świat jest zaburzony),
Teresa – aktoreczka estradowa, lat 29 
(nie ma z czego żyć, chce podnajmo-
wać mieszkanie Roberta, aby tu spro-
wadzać klientów, ale gdy ten odmawia 
przyjmuje propozycję grania w filmach 
pornograficznych, namawia Roberta, 
ale ten i tym razem odmawia),
Hania – kosmetyczka, lat 35 (mieszka 
w obozie dla azylantów, ale sobie na  
czarno dorabia, masując niemieckie  
prostytutki z placu „Pod Cycem”. Dała 
pieniądze Henrykowi, bo obiecał jej 
dobre papiery, a on ją okradł),
Bazyli – cwaniak, lat 35-40.

akt i:
Jan z córką Sabiną jadą do Fryburga 
do Roberta. Na granicy spotyka ich 
Irena, która powołuje się na dalekie 
pokrewieństwo, i jedzie z nimi.
W mieszkaniu Roberta przewijają 
się jego polscy koledzy ze swoimi 
kłopotami.

Wszyscy mu zazdroszczą, że ma 
czystą kartę, jeśli chodzi o pocho-
dzenie, bo jego mama była Niemką. 

dotacji albo pożyczek dla Polaków. 
Przyjechał na polowanie, ale wła-
śnie uciekł mu kot i więźniowie są 
potrzebni do łapania kota.
Krótko, życie jest zabawniejsze niż 
wymyślanie kabaretowych scen.

akt iii:
Znów w gabinecie naczelnika. Wszyst-
ko się wali, a tylko Fugas – strażnik – 
jest spokojny, bo więzienia są wieczne.

*
Jest to satyra na przemiany poli-
tyczne i społeczne, pomysły, które 
same się kompromitują. General-
nie przedobrzone, naciągane. Niby 
farsa, ale tekst za słaby.

Odwiedziny we Fryburgu
Utwór sceniczny w dwóch aktach, 
71 s. maszynopisu.

Autor: Rzecz dzieje się wśród emi-
grantów polskich na terenie RFN. 
Jest to opowieść sceniczna o trud-
nościach asymilacyjnych. […] Utwór 
ten można grać na granicy rzeczy-
wistości i zmyślenia, bowiem ludzie 
ci często swoje chęci próbują przed-
stawiać jako sytuację realną. Robią 

„tragiczną zgrywę”, która może być 
prawdą. Tak często dzieje się z ludź-
mi w trudnych sytuacjach.

Występują:
Jan Dębiec – humanista, lat ok. 60 
(tłumacz poezji z języka niemieckie-
go, jego pierwszą żoną była Niemka, 
z którą ma syna Roberta, a drugą 
Żydówka, z którą ma córkę Sabinę),

Sabina Dębiec – córka Jana, lat 
18-20 (jedzie z ojcem do Niemiec 
i tam zostaje),

Irena Ratkopf – dziennikarka, lat 30-
35 (mieszka w Niemczech, zajmuje 
się wyciąganiem Polaków na zwie-
rzenia, by donosić do niemieckich 
władz, jest zainteresowana Janem, 
proponuje mu małżeństwo, jeśli zo-
stanie w Niemczech, ale on nie chce),

Rzecz dzieje się w małym zakładzie 
karnym, gdzie skazani odbywają karę 
więzienia za zdarzenia drogowe.

Występują:
Trzej pracownicy więzienia: naczelnik 
Suseł, wychowawca – Właz i strażnik 
Fugas, którego ojciec i dziadek także 
pracowali w więziennictwie, więc on 
wie, że więzienia będą zawsze.

Czterech więźniów: scenograf Szelest, 
literat Perkoz, reżyser Karmel, tancerz 
Stopa i Zenek – pan celowy, czyli pil-
nujący porządku z ramienia władzy.

Czas akcji: wyraźnie w okresie 
prze mian, czyli przełom lat 80. i 90., 
kiedy wszystko odwracało się do 
góry nogami.

akt i:
Wychowawca wpadł na pomysł, by 
w ramach szukania nowych form 
resocjalizacji w jednej celi zgroma-
dzić artystów, a oni zrobią kabaret. 
Naczelnik jest tuż przed emeryturą, 
więc się nie boi władzy i zezwala. 
Na scenę po kolei wchodzą artyści, 
przedstawiają się, mają interesują-
ce pomysły.

akt ii:
W celi, czyli Izbie Lordów, osadzono 
ich razem, ale tam nie ma miejsca 
na próby i generalnie nic im nie wy-
chodzi. Tymczasem wychowawca 
wymyśla różne formy więziennej 
rozrywki. Najpierw chciał uczyć ar-
tystów gry w szachy i brydża, a gdy 
się okazało, że inteligentni ludzie to 
potrafią, zarządził zawody, w których 
najpierw będą grali w szachy, a po-
tem w brydża i po zliczeniu wszyst-
kich punktów okaże się, kto jest 
najlepszy. Takie rozgrywki będzie się 
prowadzić nie tylko w więzieniach, 
ale także w zakładach pracy, mia-
stach, państwach, na całym świecie, 
bo teraz zwycięży demokracja.

Okazuje się, że do miejscowości 
przyjechał senator z RFN, czyli z Nie-
miec, który ma wpływ na udzielenie 
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stamtąd. Jedzie też Irena, która chce 
zatrzymać Jana, ale on odmawia.

akt iii:
Kilka lat później. Jan wygłasza mo-
nolog przed samochodem, którym 
ma jechać do Niemiec. Dzieciom już 
się poukładało, mają wygodne życie. 
Konflikty i kłopoty tych Polaków, któ-
rzy wybrali Niemcy, też się wygładziły. 
Jest na ogół dobrze. On, choć zna kul-
turę niemiecką, nie myśli o wyjeździe 
z Polski. Niemcy natomiast zaakcep-
towali dumę Polaków.

*
Temat na powieść, ale autor wy-
brał formę dramatu. W zasadzie to 
przegląd postaw i analiza różnych 
sposobów szukania dla siebie tego 
najlepszego miejsca. Dużo o ko-
nieczności poniżenia siebie dla lep-
szej przyszłości.

Rzecz napisana rytmizowaną 
prozą albo białym wierszem. Sty-
listycznie bogata, wypracowana. 
W tonacji serio. Gdyby wtedy była 

On skarży się na ciotkę, która ma 
poglądy wrogie w stosunku do Po-
laków, ale o siostrzeńca dba, bo jest 
jedynym potomkiem rodu. Zapisała 
mu dobra znajdujące się pod Piłą, 
czyli w Polsce, kojarzy jego małżeń-
stwo z bogatą Bawarką.

Postawy kolegów – jak w omó-
wieniu powyżej.

Ojciec przyjeżdża, wszyscy się 
cieszą.

akt ii:
Ojciec szykuje się do wyjazdu. Sa-
bina postanawia zostać w Niem-
czech. Liczy na mieszkanie brata, bo 
ten jedzie do Monachium. Ale brat 
uznaje, że siostra powinna przejść 
przez obóz dla azylantów, bo dopie-
ro wtedy zmieni się z pieszczoszki 
tatusia w prawdziwą samodzielną 
kobietę. Dla niej to przykra niespo-
dzianka, ale dowie się o tym dopie-
ro po odjeździe ojca. Zaopiekowała 
się nią Irena.

Z Janem przynajmniej do No-
rymbergii chce jechać Pankrac, listo-
nosz, bo chce rozmawiać z Polakiem 

wystawiona, pewnie miałaby do-
bre notowania. Teraz to już temat hi-
storyczny, epizod z polskich dziejów 
współczesnych. Na scenę raczej nie, 
bo inaczej się teraz ze sceny mówi. 
Może do głośnego odczytania albo 
do druku, bo w sumie warta jest po-
kazania szerszej publiczności.
Oprócz sztuk pisanych z założenia 
dla teatru Zdzisław Morawski był 
autorem co najmniej 10 słucho-
wisk, a więc sztuk przeznaczonych 
dla radia.

*
Spośród sztuk Zdzisława Morawskie-
go tylko jedna – „Technik księstwa 
Donderów” – w mojej opinii – mo-
głaby się obronić, jako że podejmuje 
stale aktualny temat sprawowania 
władzy. Jej nieco baśniowa forma 
pomaga w odczytywaniu metafory.

Lektura sztuk przekonuje mnie,  
że Zdzisław Morawski nie miał do-
świadczenia w pracy dla teatru, że 
chciał się wpisać w obowiązującą w la-
tach 70. formę teatru metaforycznego 
i okrutnego, ale efekt był mierny.



Magdalena Matuszewska

Spuścizna Anny Makowskiej-Cieleń  
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim
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Wojewódzkiej w Gorzowie, a na-
stępnie w Wojewódzkim Ośrodku 
Metodycznym w Pracowni Edukacji 
Kulturalnej i Regionalnej w Gorzo-
wie. Uwielbiała teatr. W 1957 roku 
debiutowała w Teatrze Miejskim im. 
J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. w sztu-
ce Roxy Barry’ego Connersa (reż. 
Anatol Herbrych). Podczas studiów  
w Opolu występowała w „Teatrze 
13 Rzędów” i kabarecie S.E.R (Stu-
dencka Estrada Rozrywkowa). Swoje 
życie związała z nauczaniem mło-
dzieży i pracą na rzecz szerzenia kul-
tury W latach 1964-1975 pracowała 
jako nauczycielka języka polskiego 
w Liceum Ogólnokształcącym nr 19 
w Gorzowie (obecnie II Liceum Ogól-
nokształcące im. Marii Skłodowskiej-

-Curie). Założyła tam Klub Miłośników 
Teatru Telewizji, który w nagrodę za 
swoją działalność otrzymał pierw-
szy telewizor dla szkoły. Prowadzi-
ła z uczniami kabaret „Biedronki”. 
W latach 1975-1979 pracowała w Wy-
dziale Kultury i Sztuki Urzędu Woje-
wódzkiego w Gorzowie Wlkp. Była 
współorganizatorką Gorzowskiego 
Towarzystwa Kultury. W latach 1979-
1990 pełniła funkcje sekretarza i dy-
rektora biura GTK. Stworzyła dwie 
serie wydawnicze: „Bibliotekę Lite-
racką GTK” i „Bibliotekę Regionalną 
GTK”. Dzięki jej staraniom w 1986 
roku tomikiem pt. Gwoździe zade-
biutował Piotr Bukartyk. W latach 
1981-1984 pracowała w Zespole 
Szkół Gastronomicznych w Gorzo-
wie Wlkp. Organizowała szkolenia 
dla nauczycieli dotyczące kultury 
i literatury regionu (m.in. wyciecz-
ki dydaktyczne „Śladami pisarzy”). 
Szczególnym sentymentem darzyła 
twórczość Ireny Dowgielewiczowej. 
Dzięki jej staraniom w 1998 roku 
odsłonięto obelisk ku czci gorzow-
skiej pisarki ustawiony na skwerze 
przy skrzyżowaniu ulic Jarosława 
Dąbrowskiego i Adama Mickiewi-
cza, a w 2008 tablicę pamiątkową 
w Alei Gwiazd na Starym Rynku. 
W 1997 roku Wojewódzki Ośrodek 

Ze względu na wartość mery-
toryczną spuścizny, a także na oso-
bę, której dotyczyła, zdecydowa-
no o stworzeniu osobnego zasobu 
dotyczącego A. Makowskiej-Cieleń 
w sekcji Dokumentów Życia Spo-
łecznego znajdującej się w Dziale 
Zbiorów Regionalnych.

Anna Makowska-Cieleń wśród 
wielu postaci, które swym życiem 
i pracą współtworzyły kulturę 
Gorzowa Wielkopolskiego, zajmo-
wała poczesne miejsce. Śladem 
jej działalności na rzecz Gorzowa 
Wielkopolskiego, działalności jako 
regionalistki i działaczki społecz-
nej jest omawiana spuścizna prze-
chowywana w zasobie Biblioteki, 
w Dziale Zbiorów Regionalnych. 

Za pośrednictwem niniejszego 
artykułu autorka chce zaprezen-
tować zarówno przykłady różno-
rodnych materiałów archiwalnych 
stanowiących ową spuściznę, jak 
i postać jej autorki. Zapoznając 
się z kolejnymi opracowanymi 
obiektami, można poświęcić się 
nie tylko ogólnej refleksji nad dzie-
jami kulturalnymi Gorzowa, lecz 
również nad życiem i działalnością 
Anny Makowskiej-Cieleń – anima-
torki kultury, filolożki, pedagożki, 
publicystki i regionalistki. 

Anna Makowska-Cieleń uro-
dziła się w Jagiellonowie na Woły-
niu. W 1946 roku razem z matką 
i dwiema siostrami zamieszkała 
w Starym Kurowie. Uczęszczała do  
Liceum Ogólnokształcącego w Drez-
denku i Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej w Opolu (1964). Od 1957 roku 
była związana z Gorzowem. Od tego  
momentu całe jej życie było związane 
z gorzowską kulturą i działalnością na 
rzecz jej rozpowszechniania. W latach 
1957-1958 pracowała w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Gorzowie 
Wlkp., ale nie był to jedyny „biblio-
teczny” epizod w jej życiu, ponie-
waż w latach 1990-1997 pracowała 
również w Pedagogicznej Bibliotece 

„Gromadzenie polskiego dzie-
dzictwa narodowego, jego 
przechowywanie dla następ-

nych pokoleń i jak najszersze udo-
stępnienie jest powinnością insty-
tucji, których zadaniem jest dbałość 
o zasoby kultury. Od końca XX wieku 
wprowadzają one nowoczesne me-
tody zabezpieczania dóbr kultury, 
tworząc ich cyfrowe odwzorowania, 
udostępniane milionom użytkowni-
ków z całego świata – dzięki nowym 
technologiom komunikacyjnym – za 
pomocą Internetu”1. Idea związana 
z gromadzeniem i upowszechnie-
niem zbiorów przyświeca Wojewódz-
kiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Z. Herberta w Gorzowie Wielko-
polskim od momentu istnienia, czyli 
od 75 lat. 

W maju 2021 roku Biblioteka 
otrzymała dar od rodziny Anny Ma-
kowskiej-Cieleń – zespół materiałów 
przekazany w kartonach, które obec-
nie stanowią unikatowy materiał 
dokumentacyjny po zmarłej w 2016 
roku gorzowskiej nauczycielce i ani-
matorce kultury Annie Makowskiej-

-Cieleń. W przekazanych materia-
łach znaleziono: wycinki prasowe, 
notatki, scenariusze, koresponden-
cję urzędową, fotografie – zarówno 
osobiste, jak i te dokumentujące 
pracę regionalistki. Ponadto, inne 
dokumenty o ważnym znaczeniu 
dla rozwoju gorzowskiej kultury, 
w tym korespondencję urzędową 
w sprawie budowy obelisku Ireny 
Dowgielewicz – gorzowskiej pisarki, 
organizacji Wigilii Narodów, Spo-
tkań Zespołów Cygańskich Roma-
ne Dyvesa, Nagrody Kulturalnej im. 
Janusza Słowika, a także prywatną  
i zawodową korespondencję z nie-
miecką tłumaczką Karin Wolf, licz-
ne recenzje pisane przez Annę Ma-
kowską-Cieleń oraz przemówienia 
okolicznościowe. W przekazanych  
dokumentach odnaleziono również  
zaproszenia na imprezy organizowa-
ne w województwie lubuskim, do  
których udziału zapraszano Annę 
Makowską-Cieleń.
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Korespondencja i materiały doty-
czące Ireny Dowgielewicz oraz jej 
utworów [1970-2008]

Korespondencja, wiersze wspomnie-
nia Stanisławy Plewińskiej [ok. 1986-
ok. 1999]

Kserokopie dokumentów oso-
bistych Ireny Dowgielewicz [ok. 
1963-1985]

Materiały dotyczące działalności 
dydaktycznej Anny Makowskiej-Cie-
leń [1965-2010]

Materiały dotyczące działalności 
Oddziału Związku Sybiraków w Go-
rzowie Wielkopolskim [1991-2009]

Materiały dotyczące Festiwalu Pio-
senki Domów Pomocy Społecznej 
[1997-1999]

Materiały dotyczące Ireny Dowgie-
lewicz [1978-2010]

Materiały dotyczące Janusza Sło-
wika i Nagrody im. Janusza Słowika 
[2005-2010]

Materiały dotyczące Karin Wolf [Tom 
1] [1994-2010]

Materiały dotyczące Karin Wolf [Tom 
2] [1992-1994]

Materiały dotyczące Międzynaro-
dowych Spotkań Cygańskich Ro-
mane Dyvesa [1994-2004]

Materiały dotyczące Wigilii Naro-
dów [2007-2011]

Materiały i korespondencja Anny 
Makowskiej-Cieleń dotycząca dzia-
łalności Stowarzyszenia Twórców 
i Przyjaciół Kultury Romskiej [1995-
ok. 2006]

Materiały i korespondencja dotyczą-
ca wspomnień Teresy Kostrzewskiej-

-Przanowskiej [2011-2012]

Notatki Anny Makowskiej-Cieleń 
[1983-2010]

Materiały i korespondencja dotycząca 
działalności w Ruchu Stowarzyszeń 
Regionalnych RP oraz regionalnych 
inicjatyw [2007-2014]

Stanowi część całości, która daje 
świadectwo o człowieku, który żył 
i tworzył w Gorzowie Wielkopolskim. 

Istotnym działaniem w zakresie 
opracowania było wydzielenie zbio-
ru przeznaczonego do opracowania, 
ponieważ dużą część kolekcji sta-
nowiły wycinki prasowe dotyczące 
różnych wydarzeń, w które sama 
regionalistka była zaangażowana, 
jak i te, które pozostawały w sferze 
jej zainteresowań. Bibliotekarz opra-
cowujący musiał przede wszystkim 
podjąć się rozpoznania zawartości 
zbioru, stanu jego uporządkowania, 
zebrania przydatnych w porządko-
waniu i ewidencji zasobu informacji, 
a także opracowania. Dokumenty 
sklasyfikowano, usystematyzowano, 
poddano inwentaryzacji i opisano 
w zespole. Klasyfikacja polegała na 
podziale dokumentów w ramach za-
sobu na tematy, grupy na podstawie 
jej opisu (jedna lub kilka dokumen-
tów połączonych ze sobą elemen-
tem chronologicznym, tj. wykonanych 
w tym samym lub zbliżonym czasie, 
przedstawiających określone wyda-
rzenie czy też osoby). Systematyza-
cja służyła nadaniu zasobowi osta-
tecznego układu. Zbiór wymagał od 
bibliotekarza znajomości dziejów 
kultury Gorzowa Wielkopolskiego. 
Materiały były pomieszane, nieopisane 
przez autora, niedatowane. W rezul-
tacie zostały podzielone na zespoły. 
Szukano analogii z pozostałymi 
dokumentami. Ostatecznie zostały 
podzielone na następujące grupy: 
Korespondencja Anny Makowskiej-

-Cieleń [tom 1],

Korespondencja Anny Makowskiej-
-Cieleń [tom 2] [Karin Wolff]

Korespondencja Anny Makowskiej-
-Cieleń i Edmunda Jakubowskiego 
[1953-1959]

Korespondencja urzędowa doty-
cząca powstania tablicy pamiątko-
wej upamiętniającej Irenę Dowgie-
lewicz [1995-2010]

Metodyczny wydał opowiadania I. 
Dowgielewiczowej pt. Wujaszek Snep 
i inni przyjaciele, wybrane i zredago-
wane przez A. Makowską-Cieleń.

Była również propagatorką twór-
czości cygańskiej poetki Bronisławy 
Wajs Papuszy. W 1991 roku została 
członkiem założycielem Stowarzy-
szenia Twórców i Przyjaciół Kultury 
Cygańskiej i włączyła się w organiza-
cję Międzynarodowych Spotkań Ze-
społów Cygańskich Romane Dyvesa, 
prowadząc m.in. spotkania z poezją 
cygańską. Od 1989 do 2000 roku 
była prezesem gorzowskiego koła 
Związku Sybiraków. Dzięki niej na 
gorzowskim cmentarzu w 1993 roku 
odsłonięto pomnik Ofiar Stalinizmu 
(autorstwa rzeźbiarki Zofii Bilińskiej), 
a w 1996 roku wydano wspomnienia 
zesłańców pt. Przeżyliśmy (red. Gra-
żyna Pytlak, Weronika Kurjanowicz, 
Anna Makowska-Cieleń). W 2000 
roku została honorowym prezesem 
Towarzystwa Przyjaciół Starego Ku-
rowa, a jako działacz krajowy zor-
ganizowała VIII Krajowy Kongres 
Regionalnych Towarzystw Kultury 
w Gorzowie. Była inicjatorką dorocz-
nej Nagrody Kulturalnej im. Janusza 
Słowika. Od początku przyznawania 
nagrody w 2005 roku aż do chwili 
śmierci (w 2016 roku) przewodniczy-
ła kapitule.

21 grudnia 2018 roku, dwa lata 
po śmierci A. Makowskiej-Cieleń, 
na ścianie Biblioteki Pedagogicznej 
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycz-
nego przy ulicy Łokietka odsłonięto 
tablicę pamiątkową poświęconą jej 
pamięci (autorstwa Z. Bilińskiej)2.

Darowany przez rodzinę zbiór 
był nieuporządkowany i nieopisany. 
Mieścił się w ośmiu kartonowych 
pudłach. W skład kolekcji wchodziły 
zasoby o charakterze bibliotecz-
nym, tj. książki poświęcone regio-
nalizmowi i beletrystyka, a także 
w postaci zbiorów dokumentów ży-
cia społecznego. Należy wspomnieć, 
że obecnie jest to zbiór o charakterze 
jednostkowym i niepowtarzalnym. 
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1 Raport o digitalizacji dóbr kultury [online]. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009, 67 s., dostęp http://
nck.pl/media/attachments/302378/program_digitalizacji_20092020_copy3.pdf, s. 4.

2 https://encyklopedia.wimbp.gorzow.pl/m/makowska_cielen_anna/makowska_cielen_anna.html [dostęp 2.08.2021].

Spuściznę przechowywaną w go-
rzowskiej bibliotece można podzielić 
na materiały dotyczące osób, tj. Ire-
ny Dowgielewicz, Karin Wolff, Teresy 
Kostrzewskiej – Przanowskiej oraz na 
materiały i korespondencję dotyczą-
cą działalności stowarzyszeń, w któ-
rych Anna Makowska-Cieleń działała. 
Wśród nich można odnaleźć, zapro-
szenia i zawiadomienia o różnego 
rodzaju inicjatywach o charakterze  
kulturalno-oświatowym, jakie miały 
miejsce w Gorzowie Wielkopolskim, 
również kwity kasowe oraz korespon-
dencja urzędowa, jak i prywatna. 

Obok wspomnianej korespondencji,  
związanej z życiem i działalnością 
Anny Makowskiej-Cieleń, w spuściźnie 
znalazły swe miejsce również różnego 
rodzaju druki ulotne, pojedyncze eg-
zemplarze prasy oraz różnego rodzaju 
opracowania wydane w formie bro-
szur. Druga część spuścizny, według 
przyjętego układu, to zbiór fotografii 
liczący około 200 zdjęć. Uwiecznione 
na nich zostały różne obiekty architek-
toniczne, stanowiące głównie obiekty 
zabytkowe z wycieczek prywatnych.

Zbiory zostały podane zabez-
pieczeniu poprzez zapakowanie ich 

części składowych w teczki opisane 
jak wyżej. Każda teczka posiada nu-
mer inwentarzowy i sygnaturę. 

Opracowanie daru od rodziny 
Anny Makowskiej-Cieleń przyczyniło 
się do ochrony zbioru, a Wojewódz-
ka i Miejska Biblioteka im. Zbigniewa 
Herberta może prezentować go szer-
szemu gronu odbiorców. Podsumo-
wując, należy stwierdzić, że spuścizna 
Anny Makowskiej-Cieleń, przechowy-
wana w Dziale Zbiorów Regionalnych, 
stanowi cenne źródło, które może 
być wykorzystywane w trakcie badań 
nad dziejami regionu lubuskiego. 



Marta Kudelska

Stefan Żeromski – 
pisarz i bibliotekarz

Stefan Żeromski, ok. 1906 r., polona.pl
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muzeum narodowe Polskie 
w rapperswilu

Rapperswil to miejscowość po-
łożona w Szwajcarii w kantonie 
St. Gallen. Właśnie w tej miej-

scowości mieści się średniowieczny 
zamek, który stał się siedzibą Muzeum 
Narodowego Polskiego. Muzeum zo-
stało powołane do życia przez hrabie-
go Władysława Broel-Platera w 1870  
roku, jednak najpierw zamek należało 
odrestaurować, a poszczególne po-
mieszczenia przystosować do potrzeb 
sal muzealnych. Dzięki Platerowi na 
adres muzeum zaczęto przekazy-
wać datki pieniężne, pamiątki histo-
ryczne i eksponaty.

Podczas oficjalnego otwarcia 
muzeum, które nastąpiło 23 września  

bardzo była potrzebna, biblioteka 
bowiem nie była jeszcze ułożona na 
półkach w przeznaczonych dla niej 
salach. Zgromadzona stosami w wie-
ży zamczyska, pomieszana z archiwa-
mi, wymagała koło siebie zabiegów 
fizycznych na szereg miesięcy”1. Stano-
wisko pomocnika bibliotekarza było 
zatem bardzo potrzebne, aby biblio-
teka mogła zacząć funkcjonować.

Praca w Rapperswilu czekała na 
pisarza od 1 października 1892 roku. 
Był to również powód, dla którego 
Stefan Żeromski wraz z narzeczoną 
Oktawią z Radziwiłłowiczów Rodkie-
wiczową zdecydowali o przyspiesze-
niu terminu ślubu, aby mogli już jako 
małżeństwo wyjechać do Szwajcarii. 
Ślub odbył się we wrześniu 1892 roku 
w Policznej koło Czarnolasu.

stefan żeromski 
(ur. 14 października 1864 r., 

zm. 20 listopada 1925 r.)

Stefan Żeromski był miłośni-
kiem książek od najmłodszych 
lat swojego życia. Mimo że nie 

miał wykształcenia bibliotekarskiego, 
doskonale sprawdził się w roli bi-
bliotekarza. Zaangażowany w pracę, 
wykonywał swoje obowiązki niezwy-
kle sumiennie. Pierwszą posadę, jako 
pomocnik bibliotekarza, otrzymał 
w Bibliotece Muzeum Narodowego 
Polskiego w Rapperswilu. Młody pi-
sarz będzie pracował wśród książek 
w latach 1892-1896. Będzie to dla nie-
go niezwykle ważny czas na drodze 
do literackiego sukcesu. Warto przy-
bliżyć ten okres czterech lat bibliote-
karskich doświadczeń.

Ze względu na zły stan zdrowia 
Stefanowi Żeromskiemu zalecono 
długotrwały pobyt w łagodnym kli-
macie Szwajcarii. Niestety, warunki 
finansowe pisarza nie pozwalały na 
taki wyjazd. Wyjściem z tej sytuacji 
było otrzymanie posady w jednej ze 
szwajcarskich miejscowości. Żerom-
ski napisał list do swojego dawnego 
kolegi Zygmunta Wasilewskiego, który 
od kilku miesięcy pracował na sta-
nowisku bibliotekarza w Muzeum 
Polskim w Rapperswilu. „W końcu 
lipca czy w sierpniu – wspominał 
później Wasilewski – tego roku 1892 
otrzymałem w Rapperswilu list od 
Żeromskiego z Nałęczowa, w którym 
doniósł mi […], że lekarze radzą mu 
dłuższy pobyt w Szwajcarii – i zapytu-
je, czy mógłbym liczyć na zaczepienie 
się o bibliotekę w Rapperswilu w cha-
rakterze mojego pomocnika, co by 
mu ułatwiło egzystencję. Napisałem 
o tym zaraz do wiceprezesa zarzą-
du Muzeum, Henryka Bukowskiego 
w Sztokholmie (Bukowski miał sobie 
powierzone kierownictwo Muzeum 
i biblioteki), u którego cieszyłem się 
zaufaniem. Ten na swoje ryzyko (było 
już po posiedzeniu Rady) polecił mi 
sprowadzić Żeromskiego. Pomoc 

Zamek w Rapperswilu, ok. 1895 r., polona.pl
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była dopiero w fazie organizacyjnej. 
Część książek była ułożona według 
tradycyjnego podziału tematyczne-
go (m.in. historia, prawo, geografia, 
literatura). Z powodu braku miejsc 
na nowe pozycje Wasilewski pod-
jął decyzję o wprowadzeniu innego 
sposobu magazynowania książek – 
miały one być ustawione według nu-
merus currens (łac. numeracja bie-
żąca). „Zdecydowaliśmy, że należy 
ustawić wszystkie książki formatami 
tomów na półkach: folianty na dole, 
ćwiartki wyżej, ósemki jeszcze wyżej 

– spisać całe bractwo na kartkach 
katalogu alfabetycznego i dopiero 
w tym katalogu kartkowym do-
wolne wprowadzać podziały, czyli 
tworzyć katalog realny. Zburzyliśmy 
tedy własnymi rękoma starą Basty-
lię, wywalając wszystkie jej kasty 
z półek na ziemię. Wspaniały to był 
widok, gdy stary porządek się walił, 
a tak potworna kupa książek legła 
na placu. Lecz gdy przyszło nowy 
zaprowadzić ład, przekonaliśmy się, 
iż jako twórcy nowego porządku 
przeceniliśmy swe siły […], czytelni-
cy żądali książek, a my nie byliśmy 
w stanie przez długi czas żądaniom 
zadośćuczynić. Nie mogliśmy we 
dwu podołać zburzonej bestii. Samo 
ustawienie książek według forma-
tów zajęło wiele czasu – a dopieroż 
nowy katalog!”3. Praca nad upo-
rządkowaniem księgozbioru trwa-
ła kilka miesięcy. Należało jeszcze 
przynieść wszystkie książki, które 
wcześniej były umieszczone w róż-
nych pomieszczeniach zamkowych. 
Na drugim piętrze – w bibliotece – 
odbywało się segregowanie książek, 
opracowywanie i ustawianie w sza-
fach. Pod koniec roku 1893 zbiory 
muzealne i biblioteczne liczyły: 348 
zabytków archeologicznych, 5422 
monety, 800 medali, 812 przedmio-
tów pamiątkowych, 196 rzeźb i pła-
skorzeźb, 249 obrazów olejnych i 249 
akwarel, 6978 rycin, 1411 rękopisów, 
3592 tomy książek skatalogowanych, 
627 map, 1150 nut4.

W kolejnych latach biblioteka 
wzbogaciła się o księgozbiory m.in.:  
Towarzystwa im. Kościuszki w St. 
Gallen – kilkaset tomów, Ludwika 
Królikowskiego – 2000 tomów, Al-
freda Barwińskiego – 1700 tomów, 
anonimowego ofiarodawcy o inicja-
łach J.K. – kilkaset tomów, Krystyna 
Ostrowskiego oraz Agatona Gillera. 
Innymi ofiarodawcami byli emigran-
ci i cudzoziemcy – właśnie w Rapper-
swilu zostawiali swoje pamiątki i do-
kumenty. Biblioteka rapperswilska 
była miejscem bezpiecznym dla tego 
typu zbiorów, ponieważ korzystając 
z prawa azylu, w roku 1869 muzeum 
zostało uznane przez Związek Szwaj-
carski za własność narodu polskiego 
(dawało to gwarancję nienaruszalno-
ści zbiorów przez państwa zaborcze). 
W następnych latach do biblioteki 
rapperswilskiej zostały przekazane 
zbiory Ludwika Królikowskiego oraz 
Krystyna Ostrowskiego. Księga darów 
wykazuje przeciętnie 2000 pozycji 
rocznie. Posiadając tak bogaty księ-
gozbiór, Rapperswil stał się jednym 
z najważniejszych ośrodków badań 
nad historią polskiej emigracji. Archi-
wum dysponowało listami Joachima  
Lelewela czy Władysława Platera, 
dokumentami towarzystw i polskich 
organizacji we Francji, Szwajcarii, An-
glii. Dzięki polskim emigrantom po 
wydarzeniach roku 1831 pracę nad 
działalnością muzeum mogli konty-
nuować emigranci po roku 1864.

W latach 1869-1892 w biblio-
tece rapperswilskiej obowiązywał 
podział zbiorów na pięć grup:
1. Listy, autografy i papiery rodzinne.
2. Rękopisy (obejmujące manu-

skrypty większe).
3. Inwentarze (starostw i dóbr 

koronnych i prywatnych w XVII 
i XVIII wieku).

4. Dokumenty historyczne, ory-
ginały i kopie.

5. Dokumenty rozmaite, mniej 
ważne.
Biblioteka objęta przez Zyg-

munta Wasilewskiego w 1892 roku 

1870 roku, został uchwalony „Akt 
fundacji Muzeum Historycznego Pol-
skiego”, który brzmiał następująco: 

„Przyjaciele Polski i Polacy, zgroma-
dzeni dziś w Raperswilu, sporządzają 
akt niniejszy na pamiątkę założenia 
Muzeum Historycznego Polskiego 
w starożytnym zamku tego grodu, 
muzeum, które będzie świadectwem 
wymownym i stałym żywotności na-
rodu polskiego. Zakład ten, własność  
narodowa Polski, staje się schronie-
niem dla jej pamiątek historycznych 
znieważonych i grabionych na ziemi 
ojczystej lub bez dostatecznej rękoj-
mi bezpieczeństwa na przyszłość zo-
stających. Muzeum, będąc obrazem 
Polski pod względem historycznym, 
naukowym, literackim i artystycznym, 
odda znakomitą przysługę sprawie 
polskiej i stanie się instytucją użytecz-
ną wielkiemu dziełu oświaty i wolno-
ści ludów”2. Plater sporządził również 
dokument (akt rejentalny – 8 grud-
nia 1873 r.) mówiący o przekazaniu 
muzeum Rządowi Narodowemu 
w momencie odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.

Zbiory biblioteki w rapperswilu

Pierwszy katalog muzealny zo-
stał wydrukowany w roku 1872 
w Zurychu. Z tego dokumentu 

dowiadujemy się, że w zasobach bi-
blioteki rapperswilskiej znajdowały 
się 153 rękopisy (listy i dokumenty), 
wśród których są materiały doty-
czące dziejów emigracji polskiej 
po powstaniu listopadowym oraz 
styczniowym. W roku 1874 biblio-
teka otrzymała księgozbiór zmar-
łego trzy lata wcześniej Leonarda 
Chodźki, liczący 6000 tomów. Jed-
nym z największych ofiarodawców 
muzeum był Henryk Bukowski – wi-
ceprezes Rady Muzealnej. W latach 
1889-1893 przekazał Muzeum rap-
perswilskiemu 35 przedmiotów pa-
miątkowych, 14 obrazów i miniatur, 
210 medali i monet, 710 rycin, 439 
książek, 40 map i 16 rękopisów.
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posążek Matki Boskiej, orle pióro,  
medale wybite na cześć poety. Na 
ścianach pojawiły się portrety wiesz-
cza, które zostały oprawione w ramy 
przez Żeromskiego. Jednak kom-
pletowanie zbiorów dotyczących 
Mickiewicza trwało jeszcze kilka 
miesięcy. Młody bibliotekarz nawią-
zał korespondencję z Władysławem 
Mickiewiczem w celu pozyskania 
brakujących wydawnictw. Tak pisał 
do syna poety w liście z 13 września 
1894 roku: „Z wydań niestety wielu 
brak! Nie ma nawet Pana Tadeusza, 
ilustrowanego przez Andriollego, ani  
nowożytnych studiów o nieśmiertel-
nym poecie. Kolekcję obecną uwa-
żać należy za zawiązek, za skromna 
komórkę, z której jednak może się 
rozwinąć zbiór piękny. […] Jako tedy 
zainteresowany najbliżej i najgorę-
cej – śmiem prosić uprzejmie Wiel-
możnego Pana o przyczynienie się 
do powiększenia zbioru pamiątka-
mi i do prowadzenia go umiejętnie 

– wskazówkami, do których z całą  

księgi kontrolnej i przesłać ofiaro-
dawcy podziękowanie. Do obowiąz-
ków rapperswilskiego bibliotekarza 
należało także wypełnianie na bie-
żąco ksiąg kupna i sprzedaży, od-
bieranie na poczcie czasopism i se-
gregowanie ich według roczników, 
sporządzanie sprawozdań z działal-
ności muzeum. Ponadto, należało 
dokończyć rozpoczęty przez Wasi-
lewskiego „katalog kościuszkowski”.

mickiewicziana

Stefan Żeromski wyznaczył 
sobie za cel stworzenie po-
koju poświęconego twórczości 

Adama Mickiewicza. Było to dodat-
kowe zadanie przy i tak już dużej 
liczbie obowiązków. Pokój Mickie-
wicza znajdował się na trzecim pię-
trze zamku. W oszklonej gablocie 
Żeromski ułożył osiem autografów 
poety, pierwsze wydania utworów 
oraz kilka pamiątkowych przedmio-
tów, m.in.: kałamarz, wyrzeźbiony 

Początki pobytu w Szwajcarii dla 
rodziny Żeromskich były bardzo trud-
ne. Pensja, którą otrzymywał Stefan 
jako bibliotekarz, była niska – zaled-
wie 50 franków. Zygmunt Wasilewski 
starał się o podniesienie wynagrodze-
nia dla nowego pracownika do 100 
franków, jednak przewodniczący 
Rady Muzealnej Józef Gałęzowski 
odmówił zwiększenia pensji. Do-
piero po trzech latach pracy pensja 
Żeromskiego została podniesiona do 
145 franków. Pomocnik bibliotekarza 
pracował ciężko i w późniejszych la-
tach samodzielnie. 24 stycznia 1894 
roku Zygmunt Wasilewski zawiado-
mił prezesa Rady Muzeum o swojej re-
zygnacji. Na jego miejsce został mia-
nowany Stefan Żeromski. Wiązało się 
to również z nowymi obowiązkami, 
z którymi wcześniej, jako pomocnik 
bibliotekarza, nie miał wiele wspól-
nego. Od tej chwili musiał prowadzić 
również administrację muzeum oraz 
korespondencję – każdy dar dla 
muzeum należało wprowadzić do  

Biblioteka w Rapperswilu, ok. 1896 r., polona.pl
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czuł się zagrożony. Dnia 7 kwietnia 
1895 roku Żeromski mógł oficjalnie 
powiadomić Henryka Bukowskiego 
o zakończeniu prac nad katalogowa-
niem zbiorów mickiewiczowskich.

Henryk Bukowski opisał ogrom 
prac młodego bibliotekarza w liście 
do Rady Muzealnej: „P. Bibliotekarz, 
ażeby zgromadzić rzeczy tyczące 
się Mickiewicza, przejrzeć musiał 
wszystkie zbiory pamiątek, całą bi-
bliotekę, cały zbiór rękopisów, cały 
zbiór sztychów itd. Między innymi 
znalazł on trzy rękopisy nieznane 
w zbiorach archiwalnych i jeden 
autograf Wieszcza – w śmieciach. 
Przy katalogowaniu rękopisów p. 
Bibliotekarz zasięgał rady prof. dra 

pokorą stosować się będę”5. Żerom-
ski próbował pozyskać dary do mu-
zeum również od innych osób, w tym 
od Iwana Franki. W liście do ukraiń-
skiego pisarza z 19 października 1894 
roku Żeromski zwraca się o pomoc 
w zdobyciu tłumaczeń utworów Mic-
kiewicza na język rosyjski, serbski czy 
czeski. Podobne listy zostały również  
wysłane do wydawnictwa Gebeth-
nera i Wolffa. Wszystkie działania 
bibliotekarza były konsultowane 
z Henrykiem Bukowskim, od które-
go Żeromski mógł uzyskać cenne 
rady i wskazówki do dalszych prac. 
Niestety, nie mógł liczyć na wsparcie 
kustosza muzeum, który przez za-
angażowanie Żeromskiego w pracę 

Katalog zbiorów mickiewiczowskich znajdujących się w Muzeum Narodowym 
w Rapperswilu, 1898 r., polona.pl

Nehringa z Wrocławia, dra Pilata 
ze Lwowa, dra Kallenbacha z Fry-
burga itd.; na podstawie takich do-
chodzeń dopiero układał katalog. 
[…] Cały pokój Mickiewicza p. Bi-
bliotekarz urządził własnoręcznie, 
oprawił wszystkie sztychy i obrazy, 
rozmieścił zbiory i sprzęty, nie nara-
żając Zarządu Muzeum ani na sze-
ląg wydatku”6. Żeromski wspomi-
nał również swoją ciężką pracę nad 
tym dużym przedsięwzięciem wiele 
lat później, podczas swojej podróży 
do Rapperswilu w roku 1906: „Moż-
na pracę mrówki zniweczyć albo 
podeptać, ale ominąć jej nie można. 
Ramy, które oprawiałem, sztychy 
tak ułożone, jak je zostawiłem, tytu-
ły wypisane tak samo – to wszystko 
jest podstawową robotą, z której ta 
biblioteka się składa. Gdy ją prze-
niosą do kraju, tylko moje kartki 
będą miały istotną wartość, gdyż są 
robione absolutnie doskonale”7.

Konflikt żeromskiego 
z kustoszem

Włodzimierz Różycki de Ro-
senwerth był kustoszem 
muzeum i jego stosunki 

z bibliotekarzami nie należały do 
najlepszych. Zapewne dlatego, że 
kustosz nie ukrywał swojej pogardy 
do książek. Wasilewski po podjęciu  
decyzji o opuszczeniu Rapperswilu 
napisał list do Gałęzowskiego (preze-
sa Rady Muzeum), w którym określił 
swój stosunek do kustosza: „Na sta-
nowisko kierownika instytucji nauko-
wej, skomplikowanej, dostał się czło-
wiek nie tylko bez wykształcenia, bez 
elementarnych wiadomości o tym, 
co ma robić w tej instytucji, którą 
w pacht wypuszczają, ale i schorzały 
moralnie”8. Było wiadome wszyst-
kim, że kustosz zatrzymywał dla sie-
bie dary muzealne, które akurat mu 
się spodobały. Oprócz tego Różycki 
nie przekazywał Żeromskiemu cen-
nych informa cji dotyczących ekspo-
natów i ich ofiarodawców. Było to 
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potrzebne do prawidłowego opra-
cowania dokumentów. Dochodziło 
do wielu zaniedbań ze strony kusto-
sza. Niestety, skargi, które kierował 
Żeromski do prezesa Rady Muzeum, 
nie przyniosły żadnego skutku. Do-
datkowo to właśnie bibliotekarz 
został oskarżony o niestosowne 
zachowanie, tak określił to Gałęzow-
ski w jednym z listów: „[…] kustosz 
muzeum postanowieniem rady jest 
gospodarzem muzeum i nic bez jego 
zgody w muzeum nie powinno być 
zmienionym z wyjątkiem, rozumie 
się, biblioteki, która pod Pańskim za-
rządem zostaje. Uprzedzam Sz. Pana, 
iż gdybym ponownie został uprze-
dzonym, iż Pan się nie stosujesz do 
przepisów, jakie daję, będę zmuszo-
ny usunąć Pana z muzeum”9.

Opuszczenie szwajcarii

Pogorszenie stanu zdrowia oraz 
niepoprawne stosunki biblio-
tekarza z kustoszem Różyckim 

– to były główne powody rezygnacji 
Żeromskiego z posady w Rapperswi-
lu. Decyzja o opuszczeniu biblioteki 
była już podjęta, pozostało tylko 
poinformować o niej Henryka Bu-
kowskiego, co pisarz uczynił w liście  
datowanym na 15 marca 1896 roku: 

„Najdalej w końcu lipca albo na po-
czątku sierpnia pojadę wraz z rodzi-
ną do kraju. […] kiedy widzę, że Ru-

życki nie tylko po dawnemu włada, 
ale i na przyszłość będzie tu władał, 
nie mogę narażać zdrowia, praco-
wać w najpodlejszych warunkach, 
zależnie od fantazji podobnego zbi-
ra, i opuszczam Rapperswyl”10. Osta-
tecznie pisarz opuścił Szwajcarię 
w dniu 10 lipca 1896 roku.

Stefan Żeromski był bibliote-
karzem niezwykłym. Spędzał wiele 
godzin, zapoznając się z książkami 
gromadzonymi w bibliotece rap-
perswilskiej. Dzięki temu miał bar-
dzo dużą wiedzę o zbiorach, wśród 
których pracował. Cechowała go 
pilność i systematyczność w pracy. 
Muzeum Narodowe Polskie w Rap-
perswilu było pierwszym miejscem, 
w którym pracował jako bibliotekarz, 
jednak po powrocie do kraju posta-
nowił, że będzie ubiegał się o posadę 

w Bibliotece Ordynacji Zamoyskiej. 
Swoją pracę bibliotekarską kontynu-
ował w Warszawie.
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Ogród, ale po co?

Z pewnością wielu sceptyków 
zadaje sobie to pytanie, bo 
przecież biblioteka kojarzy się  

głównie z cichymi salami wypełnio-
nymi regałami, a nie z ogrodem i ro-
ślinami. A jednak coraz więcej biblio-
tek wspiera edukację ekologiczną, 
która w ostatnim czasie staje się bar-
dzo istotna na całym świecie. W wielu 
bibliotekach odnajdziemy małe lub 
większe ogrody, które świetnie wpi-
sują się przestrzeń biblioteki. Trendy 
ekologiczne są tak silne, iż niektóre 
biblioteki zmieniają nie tylko swoje 
otoczenie, ale również swoje nazwy. 
Przykładem niech będzie jedna z filii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Hieronima Łopacińskiego w Lu-
blinie, która od stycznia 2021 roku 
po otwarciu w nowej lokalizacji przy-
jęła nazwę Bioteka, stawiając sobie 
za zadanie edukację ekologiczną 
i wspieranie inicjatyw proekologicz-
nych. W tej niesamowitej bibliotece 
rośliny zostały wprowadzone bezpo-
średnio w przestrzeń pomieszczeń 
bibliotecznych, stając się ich inte-
gralną częścią. 

Odpowiadając więc na pytanie, 
po co ogrody w bibliotekach – mó-
wię: bo to miejsca, które są otwarte 
dla wszystkich, miejsca przystępne, 
dające możliwość chwili wytchnie-
nia, relaksu, spokoju i zadumy. Jest 
to ważne szczególnie dla mieszkań-
ców dużych, zatłoczonych miast, któ-
rzy przebywając w głośnych, betono-
wych przestrzeniach narażeni są na 

Elżbieta Zalewska

Mały ogród w bibliotece

Fot. https://www.facebook.com/MiastoLublin/

stres, zmęczenie i niedotlenienie, co 
fatalnie wpływa na ich samopoczu-
cie. Dlatego tak ważne jest tworzenie 
małych ogrodów w przestrzeni mia-
sta, dając jego mieszkańcom dostęp 
do stref wypoczynkowo-rekreacyj-

nych, które wpływają poprzez zmysły 
na obniżenie stresu. Nie od dziś wia-
domo, że przebywanie w ogrodzie ma 
leczniczy wpływ na człowieka, dzia-
łając na niego bogactwem bodźców, 
szczególnie na wzrok oraz węch.
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nasze działania edukacyjne zosta-
ły przeniesione do sieci. Powstał 
profil na Facebooku ,,Tu mieszkam, 
tu zmieniam Eko Gorzów”, gdzie 
umieszczone zostały materiały edu-
kacyjne dotyczące zaplanowanych 

kwiatów oraz niewielkich drzew. 
W donicach swoje miejsce znaleźć 
miały jednosezonowe rośliny ozdob-
ne, owoce, warzywa i zioła. Poza tym 
miejsce to miało stać się przestrzenią 
do prowadzenia warsztatów z zakre-
su edukacji ekologicznej, stąd też 
zaplanowaliśmy 10 warsztatów o te-
matyce proekologicznej.

Realizację projektu rozpoczęli-
śmy warsztatami ph. ,,Uszyj wielo-
razówkę”, podczas których młodzież 
z dwóch gorzowskich internatów 
podjęła się stworzenia toreb z mate-
riałów recyklingowych pozyskanych 
z zaprzyjaźnionej pracowni krawiec-
kiej, jak również przyniesionych 
przez samych uczestników. W efek-
cie powstały szmaciane torby oraz 
woreczki na warzywa i owoce wielo-
krotnego użytku. 

Wybuch pandemii Covid-19 spo-
wodował wiele zawirowań, przez co 

mini ogród w bibliotece Herberta

Książnica gorzowska jest obiek-
tem dającym wiele możliwości. 
Jej wnętrza, które łączą urok 

secesyjnej willi H. Lehmanna oraz 
nowoczesny budynek stanowiący 
jej rozbudowę, umożliwiają realiza-
cję szeregu wydarzeń popularyzu-
jących czytelnictwo i wspierających 
działania edukacyjne i kulturalne. 
Pomiędzy tymi budynkami znajduje 
się jeszcze jedno miejsce, które wy-
magało odmiany, aby stać się bar-
dziej przyjazne dla użytkowników. 
To biblioteczne patio, którego wize-
runek przypominał do niedawna 
betonową szarą pustynię. 

Ta mało wykorzystywana prze-
strzeń, która nie zachęcała do od-
wiedzin, zmieniła swoje oblicze za 
sprawą udziału w konkursie gran-
towym „Tu mieszkam, tu zmieniam 
EKO”, ogłoszonego przez Fundację 
Santander Bank Polska S.A. im. Igna-
cego Jana Paderewskiego. W konkur-
sie można było zdobyć maksymalnie 
kwotę 10 000 zł., którą należało prze-
znaczyć na stworzenie zielonych 
miejsc mających służyć społeczności 
lokalnej. Ogromnie ucieszyła wiado-
mość, iż złożony projekt ,,Mini ogród 

– maxi korzyść. Aranżacja ogrodu 
w betonowej przestrzeni patio biblio-
tecznego” uzyskał dofinansowanie 
w edycji 2020. Projekt zakładał stwo-
rzenie ogrodu na terenie Wojewódz-
kiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie 
Wielkopolskim, gdzie planowano 
posadzenie wieloletnich krzewów, 

Fot. E. Zalewska

Fot. M. Kudelska

Fot. M. Kudelska

Fot. K. Ligocki

Fot. K. Ligocki
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W nowo powstałym ogrodzie 
zasadzone zostały lawendy, szałwie, 
kosodrzewiny, bukszpany, cisy, fun-
kie, tawuły oraz inne rośliny wielolet-
nie. W donicach naziemnych posa-
dzono kwiaty, zioła oraz pomidory, 
które dzięki panującym na patio wa-
runkom świetnie sobie radzą. Swoje 
miejsce znalazły również buki czer-
wone, które kolorystyką wzbogacają 
wizualnie otoczenie. 

Kolejnym etapem było otwarcie 
ogrodu dla mieszkańców. Uroczystość, 
w której udział wzięli przedstawiciele 
władz województwa lubuskiego, 
władz miasta Gorzowa Wielkopol-
skiego, radni, posłowie, mieszkańcy  
oraz pracownicy Biblioteki Herberta, 
od była się 10 czerwca 2021 roku. Po-
śród wielu miłych słów pod adresem 
książnicy zwracano uwagę na potrze-
bę tworzenia takich miejsc w naszym 
mieście, które staje się betonową pu-
stynią. Pani marszałek Elżbieta Anna 
Polak podkreśliła, iż kierunek całej 
Europy to właśnie kierunek zielony. 
Uczestnicy uroczystości oprócz prze-

działań. Prace budowlane związane 
z budową ogrodu przesunęliśmy na 
rok 2021. W kwietniu rozpoczęliśmy 
przygotowania na patio, zdjęta zo-
stała częściowo kostka betonowa  
oraz usunięto zalegający pod nią gruz 
i glinę. Nowo powstałe donice ziem-
ne wykończone zostały estetycznymi 
krawężnikami. Tę niełatwą pracę wy-
konał jeden człowiek – Jerzy Latasie-
wicz, pracownik Biblioteki Herberta, 
któremu należą się szczególne po-
dziękowania za zaangażowanie.

W tym czasie powstał również 
projekt ogrodu, stworzony przez 
specjalistkę z firmy Petit Jardin – 
Ewę Jedlińską, która służyła radą 
i pomocą na każdym etapie działań. 
W trakcie prac ogrodowych nagra-
ny został materiał ,,Ogrody na małej 
przestrzeni’, w którym specjalistka 
podzieliła się wieloma cennymi ra-
dami dotyczącymi zakładania i pie-
lęgnacji ogrodu. Wsparła również 
bibliotekarzy w trakcie nasadzania 
roślin, pilnując, aby każda została 
prawidłowo osadzona w glebie. 

Fot. B. Bloch

mówień dołożyli swoją cegiełkę do  
ogrodu na patio, sadząc rośliny w jed-
nej z donic. Sądząc po zapale, z jakim to 
robili, mogę tylko potwierdzić, iż praca 
w ogrodzie to czysta przyjemność.

Ogród od momentu powstania  
cieszy oko wszystkich osób odwie-
dzających Bibliotekę Herberta. Ko-
lorowe kwiaty, pachnące zioła oraz 
bujna zieleń przyciągają wzrok. Bi-
blioteczny ogród wykorzystywany 
jest, jak zakładano w projekcie, do 
prowadzenia w nim spotkań z książ-
ką, zajęć edukacyjnych oraz innych 
wydarzeń kulturalnych. W jego oto-
czeniu nagrywane są także mate-
riały filmowe.

Fot. B. Bloch

Fot. B. Bloch

Fot. B. Bloch
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W lipcu 2021 roku miały miej-
sce warsztaty dla najmłodszych ph. 

„Mali ogrodnicy”, podczas których 
przedszkolaki uczyły się, jak dbać 
o rośliny oraz planować własną 
grządkę. Zajęcia pokazały, jak wie-
le radości sprawia maluchom pra-
ca w ogrodzie. 

Ogród na patio rozkwita w let-
nim słońcu, ukazując urok roślin  
w okresie ich kwitnienia. Ta metamor-
foza będzie trwała przez wiele lat, kie-
dy to nasadzone rośliny rozrosną się 
i zmienią zupełnie wizerunek patio. 
Nasz projekt trwa do końca września, 
ale jego rezultaty będą odczuwal-
ne całymi latami, dając możliwość 
wzbogacenia oferty kulturalnej, edu-
kacyjnej oraz czytelniczej przezna-
czonej dla mieszkańców Gorzowa. 
Miejmy nadzieję, iż ogród w Biblio-
tece Herberta zachęci inne instytucje 
w mieście do tworzenia zielonych 
miejsc na swoim terenie. Tego typu 
przestrzenie nie tylko pomagają lu-
dziom, stanowią również oazy dla 
owadów bytujących w mieście. Fot. Maria Piskorz

Fot. Maria Piskorz

Fot. K. LigockiFot. K. Ligocki
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uwagę na rytm i intonację czytane-
go utworu. Stąd tak ważne jest, aby 
czytać im regularnie, interesująco 
i przede wszystkim z radością.

Zdaniem Aleksandry Wołyniec, 
psychologa – „Słuchanie bajek czy-
tanych jest w dzisiejszych czasach 
alternatywą dla dużo bardziej sty-
mulujących źródeł przekazu jak TV 
i komputery. Bardziej stymulujących 
nie znaczy jednak – bardziej warto-
ściowych. Samo słuchanie urucha-
mia dziecięcą wyobraźnię. Pobudza 
neurony do wytężonej pracy, aktywi-
zuje inne obszary mózgu niż te, które 
są zaangażowane podczas patrzenia. 
Słuchanie bajek poszerza także za-
kres słownictwa, rozwija pamięć. To 
też nauka koncentracji od najwcze-
śniejszych lat. Są to niezwykle istot-
ne umiejętności, szczególnie w oto-
czeniu tak obfitującym w bodźce jak 
dzisiejsze. Słuchanie bajek nie tylko 
usprawnia funkcje poznawcze, ale 
także pogłębia inteligencję emocjo-
nalną dzieci, między innymi rozwija 
empatię. Troszcząc się o harmonijny 
rozwój malucha warto zadbać, by 
codziennie miał okazję wysłuchać 
choć jednej bajki”1.

Na wypożyczenie audiobooka 
decydują się rodzice, którym m.in. 

m.in. ze względu na brak 
sprzętu do odtwarzania 
w domu. Niejednokrotnie 
jest to miejsce spotkań 
i dyskusji, która wywiązu-
je się między słuchaczami 
w związku z akcją utworu. 
Dla starszych czytelników 
to świetna okazja do spędzenia czasu 
w towarzystwie i wymiany poglą-
dów. Podczas słuchania poradni-
ków dowiadują się wielu przydat-
nych rzeczy dotyczących różnych 
dziedzin życia. Jak sami twierdzą, 
audiobooki dzięki swojej formie są 
bardziej przystępne dla osób ma-
jących problemy ze wzrokiem, któ-
rych czytanie tradycyjnej książki 
bardzo męczy.

Według psychologa Daniela 
Willinghama, który bada, w jaki spo-
sób czytanie lub słuchanie wpływa 
na odbiorców, zachodzą takie same 
procesy w mózgu podczas czytania 
jak też słuchania tych samych tre-
ści. Angażujemy dokładnie te same 
partie mózgu. Jednakże jest nie-
wielka różnica w przypadku młod-
szych dzieci. Pewne obszary lepiej 
się rozwijają podczas słuchania niż 
samego czytania, ponieważ ze sło-
wem słuchanym mają większy kon-
takt na co dzień niż z pisanym. Ro-
dzice z dziećmi zatrzymują się przy 
odtwarzanych bajkach głównie dla 
zachęcenia dziecka do wypoży-
czenia książki. Częste samodzielne 
czytanie literatury jest bowiem bar-
dzo ważne w nauce, doskonaleniu 
czytania i pisania. Dzieci zwracają 

Od marca 2019 roku w budyn-
ku głównym Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej im. Zbigniewa Herberta w Go-
rzowie Wielkopolskim istnieje moż-
liwość odsłuchania audiobooków 
w całości. Kącik Uczta dla ucha po-
wstał dzięki inicjatywie Pana Dyrekto-
ra Sławomira Szenwalda. Codziennie 
od poniedziałku do soboty w go-
dzinach otwarcia w holu biblioteki 
można posłuchać najciekawszych 
dzieł ze świata literackiego. Menu, 
czyli harmonogram, jest uaktual-
niane co tydzień i udostępniane na 
stronie internetowej Biblioteki. Do-
tychczas odtworzono ponad 260 
audiobooków, wśród nich powieści, 
kryminały, bajki, poradniki, poezje. 
To miejsce zostało stworzone dla 
osób chcących zapełnić swój wolny 
czas, spragnionych kontaktu z ży-
wym słowem.

Jak wiadomo, z audiobooków 
można korzystać w wielu sytuacjach. 
Książki w tym formacie są bardziej 
przyswajalne podczas codziennych 
czynności, tj. sprzątania, jazdy sa-
mochodem, uprawiania sportu. Wy-
obraźnia słuchacza pracuje tak samo 
jak podczas czytania książki. Słucho-
wiska są idealnym źródłem rozrywki, 
relaksu, wspomagają poszerzanie 
zasobu słownictwa oraz rozwijają 
kreatywne myślenie. Tego właśnie 
oczekują gorzowscy miłośnicy książek.

Przedsięwzięcie cieszy się uzna-
niem wśród czytelników. Większość 
zasiada do Uczty nie tylko w czasie 
oczekiwania na autobus, ale również 

Emilia Mioduszewska

Uczta dla ucha, czyli Biblioteka 
Herberta poleca
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rze społecznym. Słuchowiska przy-
czyniają się do rozwoju osobistego 
naszych gości, jak również wpły-
wają na rozwój kontaktów między-
ludzkich, często przypadkowo spo-
tykających się tam ludzi.
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Wpływ audiobooków na rozwój dziec-
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potrafi jednak stworzyć wokół czyta-
nego tekstu takiej magii, że wciągnie 
słuchacza bez reszty. Jednakże, jak 
twierdzi Tadeusz Ozimek: „Psychoaku-
styka stanowi ważny element terapii 
dźwiękowej, która oddziaływać może 
na pewne obszary osobowości i funk-
cjonowanie człowieka […] percepcja 
pewnych rodzajów dźwięków poma-
ga człowiekowi się zrelaksować, kojąc 
nerwy i stymulując wytwarzanie po-
zytywnie oddziałujących endorfin […] 
powodując także ustąpienie sympto-
mów powstałych w następstwie stre-
su i zmęczenia”2. Zauważamy, że gdy  
dzieło jest czytane przez lektora o przy-
jemnym głosie, barwnym, spokoj-
nym, ludzie starsi częściej zwracają 
uwagę na to, co im w danym dniu 
proponujemy. Natomiast dzieci intry-
guje różnorodność dźwięków, zmia-
na głośności wypowiedzi w szybkim 
tempie. Także w tygodniu oferujemy 
audiobooki zarówno dla dorosłych, 
jak i dla najmłodszych.

Biblioteka Herberta dzięki Uczcie 
dla ucha stworzyła ciekawe cykliczne 
wydarzenie nie tylko pod względem 
kulturalnym, ale również o charakte-

natłok codziennych spraw uniemoż-
liwia poczytanie dziecku, chcą mieć 
chwilę oddechu dla siebie czy też 
w przypadku, gdy zabraknie tradycyj-
nej formy lektury szkolnej. I w tym 
ostatnim przypadku sprawdzają się 
wyżej wymienione naukowe dowo-
dy, że dzieci bardziej zapamiętały 
treść utworu, słuchając, niż gdy same 
czytały książkę.

Analizując przytoczone aspekty 
pozytywnego odziaływania odtwa-
rzanych audiobooków na naszych 
czytelników, warto również poru-
szyć sam wątek dźwięku w komuni-
kacji niewerbalnej.

Głos ma w sobie unikalne wła-
ściwości: ton, tempo, trwałość, barwę, 
rytmiczność, artykulację, wymowę, 
a nawet samo milczenie. Podczas 
wypowiedzi mówca przekazuje cały 
swój ładunek emocjonalny odbiorcy, 
wywierając na nim wrażenie. Dlatego 
rola lektora w wersji audio książki jest 
dość istotna. Nieważne co mówi, ale 
jak mówi, moduluje głosem, zniża ton, 
podnosi go. Sposób jego przekazu 
wpływa na skuteczność odbioru dzie-
ła przez słuchającego. Nie każdy 

1. https://www.kobieta.pl/artykul/wplyw-audiobookow-na-rozwoj-dziecka, [dostęp 19.09.2019].

2. E. Ozimek, Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne, Warszawa 2018, s. 631.
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Astrid Lindgren oraz najciekawsze 
miejsca w Szwecji związane z powie-
ściopisarką. W trakcie zajęć plastycz-
nych z papierowych rolek powstały 
postaci Pippi – obowiązkowo opa-
trzone rudymi warkoczami – oraz 
gałgankowe koniki, nieprzypadkowo 
białe w czarne kropki. 

Kolejnego dnia uczestnicy odszu-
kali fragmenty listu, w którym nasza 
bohaterka prosiła o pomoc w znale-
zieniu ukrytego skarbu. Poszukiwaw-
cza zabawa rozegrana została bardzo 
dynamicznie i emocjonująco! 

Do Oddziału Dziecięcego przy-
była również Pani Joanna Galant, 
gorzowska pisarka dziecięca, nauczy-
cielka i animatorka kultury. Tego dnia, 
wspólnie z naszym gościem, dzieci 

powstały dwa monidła, a także Willa 
Śmiesznotka i wielki koń. Ze styropia-
nu zrobiono kotwicę i koło sterowe. 
Były również pirackie flagi i skrzynie 
na skarby. Całości wystroju dopełniły 
plakaty z bohaterami książek Astrid 
Lindgren oraz fartuszek Fizi (bo tak 
brzmi jej imię w jednym z przekła-
dów) porzucony… na drzewie.

Nasze spotkania rozpoczynały  
się od głośnego czytania wybranych 
fragmentów książki dotyczących 
przygód najsilniejszej, najsympatycz-
niejszej, najweselszej dziewczynki na 
świecie, która mieszkała samotnie 
w Willi Śmiesznotce razem ze swoim 
koniem i małpką i miała walizkę peł-
ną złotych monet. Podczas weso-
łych spotkań dzieci poznały sylwetkę 

Letnie zajęcia skierowane dla 
dzieci już od wielu lat mają swo-
je miejsce w kalendarzu imprez 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Zbigniewa Herberta 
w Gorzowie Wielkopolskim.

W tym roku, po ponad rocznej 
przerwie spowodowanej sytuacją pan-
demiczną, Oddział Dziecięcy zaprosił 
najmłodszych na cykl tygodniowych 
spotkań inspirowanych przygodami 
ulubionych bohaterów literackich.

Tutaj pojawiło się pytanie: jaką  
postać literacką wybrać, aby w sposób 
ciekawy, mądry i zabawny przybliżyć 
dzieciom kultowe postaci i zachęcić 
do sięgnięcia po książkę z ich przy-
godami? Po wielu rozważaniach wy-
brana została Pippi Pończoszanka, 
czyli Pippilotta Wiktualia Firandella 
Złotomonetta. Postać ta stworzona 
została przez Astrid Lindgren ponad 
75 lat temu, co więc oznacza, że przygo-
dy sympatycznej, rudowłosej dziew-
czynki z piegami na twarzy bawiły 
całe pokolenia czytelników. Pończo-
szanka jest rozpoznawalna przecież 
przez naszych rodziców i dziadków. 
A teraz znają ją już najmłodsi czytel-
nicy Oddziału Dziecięcego!

Przygotowania do realizacji na-
szych twórczych zajęć z książką z Pip-
pi w roli głównej trwały kilka tygodni. 
Zredagowana została część meryto-
ryczna spotkań (scenariusze, szcze-
gółowe plany i zapotrzebowania na  
wszelkie materiały plastyczne). Za-
dbano również o wystrój wypożyczal-
ni nawiązujący do tematu, czyli „Pie-
gowatych wakacji z Pippi”. Z tektury 

Magdalena Chorkawa

Piegowate wakacje 
z Pippi
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wyruszyły do pewnej afrykańskiej wioski, aby spotkać 
tamtejszego króla i zatańczyć z nim taniec plemienny. Po-
jawiła się również okazja do tego, by zagrać na afrykańskim 
bębnie o nazwie djembe i zaśpiewać wesołe piosenki. 

Podczas licznych zabaw integracyjnych dzieci uczyły 
się komunikatywności i współpracy, nawiązywały nowe 
przyjaźnie. Tak było również podczas gry w KUBB, czyli 
pochodzące ze Skandynawii Szachy Wikingów. Domyśla-
my się, że w taką właśnie nieskomplikowaną grę podwór-
kową mogła grać w dzieciństwie nawet Astrid Lindgren, 
która była bardzo ruchliwym i zawadiackim dzieckiem. 

Zwieńczenie tygodniowych zajęć w Oddziale Dzie-
cięcym stanowił Bal piratów. Uczestnicy zabawy obo-
wiązkowo posiadali pirackie przebrania i piegi. Wszyst-
kie Piratki (łącznie z prowadzącymi) bawiły się wspaniale 
i z ochotą uczestniczyły w wesołych tańcach i konkuren-
cjach sprawnościowych. Mam nadzieję, że wakacyjne 
spotkanie z przesympatyczną Fizią dostarczyło dzieciom 
wiele radości oraz pobudziło ich wyobraźnię do tworze-
nia nowych historii i śmiesznych zabaw niekoniecznie 
z użyciem telefonu.

I najważniejsze – wszystkie książeczki opisujące 
dalsze przygody Pippi zostały przez dzieci wypożyczone!
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dla Koła Związku Sybiraków w Go-
rzowie Wielkopolskim, a mianowicie 
z okazji 30-lecia zawiązania się Koła. 
Cofając się jeszcze myślą o rok poprze-
dzający ów Jubileusz, należy wspo-
mnieć, że do Biblioteki z archiwum 
Związku zostały przekazane materiały 
dokumentujące działalność gorzow-
skich Sybiraków. Wśród nich znaj-
dują się m.in. plansze powystawowe  

często niskonakładowych, przez to 
trudno dostępnych. Są one istotne 
w perspektywie badań regionalnych, 
zgłębiania zagadnień o tożsamości, 
specyfice kulturowej regionu, której 
poznanie jest przecież warunkiem 
koniecznym w budowaniu syntez.

Współpraca pomiędzy gorzow-
ską książnicą a Związkiem Sybiraków  
Oddział w Gorzowie Wielkopol skim 
została sformalizowana w 2019 roku.  
Podpisano partnerskie porozumie-
nie. Biblioteka w miarę swoich moż-
liwości zobowiązała się wspierać 
gorzowskich Sybiraków w realiza-
cji zadań związanych z pamięcią 
o historii zesłań na Sybir, tj.: pomoc 
w organizacji imprez o charakterze 
konferencyjno-wystawienniczym, 
gromadzenie zbiorów, udostępnia-
nie pomieszczeń, przejmowanie 
i archiwizowanie zbiorów Związku 
Sybiraków.

Podpisanie porozumienia o współ-
pracy nastąpiło w roku jubileuszowym 

„Chociaż historia zsyłek 
sięga głęboko w dzie-
je systemu karnego 

Rosji, to dla Polaków symboliczny 
początek stanowi data 17 września 
1939 r., dzień w którym ZSRR do-
konał zbrojnej napaści na Polskę. 
Władze ZSRR natychmiast podjęły 
decyzję o sowietyzacji wschodnich 
kresów II Rzeczpospolitej. Jednym 
z narzędzi zastraszania i terroru wo-
bec polskiej ludności stały się ma-
sowe deportacje”. 

Przytoczony cytat to „prolog” 
towarzyszący cyklowi nagrań, któ-
re wspólnie ze środowiskiem go-
rzowskich Sybiraków Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wiel-
kopolskim rozpoczęła w 2021 roku. 
Filmy ze wspomnieniami Sybiraków 
są emitowane na kanele YouTube  
oraz FB WiMBP w rocznice depor-
tacji, Światowy Dzień Sybiraka oraz 
Święto Niepodległości.

Można powiedzieć, że takim nie-
sformalizowanym wstępem do współ-
pracy pomiędzy Biblioteką a Sybi-
rakami z północnej części regionu 
lubuskiego (i nie tylko) było groma-
dzenie tematycznego księgozbioru. 
Zasób biblioteczny wspierający bada-
nia nad historią wywózek Polaków 
na Sybir, Kresami Wschodnimi jest 
systematycznie powiększany. Warto 
w tym miejscu podkreślić, że dużą 
wagę przykłada się do śledzenia 
i pozyskiwania do zbiorów wydaw-
nictw lokalnych, niekomercyjnych, 

Katarzyna Sanocka-Tureczek

Sybiracy w Bibliotece Herberta

Gorzowscy Sybiracy, maj 2010 r.

Kazimiera Jaworska, Syberia 1941 r.



35

życia społecznego i gospodarczego.  
Działalność kulturalna Biblioteki w Go-
rzowie Wielkopolskim została mocno 
ograniczona, jednak instytucja szybko 
wzorcowo wyszła naprzeciw nowej 
rzeczywistości i w miarę możliwo-
ści starała się utrzymywać kontakt 
z czytelnikami – też Sybirakami. Wie-
le naszych działań przenieśliśmy 
do internetu, stąd powstał pomysł, 
aby i gorzowskich Sybiraków włą-
czyć w działalność online. Do cza-

wanym wraz z Fundacją 12 Gwiazd 
– na rzecz repatriacji Polaków z Ka-
zachstanu i byłych republik sowiec-
kich. Przy okazji festiwalu odbył się 
pokaz wspomnianego filmu „Złączyć 
się z narodem” oraz „Losy zesłańców 
Sybiru”. Na pokaz przybyli uczniowie, 
były też prelekcje, m.in. członków 
Koła Sybiraków. 

2020 rok był trudny dla wszystkich, 
było wiele niewiadomych, dezorga-
nizacja, przestój w wielu dziedzinach 

„Zesłani na Sybir”, kronika Koła ZS, 
wspomnienia spisane przez ofiary 
zsyłek, też pokonkursowe wywiady 
z Sybirakami przeprowadzone przez 
młodzież z województwa lubuskie-
go, prace plastyczne dzieci, fotografie 
z wydarzeń w ramach działalności 
Koła i Związku. W oparciu o te materia-
ły powstała idea jubileuszowej publi-
kacji oraz okolicznościowej wystawy, 
przewidzianych na 2019 rok. Jesienią 
2019 roku wspólnie z gorzowskimi 
Sybirakami świętowaliśmy w Biblio-
tece Herberta 30-letni jubileusz go-
rzowskiego Koła Związku Sybiraków. 
Zwieńczeniem tych obchodów była  
jubileuszowa publikacja wydana przez 
Bibliotekę pt. „Nasze losy. 30 lat Koła 
Związku Sybiraków w Gorzowie Wiel-
kopolskim”. Przy okazji jubileuszowe-
go roku została zorganizowana wysta-
wa w oparciu o materiały z archiwum 
Związku. Nie możemy tu również za-
pomnieć o naszym październikowym  
9. Europejskim Festiwalu Filmowym 

– baza tożsamości regionalnej, ph. 
„Złączyć się z narodem”, zorganizo-

Zebranie założycielskie Koła ZS w Gorzowie Wielkopolskim, 1989 r.

Polska szkółka w Ałtajskim Kraju, 1943 r
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jak i mediach, więc co możemy no-
wego odkryć... Rzeczywistość pokie-
rowała tym projektem inaczej. Bo 
przecież jak wybrać z 1,5-godzinnego 
nagrania to co ważne, kiedy jedno 
z drugim się łączy? Czy mamy prawo 
w tych wspomnieniach dokony-
wać wyboru tego co ważne, a tego 
co nie? Są to wspomnienia każdo-
razowo indywidualne, oczywiście, że 
w pewnych sytuacjach, tematach 
istnieją zbieżności, ale zawsze po-
jawia się coś innego. Pełno w nich 
emocji, osobistych przeżyć. Uzna-
liśmy, że dołożymy wszelkich sta-
rań, aby zmontowany odcinek dla 
odbiorcy był technicznie poprawny, 
natomiast to, ile ktoś będzie chciał  
spędzić czasu przed monitorem, po-
zostawiamy do jego wyboru. Zbie-
rając wspomnienia gorzowskich  
Sybiraków, wiemy na pewno jedno, 
że tych żywych świadków historii 
jest coraz mniej. Takie kompletne 
nagranie staje się nie tylko źródłem 
wiedzy, ale też piękną pamiątką 
i dokumentem biograficznym dla 
krewnych naszych rozmówców. I to 
był strzał w dziesiątkę.

że są to już ponad 85-letnie, często 
schorowane osoby. Ich wspomnie-
nia są wspomnieniami z wczesne-
go dzieciństwa. Zadziwiająca jest  
pamięć tych ludzi. Te osoby miały 
po kilka lat. Mnie to nie dziwi, bo-
wiem wydarzenia, które je dotknę-
ły i ich najbliższych, to tak jakby 
wykonać obrót o 360 stopni. Całe 
życie nagle się odmieniło. Zostać 
z dnia na dzień pozbawionym da-
chu nad głową, znanego otoczenia,  
rutyny życia, często kogoś bliskie-
go. Podróż w nieznane, ciągła wal-
ka o przetrwanie, zimno, choroby, 
śmierć, zatroskani, przerażeni bliscy. 
Wydawałoby się, że to tak dawno 
się działo, a jednak głos zaczyna 
drżeć i nagranie trzeba wstrzymać... 

W założeniu, już po zmon-
towaniu, każdy z odcinków miał 
nie przekraczać 20 minut. Żyjemy 
w czasach ciągłej gonitwy, jeste-
śmy zasypywani mnóstwem infor-
macji. Kto tak długo wysiedzi przy 
amatorskim filmie? – padło pytanie. 
Pojawiały się wątpliwości, że temat 
jest już szeroko opracowany i sko-
mentowany zarówno w literaturze, 

su wybuchu epidemii zarząd ZS dbał 
o to, aby pamięć o Sybirze była żywa.  
Regularnie współpracowano m.in. ze 
szkołami, gdzie Sybiracy organizowali 
spotkania z uczniami. Te spotkania 
z żywymi świadkami historii miały bar-
dzo dużą wartość edukacyjną. Niestety 
do września 2021 roku, tj. do czasu 
kiedy zniesiono naukę zdalną, takie 
spotkania musiały być zawieszone. 

Gorzowska Książnica dysponuje  
wszelkimi środkami technicznymi i pro-
mocyjnymi, toteż w porozumieniu 
z pełniącą wówczas funkcję prezesa ZS  
Marią Dratwińską postanowiliśmy wy-
korzystać te możliwości, aby wesprzeć 
misję Związku, a i naszą powinność 
w upowszechnianiu pamięci o wywóz-
kach na Sybir. Od stycznia 2021 roku 
rozpoczęliśmy spotkania z Sybirakami, 
którzy opowiadają nam swoją historię. 
Całość jest nagrywana, poddana obrób-
ce technicznej i ukazuje się w internecie 
(kanał YouTube i FB WiMBP) przy okazji 
kolejnych rocznic zsyłek oraz uroczysto-
ści, tj.: Światowy Dzień Sybiraka oraz 
Narodowe Święto Niepodległości. 

Są to miłe, ale zarazem trudne 
spotkania. Musimy mieć świadomość,  

Poczet sztandarowy Koła ZS, 2009 r.
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Do tej pory udało się wyemito-
wać pięć odcinków pod wspólnym 
tytułem „Wspomnienia gorzowskich 
Sybiraków”. 

10 lutego 2021 roku, w 81. rocz-
nicę pierwszej masowej deportacji 
Polaków na Sybir został wyświetlo-
ny pierwszy odcinek wspomnień 
o tych wydarzeniach. Jako pierw-
szy o swoich przeżyciach opowie-
dział pan Wiesław Szlachciuk. Miał 
sześć lat, kiedy wraz z rodziną zo-
stał zmuszony udać się w nieznane. 
Tam, skąd wielu nie powróciło. 

13 kwietnia 2021 roku odbyła się 
premiera filmu z cyklu „Wspomnienia 
gorzowskich Sybiraków, cz. 2: Wspo-
mnienia Łucji Marczyk-Rajchel”. Łucja 
Marczyk-Rajchel wraz z matką i sio-
strą została wywieziona do Kazach-
stanu podczas tzw. drugiej deporta-
cji, która rozpoczęła się 13 kwietnia 
1940 roku. Miała wtedy cztery lata. 

29 czerwca 2021 roku wyemi-
towaliśmy kolejny odcinek nasze-
go cyklu. Tym razem swoimi prze-
życiami z zesłania w głąb Związku 
Radzieckiego podzieliła się pani 
Władysława Skarżyńska z domu 
Jaworska. Urodziła się w ziemian-
ce na terenie Kazachstanu. Pomi-
mo że była małym dzieckiem, jej 
wspomnienia są bardzo wyraziste. 
Zawdzięcza to swojej mamie – Ka-
zimierze Jaworskiej z domu Rogal-
skiej, która zadbała o to, by pamięć 

Maria Dratwińska podczas nagrania, 2021 r.

o zsyłce na Syberię przetrwała dla 
kolejnych pokoleń.

17 września obchodzona jest 
rocznica agresji sowieckiej na Pol-
skę, data ustanowiona Światowym 
Dniem Sybiraka. Na ten dzień po-
stanowiliśmy przygotować odcinek 
o działalności gorzowskich Sybira-
ków w strukturach organizacji. Tym 
razem nasze biblioteczne „studio” 
odwiedziły panie: Jadwiga Wanda 
Ostrowska, prezes gorzowskiego Od-
działu ZS w latach 1998-2017, oraz 
Maria Dratwińska, prezes Oddziału 
i gorzowskiego Koła ZS (lata 2018-
2021). W nagraniu znajdują się wspo-
mnienia z pracy w szeregach gorzow-
skiego Oddziału Związku Sybiraków 
oraz Koła, cenne informacje o historii 
tych organizacji, o ludziach, wyda-
rzeniach, planach na przyszłość. 
Materiał, zresztą jak i poprzednie, 
został wzbogacony o liczne zdjęcia 
archiwalne, dokumenty zaczerpnięte 
z archiwum Związku oraz ze zbio-
rów prywatnych rozmówczyń.

11 listopada 2021 roku na kanale 
YouTube oraz FB WiMBP pojawił się 
kolejny odcinek z cyklu „Wspomnie-
nia gorzowskich Sybiraków”. W piątej 
części naszych podróży w przeszłość 
o swojej historii zesłania opowiedzia-
ła Jadwiga Wanda Ostrowska z domu 
Rusakiewicz, urodzona 30 września 
1944 roku w Neji, w obwodzie Kostro-
ma. 10 lutego 1940 roku jej rodzice, 

Wiktoria z domu Oleszko i Konstanty 
Rusakiewicz, oraz brat i siostra zostali 
zmuszeni udać się w podróż w nie-
znane. W 1946 roku rodzina Rusakie-
wiczów powróciła do Polski z zesłania. 
Jako dwuletnie dziecko nie zapamię-
tała Syberii, jednak Syberia na zawsze 
odcisnęła piętno na jej życiu...

Wszystkie te filmy, jak już wspo-
mniano, są dostępne na kanale 
YouTube Biblioteki i cieszą się zain-
teresowaniem nie tylko osób z naj-
bliższego otoczenia bohaterów na-
grań. Wartościowe i mobilizujące na  
przyszłość są życzliwe słowa oraz 
podziękowania od Sybiraków, które 
otrzymała Biblioteka oraz biblioteka-
rze. Możemy być też dumni z sytu-
acji, kiedy po emisji odcinka otrzy-
mujemy informację, że rodzina po 
raz pierwszy usłyszała pewne fakty, 
czy w ogóle po raz pierwszy zgłębiła 
historię seniorów rodu. 

Z podziękowaniem dla całego 
cierpliwego i profesjonalnego zespo-
łu – operatora kamery Kazimierza Li-
gockiego, Sławomira Kotlickiego, od-
powiedzialnego za montaż nagrania,  
a także Dyrekcji Biblioteki sprzyjają-
cej takim inicjatywom i umożliwia-
jącej ich realizację oraz oczywiście 
i przede wszystkim dla samych Sy-
biraków, którzy obdarzyli nas zaufa-
niem i zgodzili się uczestniczyć w tym 
przedsięwzięciu.

Wanda Ostrowska podczas nagrania, 2021 r.
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W Wypożyczalni Naukowej są tytuły, które cieszą się szczególną popularnością. Zaskakujące jest to, jak bogaty 
wachlarz tematyczny interesuje naszych czytelników. Chętnie sięgają po książki z zakresu psychologii czy pro-
filaktyki zdrowotnej. Poniżej prezentuję dziesięć najbardziej popularnych tytułów w roku 2021.

Daniel Kahneman Pułapki myślenia

Daniel Kahneman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, przedstawia w swojej 
książce mechanizmy ludzkiego rozumowania. Według Kahnemana system myślenia 
można podzielić na dwie grupy. Pierwsze myślenie jest szybkie, intuicyjne i nacecho-
wane emocjami. Drugie z kolei to myślenie wolniejsze, logiczne i wyważone. Według 
autora nie potrafimy często myśleć i oceniać czegoś lub kogoś obiektywnie, bo myśle-
nie koncepcyjne nie jest proste. W książce są podane błędy i pułapki myślowe, które 
mają wpływ na nasze osądy i decyzje. To, co się dzieje podczas procesu myślenia wciąż 
jest tajemnicą, dlatego nie wiadomo kiedy i na ile ludzie są świadomymi autorami wła-
snych wyborów. Kiedy jest lepsze myślenie emocjonalne (szybkie) a kiedy analityczne 
(wolne)? Odpowiedź na to i inne pytania w Pułapkach myślenia.

Małgorzata Kaczmarczyk Zioła dla smaku, zdrowia i urody

Autorka zachęca nas do korzystania z bogactwa ziół i wyjaśnia jakie zioła zbierać 
oraz jak je suszyć i przechowywać. Zwraca uwagę na ich farmakologiczne właściwo-
ści. W książce znajdziecie informacje o zwalczaniu częstych dolegliwości, takich jak 
przeziębienie, kaszel, uciążliwy katar czy fizyczne przemęczenie. Nauczycie się jak 
robić maści na otarcia i bolące stawy, syropy i antywirusowe żelki. Małgorzata Kacz-
marczyk podaje też przepisy na nietuzinkowe dania, na przykład podpłomyki z jarzę-
biną, makaron nagietkowy, lody bzowe i wiele innych. Dowiemy się też jak przygoto-
wać domowe kosmetyki, między innymi krem do twarzy, maseczkę, peeling do ciała 
czy ziołowy szampon – bez chemicznych dodatków.

Dr Anna Katharina Zschocke Bakterie jelitowe kluczem do zdrowia

Wiele powszechnych chorób związanych jest ze składem bakterii jelitowych. Mają 
one istotny wpływ na stan zdrowia, choć kiedyś były uważane tylko za patogeny. 
Nieprawidłowe środki higieny, zła dieta czy antybiotyki mogą się przyczynić do wy-
niszczenia flory bakteryjnej jelit. Jak z tym walczyć? Anne Katharina Zschocke, jedna 
z największych światowych ekspertek od leczenia bakteriami, pokaże Ci jak mikrobiom 
jelitowy wpływa na stan zdrowia. Dowiesz się jakie produkty są dla Ciebie korzystne, 
a których unikać i jak optymalnie zaopatrzyć jelita w drobnoustroje.

Top 10 Wypożyczalni Naukowej
Natalia Płosaj
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Anders Hansen Wyloguj swój mózg. Jak zadbać o swój mózg w dobie nowych technologii

Szwedzki psychiatra w swojej książce tłumaczy jak korzystać z najnowszych techno-
logii, by służyły naszemu dobru, a nie wywoływały różnego rodzaju zaburzeń. Hansen 
radzi na przykład by co jakiś czas wyłączać telefon komórkowy i obserwować w me-
diach społecznościowych  tylko te osoby, z którymi naprawdę utrzymujemy kontakt. 
W książce znajdziecie refleksje na przykład nad tym, jak korzystanie z GPS-a wpływa 
na naszą pamięć i co robi Internet z naszą emocjonalnością. Hansen zwraca uwagę 
na to, że korzystanie z Instagrama uruchamia w mózgu te same obszary co niegdyś 
polowanie na dzikie zwierzęta. Te i inne rozważania znajdziecie w książce.

Daniel Jerzy Żyżniewski Emocje i nastrój: jak je zrozumieć i kształtować

Autor na podstawie aktualnych psychologicznych badań w przystępny sposób wy-
jaśnia jak emocje wpływają na nasze decyzje i codzienne życie. Wyjaśnia na jakie 
zachowania mogą wpływać cechy genetyczne, a które są determinowane przez śro-
dowisko. Z książki dowiemy się jak świadomie oddziaływać na własną emocjonal-
ność. Nauczymy się też  rozmawiać z kimś we właściwy sposób i rozpoznawać jego 
emocje. Książka skłania do refleksji, samopoznaniai lepszego zrozumienia związku 
między mózgiem a środowiskiem. Zagadnienia zostały wzbogacone diagramami 
i grafikami. Daniel Jerzy Żyżniewski podaje praktyczne wskazówki do okiełznania 
własnych emocji.

Monika Ptak Ajurweda. Medycyna indyjska
Ajurweda to styl życia, który łączy duchowość z filozofią.  Do medycyny ajurwedyj-
skiej zalicza się m.in. ćwiczenia duchowe i fizyczne, regulację stanów emocjonalnych, 
relaks, oczyszczenie organizmu, uzyskiwanie harmonii z otoczeniem. Gdy sięgniecie 
po tę książkę, poznacie indyjski sposób na rozpoznawanie choroby i nauczycie się 
stawiać diagnozę swojego stanu zdrowia. Dowiecie się na które choroby możecie 
być narażeni. Monika Ptak wyjaśnia jaki wpływ ma dieta na odczuwane przez nas 
dolegliwości i jak stworzyć jadłospis odpowiedni dla swojego organizmu.

Eric Weiner Ekspresem z Sokratesem
Eric Weiner podczas podróży pociągiem rozmyśla o filozofach i ich ideach. Może-
my towarzyszyć autorowi w podróżach do znanych miejsc, między innymi do Gre-
cji. Po drodze rozmyślamy o życiowych lekcjach, których uczą nas wielcy myśliciele 
przeszłości. Poznajemy przekrój filozofii: od Epikura i Marka Aureliusza, przez Kon-
fucjusza i Gandhiego, po Nietzschego, Schopenhauera i Simone de Beauvoir. Autor 
z zebranych idei próbuje wydobyć pierwotny sens filozofii, która miała leczyć duszę 
i uczyć nas jak żyć. Eric Weiner chce pokazać, że z filozofii możemy czerpać praktyczne 
życiowe wskazówki.
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Henry Caroll Fotografuj jak mistrz
Dzięki tej książce poznacie podstawowe zasady kompozycji i ekspozycji, wzbogaci-
cie swoją wiedzę o świetle i obiektywach. Użytkownicy lustrzanek cyfrowych oraz 
aparatów kompaktowych znajdą w książce praktyczne porady. Nauczycie się na 
przykład jak robić  zdjęcia nocą i zobaczycie co uzyskacie dzięki odpowiedniemu 
oświetleniu. Autor mówi też o tym, w jaki sposób ustawić aparat, by uchwycić to, co 
najważniejsze. Dzięki tym wskazówkom nawet niepozorny widok można przedsta-
wić jak dzieło sztuki.  Fotografuj jak mistrz zawiera prace 50 fotografików, takich jak: 
Henri Cartier-Bresson, Martin Parr, Sebastiao Salgado, Nadav Kander, Daido Moriyama, 
Elaine Constantine, Ansel Adams, Guy Bourdin, Dorothea Lange, Bill Brandt.

Kino Macgregor Ashtanga – dynamiczna odmiana jogi
Ćwiczenie ashtanga jogi gwarantuje energiczny trening który, wymaga elastyczności 
i siły. Autorka opisała historyczne i filozoficzne podstawy ashtanga jogi. W książce 
znajdziecie też szczegółowo opisane pozycje (asany). Każda z nich daje dostęp do du-
chowości przez świadome wykonywanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych. Oprócz 
ćwiczeń autorka opisuje jogiczne techniki oddechowe oraz specyficzny punkt sku-
pienia spojrzenia, ważny przy każdym ruchu. Wszystkie te elementy składają się na 
naturalną terapię, której korzyści powinni docenić nie tylko zagorzali zwolennicy 
medycyny alternatywnej.

Stefanie Stahl Odkryj swoje wewnętrzne dziecko
Autorka wyjaśnia dlaczego w dorosłym życiu ogarnia nas bezsilność czy agresja i co 
sprawia, że nie potrafimy się porozumieć z innymi ludźmi. Według Stefanie Stahl za 
ten brak emocjonalnej równowagi odpowiedzialne są Dziecko Cienia i Dziecko Słoń-
ca, które ukształtowały się w nas w dzieciństwie. To pierwsze odpowiada za tkwiący 
w nas smutek i złość, a drugie odpowiada za spontaniczność, ciekawość i radość. 
Autorka zachęca nas do tego, by zachować równowagę pomiędzy tymi dwiema 
częściami osobowości,  zrozumieć jei sprawić, by „dogadywały się” ze sobą. Nosimy 
w sobie schematy, które kreują nasze postrzeganie życia. Możemy nauczyć się je roz-
poznawać i zmieniać. Książka zawiera ćwiczenia, które w tym pomogą.

Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie tytuły Państwa zainteresowały.


