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Panj BÓżenn. K..1ak ze sb'oją pra.ą LlQ{jl.a'

_ ]ĄIitam sedecŻnie naszego miłeao aośĆia, pmią Bożennę
Korlak' PrzevodĘiczącą Rady Gminy Lesznoł'ola, która
zgodziła się na naszą dzisiejszą romowę.
_ lvitan płDią Dvrektor' z$'je]ką|rąjernnoś.ią przljęłam zaproszeDie do
$,aB'jadudla PuzderkaKulturalneso .

- Pełni Pani bardzo odPowiedziat[ą funkcję {' samorządzie
nasz j gminy i zna Pani potrŻeby naszy.h mieszkańcóv, tLóre
dotyczą lfu lturyi sztuki.
' Furtcję któ'ą peł]ię' pos'ieźyli mi ra.ini, obdarzaj4c nrnje sNr'
zaufaDjcn. Ża klórc ba zo dzięklję. PotPeb\' kultu.a]ne v gmjnic
l'eszDowo]a nic są mi obce, a wiem, że lvl^z Ż Bni Potrzcbani wiążą się
$ldatki finansoile, kóre Die za\sze są l]Śtarczającc. Rad! GmiI)'co
loku plzcznacza o{]pow;ednie ślodh Da dzia]a]Dość ktr1t!ra]ną GoK'
- B8ldzo dziętaję w imienirr vŚzystkich odbiolcóly Laltury na
terenie naszego telelu z{ to. że tak {'iĆle inicjat}v kultumlnych
moż€ się dŻięld tjm śIodkom oalblat'ać' Gminny ośrod€k
Kultury w Lcsznotvoli jeŚt niĆł!o{]nr ze względu n. it'iclość
filli' a blak 8łórnego Domu KultDry, co .|viąże się z powielaniem
np' zajęć .yklicznych rozwijając}th arłslvcznie (funduszc).
Niedawńo wzbogaciliśmysię o fiIię w JanczewiĆaĆlt, nieba('em
zaś zostanie ot!!'ar'ta kolejna filia ł' starej IwicznĆj' l,udują się
kolejne i! innych miejŚcos'oś.iach. co Pani sądzi o
powstawaniu comzto kolcjnych filii?
_ sądŻę' że Żewg]ędll na roz]eg]e geografi czne gminY' !owstłt'lr! je wjelu
takiclr niejsc jest w}aśĆi$r i $skazane, poniewaź dojaŻd osóh nl)' z
Mrckol'a do xlrsiadl2 jest dość uci4ź}i\a. Po{]obnĆ Żdanie m, wiĆ]u
''d'..l 'l^P\ '' / !o\'' ł..'|'- |'ilo''''ll''l;l'
_ \^r'raz zĆ wzrostemilości ffliił'zrośnąć DluśiIóMieżbudż€t na
iŁialalność statutor'ą GoK i jeśtem perma' że Rada Gminy
poz]Ęvnie odnicsie się do tej potrzcb}.
'Kiedy radni będą obradotaó 

'ad 
p.ojelteń bldżetu ń! 2or2 rok,

7aIelłne lochylą się nad l'v'n tenrłtenr
' wiefu, źejeśt Paoi kobietą o altystycznej dusrv. śrviadczą o
tynr piękne Pra(e tkackie PaŃ autorŚtwa, olu licznie
Zdob]ryane nagrody. Proszę opolYiedzieć czltelnikom PK o

- od daMra lodoba]y mi się gobe]in!, które postżega]ain jako dziela
.i''ll'i' \licd. r..l'!il ' P]|./.'d'Ąl' Żó |''oLę u ',]'' .\ lej
trudnej unljejęthości'
_ Jakzaczęł. się Pani plzy8oda z gobelinami?

Moja !żygoda Ż uQctwe L trqaiuż osieli ]at.l\itedy to prŻ]'Padkowo
slotka}an na $lojej dlodŻĆ osoby' ]dórc zajlroNa}y Śię tkani€h- DŻiśjuż
!v lnoin dorob}al al$styczn'lm mam kj]]ianaścjĆ gobc]jDói{. \Ą\sta}iłDi
je na 1v}_Ślai'ach, np' na o8ó1nopolskinj PĘeglądŻic.Ąm,tnnśkiej ]'tani|r
UnikatoB'ej s'By.'.lgoszcł, gdzie bra]anr udzja} jlż trrytrotriie i zdob]4ani
naglody' W Rn rol r !a ogólrioN2ls,a\'skiei \Ą\stalie Konkulsołej
"cobelin Rolo 2o1l'' zdobiań l niejsĆe'
- To vsPanialc! sedecznie gmtuluję' nie t/ko zdob}.tyclr
na8ród, ale i \t'iclkiej lvraż.livości i llYoblźni t$'óIczcj. Jał
rodzą 9ię pom-vsly na Pani 8obcliny?

DŻię]iuję baldŻo' JaL lodŻą się lonysly? W każdei .hwi]i noze zrodzić
się pom\ś],]iiedy np. Paulę na wjdołóbtę, senvetkę śtriadaDiową' sdzie
jest }adnt r'zór, c,' !' ksi4żkaĆh Ż ma]arstwcnr fuistL2ó1'' ZawŚzc nlożna

_ ProsŻę mi powiedzieć' .z}. talcnt tkacki odziedŻiczył po
Paniróvnicżdzieci?
_ Córka próbo\2la coś utk|ć, a]e ze raŻg]ędu na blak czas!'
zaDicchala n.tilki' ZainnLje się jednał chętnie t.cl]!ika dc couPauBc,
wic. ŻdolnośCi !ranu.ilne rn!. 1śmiech)
- swoją lTaźli$'ośó na pięLlt' $ykoMystuje Pani od lat t'
pracy za('odo('ej. Hodtjc Pani to, co ujmuje beŻ ma}a
wŚ4,stkich _ lo'.iaĘ.
- l1anr noź]iwość obseMoNnnił ctr}cljo proccsl wzrostu i rozksitu
kl'iatóa', co jĆst bar.ho pjęlne' Różnobanilośó k\'iatów pomaga
ni }aty,iej dobje.ać lo1oł tDoic]r gÓbĆlfu ów.
_ cą'zechce Pani powiedzieć eoś odsi.bie nasz!Ąn dlo8im
CzJ'telnikom?

Namarviam Nśz}stkich I'a]ist\'.a do odlviedŻaDia filji col( bl
terenie ci]ej sliny. bo taDr zDaidziecie hńst\]o Żajęcia, kóre !a
ir"'qo ..r.-rtul1Inhdd/.r.'1., r '.(.*11..o. r'i .

_ w Ęm na Pewno i talenty tkacldc' bo s'prolladzimy drr.ie
tnkie pracownic| $'Mysiadle i wólce Kosowsidej'
serdecznie dziękuję Pani za tę milą rozmo$ę prz-v kawic i
żyĆzę wielu kolejnych wsPaDiałych gob.linó$' omz
czekam na PaDi aotou'ość do rtYstasT' indlvidualnej N
jednejznaszychsale i.
\n.'' |'lnr:l-''JF''' .n'''łr'J/'!|']r/''Z"|'U.,' i_'l',

\\iad z lłurią lożenoą (od!k
P'7$f odn jcŻącł Rudy cn1inl l-.s7D.iioh

]rlŻcplNxdzilł J.]anta'!valclttrra solro]e\Ślr
Dlrełt.r GoK Leszno ola

PRZEĘ{ ł j '

Gl${{ffi tE$Zi:lillilrl r,..
- Tkani€ 8obclint j€śt sztuką baldŻo żmuduą. Ja} alłuao
powsta$ala Pani .ajviększa placa tkacka?
- NajltiękŚza ńojł lrłca nra \'11!iaN 15o x 12o cn i po$śtawali
dira ]atł, bÓ tkaniern za]muię sięt]1ko t wo]D}th ch\'i]łcir' a tr'ch
.q iIdŻ' ||A' ,'-'l'.J'l,.]Fl'ljalnl'"'"lJl.Fn l\,./ an '

_ Jaki Ę'tuł nosi ta praca?
''PusnieDle i spehienie' iru zdję.iu poniże'' htspiracj:l d.

$'akoDania t.j praĆy b).}a relrodr*Ćja xlx ł'icczncgo art\so
ńlalnlza' -Ą kiedy ?llczę]łm jlrż to tkać' unalnŻ]xm Da starociaĆlr
piełla ranię. l1óm bardzo paso$?]anrido lcj pra(!' ]e.z p.acab}ąa
trcc]rę za nala w proporcjac]l i 2 tego lowod! ]ekko ŻDiĆDiłaDr hizję
malaŹa. powiękŚzając ob.az' (śmiech)

góbelin a tdsh{a Bożenny Korlak



PIKNIKI SOŁaCKIE
od 27 sierpDia do 2Ż1 $Tześnia 2o11l nI) tercnic gmin!'

Lesunowo]a odby]o się 1o piknikóq' int€gl'aĆ)an)'"ch
orsanizowanych przez so}ectwa i Glninll'Y ośrodok Kr tury rv
Lesznowo]i' Pihiki olganizolvanc b']v g}ó$nie Z śIodliów
finaDso Ych sołect1v oraz sponsorl^{ rv postaci osób pry atnvń
i firm znajdrrjących się }.naszej gnrinio'

w\.In IoLu\Ą"r'zwan]ł zo.ganizol!ania spotkali integmc}'jnYch
w p]eneŹe podję]i się pańsl'vo radni, so}Ęsi, ĆŻłonkowjc rad
sołeckich w kolejnośĆi zatllówioll}rh dat t'Iastępując}'ch
so]ectwach: Podolsłn - ''Piknik RodziDn],'', Łary_ "Piknik
1ntegracyjn}'''' Lesznowo]a-'PiecŻenic ziemniaLa' $, tyrn
u-vdarzeniu cz1.rrnie l\qącz}'ł} się czło] ril e Ko]a Gospodyń
Wi€jskich' Łaąv Ii - '' Co b}'ło Pierwsz.:: Jajo czr'kura?'' ia impr€za
organizowana b}']a $'spólnie Ze siolŻrz).szenicm o KURCZE,
WolaMmłowska- '' osnisko integr.r(],jne p't' Pieśni ]udo1le i nie
|'il(o''' Mysiadlo '' żegnajcie l,akacje'', Zgouala '' Raz€nr
vitajmy jesień"' Mloków - Piknik straźż)ckj p.t. " stmźacy po
Pmcy zaplaszają" to przedsjęilzięcie ku]ruralnc orsanjzowanc
było pod patfunatem |ani łvójt i sanożądu Gmjny, stllostl
Po\\'iatu PlasecŻńskiego, osP \hokól\' i Gnrlnnego ośrodka
Kultury $ podziękowanju za trud placy Da .o dzień
ochotnicrych sh?ł Pożam}.ch z terenu naszej gnlin}, Wólka
Kosolvska'' sołcĆki pil ikintegrac]anY'', stefanou'o ] Jab]orrotvo

spoikanie Integrac)jne p.t. ' !li.jscorvc ta1cntr." oraz
zamylQjące sezon piknikow}' spotkanie solect\Y }Ą}adi's]a{ó\!,
\Ąii1cza Gó.a i Jabłonorvo'

ą
n3,

5
o_gJniŻ-.i- .ier,to.I j |'i{l ikos o'"J."nle nó/':.,-.l ]'l]

'\ l'./n'akpli(nj'' P'' p''' /:'mniJła''V Lr;|ouolrń"'".;
licpo$1arŻa]nY klimat i t.ai'rlie doblan}', bo zi€mniak to glóM]v
plodukt upTłw1esznowolskich rolrrikó\:ajego $\póine pie;;eniei
sPoź]aLnnie na pjknikll stanold integracyjną lolę rslód
uczestDikóY in1ple7y. Równieź piknik \y xlloko$i. '' strażacl Po
prary Żapraszaja'' ma cykliczlł chankter j Z każdrrn lo]iiem
Jlonrd'|'i'^-z'li"(.'11lhi.'o''' r'"B]ll1b".Ż- .'ź 

"od'r:ploglar11' W \.n roku hitcn okaza} się kolceńznanego i 1ubiancgo
7cspołu disco - Po]o AKCŁNT. Lidel ŻespohL Zcło. Mat.llnilk
poMa]sxoinii pbse.kanri liczrr4 PublicŻność \' kaźd\rn liicku do
r ,r', i \,Dolr..r. f,"".i.i, ur.u.\ t.. .....r".r
t,'llji'' ' ll \"l'' l'''l ''n ż' 'r' sl' r lc''.l"ru r ": p ln
zabarń' taneczne' śpieialie llz],ognisku i t!s]Uchlnie i
Podziwia.je taleDtó1v glrlinnvclr zcsPo}ów 1l]liiĆh jak: ''
Mrokowiac]j, '' sąsiedzi'' ''Janpu]s'' ' ltjrcs]a$'a ZiĆmlickiego'
grup tanecznYch dzieci i n odŻjeż\' nlgladznne b}lo glon {n

odbiolq'N różIlE grlpjĆ \'ie].orlej Da {szrst]dch piłnika(h
nogli Znaleźć coś ciekaileso d]a siebie, olga!izato.4. szczcgó]l)je
zadbali o dzieĆi, dla lrtóry.h w-maję]i pneunntraŻDe zjeźdż,]nie,
?11L Jl.' ''!'l |' lą'F|'', "' I n i '-ll"ol!''')''' i. J l'l'..'\ '',)GoK rnalowali.tziecjom buzie i przeprowadzali konkursl
plaslyĆznezna$odamj.

Na piknikn integrac\jn}Tr \' so}ectłie ZzorŻa]a r' |roglam
."'oso l i' /n "l hD 'Jn' P'' ' 

'' 
''-o_/) JFgo !'ll-';ę' i \.|!8 l11

'J o''czplll. l''l:''' !.! obIl'oh:''' 80 o\'^|:1l' / pr'F |'' Ż l'I ll'
na cc]e społecznołu]turalne. PMecięcia lstęgi dokona]i lani
,łrlanta Bat!'cka Wasik _ wójt Gnlnty , pali Bożcnna Ko ak
PveNodnicuąĆa Rndv Gminy. p3n Janusz Pieclrociński- Pose] RP n'
sejfi' pali E]źl}ieta obluskd_ skalbnik gmjn], Pani Jo]łDia
lvalcntlna Soboteliska Dlrektor cOK, palrsiNo radni Konstantl
Koci'k { radnr' poPżednich kadencji), wiesłłtr Konolo(ska'
I{łl.in Kanjl' Milos]a!' wilusŻ , pani x1ańannn RvbarcŻyk _ so]ij-s
zgorzaI' otaz jedcn z najstaNąvĆh n]iesŻknńcós'so}ectwa pł!

Możlir'ość wejścia do już inpon jqce8o obiektu bia dla
zgromłdŻonych wie}ką niespodrianką ' radościa i Dłdzieja' żc u'
nicdhrgiln cłrsi€ Żntętnii!nnn ź]'ci. kDltlrm]ne dla r'szvslllich grup
spolec7n!'clr. W orgai]]zacji imprez pollocą wsz}.sikjm so]€cbvo]D
słLlżyli strażacy Ż osP Zanrienie pod aloy'ództwcnr |ana .Iana
Radosa i llieĆz}slawa wa]Ćzal(a ustalviajac nn plaĆach kolololve
llanrjoo niezbędne do ce]a)w gastronomicznr'ch i organizac}jnlth
zabe4ic.?i.j4crr przed desŻcŻeDr jał i nrocn),n s}ońccm. Na
szczęścic w t}m Ioku $ sieĘnio$'o-xTzcśDjowe u'cekendy }r ięklra
togodł i sknrcczko plzyświecłło bcz $]i ątku $'sz'stkjn pikni]ronl

NaC1 plawid}ową organizacją {sŻvstkich u]'nienionyclr
piknikówcŻuwJ]apani Jolanta wa]enBnasolro]ervsl(a DyI€]iioI
GoK , która z każdym główny olganizatorcm 1\' osobach
państwa so}B'só!v podpisala porou urrlie!ria lvĆe1u podŻiah 7lrdail
na or8anizaĆję poszczegó]nyĆh implez' \Ą|sze]kie spra1\-.y pisnl
ur?ędns.} 'iLe7l'e.7ill.\.]l i*rrr'' ,ll J ''slF ll
animatolów, opra$I nluątznych j a }'stvcznych na]eża]y do
zadań zespo}u pracol''nikólv GoK' natoniast orJaanizacjł p]acó$'
zabarv i boisk $, odśrvięt[v pikniko\Ą'}' ll,r'g]ąd j iego
zagospodarowanie, cateringi i wiele jnnych banlzo ccDlych
inicja\Ąv i pom}s]ów spocĄ'wa]o na so}ecfi\'ach'

2o1l przygotonłla 1iFtIDa Ma.czak
ds. organizacj i kultury

Re]ację z piknikó'v so}eckich
Góivny specj a]ista

zGoRZ'\ł'A
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N ortl-- Rok Aliad erni cki
{.fnirvers;'rtetu Trzeciego Wiekrr
rrroczyscle rozp oczęĘ.

w picBlsŻvpo!iedŻielek p.żlzilDr'k. \' otocŻo!ej nt]l) 7lotlni
drŻewami świetljc1' t, i-aŻach spotli'ii !ię 5ludracŻc LcsŻDo\'olŚltie!o
lr'! 'rś_' '|-" '' '-' '' l'1 ,-;o
odb}4a się bowieni inługllracia !o\.go Fl! .kedefli.]tiegl) 1o11_
2ol2. W pierx,szej cŻeści glos Ż!l)rali: {'|ljtł!i1(! sje tr]ll Jonlnł
ZiclniŚta, pani D}Tekiol GnnDĆgo ośn!]kr ]fu]turl' Jolalta
Walc!\'na sobo]ev'ska oiaŻ Złstlp.a P'.\!dni('ą.ej Rld! Grnnr!
pan RlsŻar] Dusza' [iL..Ż!sLc i ljli!jal.l rozrroczę(i'' .oku
aMdemickiego !rz]'piecŻętd'łl lsst!l) l]1\s1tc.r! woii|]isieł
zespoiu kaDcl.ł]ego ollta$. po(l lijeun!!'ctrvcnr |łnj l'lxgda].nl
Śtidereł' Ia.iĆo.]śl,nvźl]J (;. d!r.rusou7lilka nrnrcl]'.iĆ]Q|\ !]r
piefui. ]aólrDi udowodnill źĆ tlxj.] |o(zl].i! humoru ] .Żcryił
.adośózeŚmich(}ŚlęŃtr'

1.... ' \.r. .rr I.r. . j-., ..., , , ;. , | ,

ed. ka.\j nego lro!onotlancjao s]tclra.Żoh t]'l'rv \!,'l ed! też oltłZłł)
się, żc plócŻ do!.ze Żtrtny.]r laz\jsk hrbia )'.]l \'\ł]łdoir(ó\V
pojawią się róilli' llŃ., prcze|nll.Ą.. zagadniłlił i.Yli]l
tcDraRcDĆ, ttó$ch ieszlze l Leszno\'olsLrnn Unju'eśie.ic lif
poruszahśm!. Ki.d' lads7.d! ](niec cŻlścj !r.rxld.gnyn.
dfdatly.zlej na scelie Poja\i] się pln ']adels7 \Ą'.Żcciono '
sŻarman.ki i ]'-fc€.sii 5]u(hu(j LlT\l Ża]'sŻ. i \lŻ ]Żn gol(]rv
kotnp]em.nLor'ai Ś\v{)je 1(,]eż.D]ii i ko]es{n! Ż !.z.lDi. ']'.Lż! i tt l
.azem dalą. \'sŻ!Śt]ijm do zarŻuljicn!i. że Jr.7\cz]ii'll] sie do
roŻkivitu iego si] ivita]Dy.]r j Ladoici .d./!la] $ai ]]oenut
ina!guując!roltaka.lĆńiĆti.

Kiedl pan Tadcusz s].oliczl'] rĆĆJ'Lo Ja slvi)i tierll' a ok]askj
' Ln.,r,rz. . rl. !.! .." \f o /] i . . l, :

rnuŻyc'v Atoni strilg Q!łItct . 'j(]tllegl) \'PolŚ(. k\!!llet'.]
srl1lcŹ]roł€go glającego iaŻz. Jak si! ok.7ah) l)o l;lkU laktach
pieNszĆgo ut$oru ws2ł'sĆ' nnLlcv b'ii ,rlkomide Ż Ńrlrq ZglaDi. a i'
nrja.ę upłvlv! cŻlsu pwenlicniJ]i się \! ])e}nlllr ]ro(]Zu.ja h!nror! i

b}'}o widać. że seDioż!leklio ko]Yszą si! t ł1nr !nrł-'ki' i |o Nłżdt'n]
knei jr)'m (trłz żxl,n' lq r.a30lv|li la rai]osDc al !!żxLj!' KIaŚikli
i]c si] w d)oniach () sk]oni]o \'nno..]Ż.]islq odpoui{]7iilncgo zr
!.ezentovanie posu cŻcgólNclr utr\o.ói! d. !n.lŻic1.l ia się Ż ])Lbliką
lljlko]na d}kteńjkanri' Gdy lrdszcdł.lr! na ostatnj ut!ńl bJ)o
ńdać.żczalóMrorcŻBrzatradoc7Ćt1von.ści l)ub]ilłjtLkl 5/rlq4(-vna
sccnicjazzDani baldŻo żalia. zlrliźajłcc.so Śję Lńcr lł] o\'a.]!.ł! ]

s]on]]'cl krZfkacb ni mji.ę no\ll] or]elńs](ielo lJlbl mlnr]
bisowalj. i oż]\iĆni soni 7! wiwatow|ij {] \ l]5lal!ie dŹ\icli
ucicl]Y rozŁrŻmiala srlrv! gronrklch bra\l i o]ltż\low' \\'l!d\ t.ż
wiololr(Żclisla przlmi]' Że lo5Żno\ols(l' st!tl!!(i oliŻa]i sje
ł]fułrzo4 |!b]iką. Złku]isui. s,u!i.t dowjodh' żj.i. b}']r t)
jedyn]e kEttaŻian. \r driłna żłuin\ośĆi. ł nłis7ueN2 l] lr\1h nl
dolvód cŻego obit 7l Ślron i!]!!Żi]!' żx\vc Żl d1(,llŚo\l'i(.llole]u]]n

PLĄN UTnv NA No\\ry sEMtrsTR: J()..nu Z uiskll
i\,nllv.gok'lesŻnowolł.plrvdzialc: K.oldt!łtoll_rfl\'
Uniwc.sttet Tvecicgo Wieku

!li1!ą:ai]5ł1El
r !łaa.;i'.ij{! 1łiFN !l



PLENER MAIARSKI W KAZIMnfi KXŁI ffi ffiŁffi-T,fl
uczestników zajęć maiarstwe ffi' Gf,Jr'

W dliach od 9 do 12wlześnia b.r. Gminrry ośrodek (ultury rv Lesznowolj
zorganizo]łał plcl1el x' Kazimierzu Dolnym d]a uczestlikó\Ą' cyklicŻn}'ch
zajęć malarskiclr. G pa 14 osób WmZ z ilstruktolem Jan€m Drewiczem
zat.zynrala się $, schlonisl nrlodzjeżollT'rn ''Pod Wianuszkami"
mieŚzcŻącyn się \\'zab}tkowrłl spiclrleuu z końcaxvII lvieku' schronisko
pięknie Po}oźone Dad uijslą i zaledwie ki]omctl od rynku glól^/nego b]''ło
wspaniałąbazą !łpadową na qTIaW}' nrd]alskie ' Kłzimierz Dolny'jcdno z
nłjpiękniejs7łch nadwiś]aliski nriast. omz jego oko]ice to me]dQ aĘ'siól('.
Nic l'ięĆ driwlego, że dostarcz-vl plenelolviczom wie}u iematót' do
nrn]oivaDia' wszystkich urzekła aIchitekfura i]dinat miasteczka' Ni€ sposób
iednak lv tak l(rótldln czasie przeiieść na p}ótno czy papi€I !!śzysikie te
urok]iwe miejsca. Dlatego w pjątek - pier'wszego dnia plenefu aPalat}
fotograficzneposz}'vw luc}. Kaźdy chcial utNalić swoje \Ą'rźenia' Tego dnia
z\Ą,iedŻa]iśmy ló1\1ież Muz€um s'Kłńienic}, ce]eioY,skiej, lrŁóIa n. eży do
najcennicjszvch budorvli zab}'tlrolq,ch $ Po]sce j jest per}ą architektuł
mieszczańskiej' Kamienica polrEtala pżcd 1635loidem' \{ Muzeum ożna
b}ło obej lzeó 1\ysta1vę fotografii ,at!tu]o1van4 "Harfu,ig - Dorys -Magierski-
KazinierŻ nad Wis}ą'' oraz lt'spaniałą ko]ekcję obrazóu' najrrrbitnjejsz,ych
malarzy polskich' od końca xIXlrieku Kaz]mierz Dolny sta} się miastem
łftystó\\'. o charakterze miasta pźwomina\' nam napoi]'kane na każd]m
kroku ga]erie sprzedając€ l\'-vloby a yst'vczne i rękodzie}o '

W soboia spokojne miejsce do bTorzenia, z dala od tętniącego $!'al.em
tury'stów KazimierŻa Dolnego grupa zna]az}a W pobliskim Mięćmierzu. Jest
to stara osada t'lisacka, dzjś rłieś ]etniskowa ze staĄĄni zabltko\Ą'.rmi
chałtpami, studnią stojącą rv centralnr punkcie i piasko]a],mi dr-ogami
rozchodząc1rni się w .ztery stron!' świata. I{ięćfiierŻ to źpq' skanscn
u*omponorvany rv rł1'sokj blzeg Wisły, na któl'am z aid ją się dwa punkry
rvidokorve' Na jednym z t Ćh majestatycznie Nzllosi się stary lliatlak
ko7-}ol^Jy. .Iest to najsiarsąv i naj]iĆzni€j \Ą]'stępuj ący t]'p lńafua](a na ziemiach
polski(h. PrŻeniesionvtuzBaltowakolo PułaWpe]ni d?iśfunkcję mieszkailą.
Jcst to własność pry1vatna, ale w}aścicie] pozlvoli} plćnelo$iczom ivejść na
swo.ją posesję olaz ma]o ,ać il'iatla]r i panoramę łVis\r' W rewanżu
obdalolvany zostal pejzażykiempfzedsla(iająqmwidokna uiis]ę izamekw
Janowcu. lfzeciego dnia' w nieduie]ę gr pa rozdzie]iła się' część glupy
pozostała $' KaŻimierzll, parę osób ma]ol\'Żło po]e słonecznikós', ł reszta
zlalaz}a temalv do obrazół'w Mięćmierzu oraz u podnóźa skaryy uiślłnej '
Tu wzd}uż brzcgu ciągnę]a się z}ocisia p1aża i gdzi€niegdzje stał)
zacun1o$'anełodzie r!'badde, kajałi iżaglów]d. stare clralupy odgt'odzone oct

wisły chalaktel-",'styczD}Ąni plecionymi z wierŻbo$ych gałęzi płotami
pl'4.ciągaly u$'agę s'voją ulodą' Prowadzi]y do nic]r po]ne .ilóżki ocienionc
pM.vsadŻisĘł wieŹban1i. spragnieni i g}odni rxa]arze mogli odwiedzić
niieis(ową karczmę' W śroclku karczmy gale a obrazóW i rysunków to
pamiątki, kiórc zostavdli plzyjeżdżającytu art}ści' Pan Kazimierz-\\łaścicjel
kalĆzmychętnie dzieli] s]ę Ż kłżd}'n gościem wiedŻą natemathistorii osady i
odwiedzających ją ('ażn}ch osobistości Że śWata sŻtuki. Ku Nielkiemu
zaskoczeniu plenertwiczów w tej nietie]kiej osadzie' lv siarej stodole można
było obejrzeć $ysta(ę malarstwa jednego z }ybitniejszych $spólczesnrh
polskich a]:tystólv Jana Dobkowskiego' wr'stawie towarz}rs7.y]a plojekcja
fillnu dokunrentaluego o autorze.

!o cal}'1}1 dniu ma]owania wszyscy wlacali do schroniska zmęcze]1i, ale
pehri Tażeń. ostatniego dnia pleneru - rV poniedziałek' c!, co nie nrusie'li po
śniadaniu wracać do domu 7i'iedza]i jeszcŻe Kazinierz ijego okolice: Górę
Tlzecb Kr-zyźy, WąlvóŻ KorŻenjoi{}', Jaskinie N Bochotnicy, kamicniołolny }v

Janorvcu oraz Na}ęezów.
lv!'bóI Kaznnierza Dolnego na plener okazał się tlaflry pod każd1m

w',,ględeln' Na nie}'ie]ldej przestrzeni mje'];śrn] st}'c7ność ze r'spania}E
alchiiekturą miejską i WicjsĘ oraz pięknymi nadtiślańskimi pejzażami'
NarĄ€t pogoda dopisa}a w ien drusi !'Tześnio\l:Y ve€kend' oprócz
nanaloNanych oblazóW pŹ]'ł'ieźliśmy wiele pom]Ś}ó$' na następne, L1óI€
powstaną juź ,/[ domu' P]ener sz]'bko minąl, a każd1, lrzbogacony o nowe
dośłńadezenia malars]de myś]ijtż o przlsz}olocznej alĘslj'cznei \ł]pm$'ie'
Prace Ż pleneru będą zaprezento\Ą?ne na w-Istawie !L ''Galerii na Górce" we
Wadysławońe- otwalcie 1ł_asta'W} nriało nriejsce 29 września o godzinie
18'oo. trVystawę moźna og]ądaćplz€z miesiąc. serdecznie zapraszamy!

Jan Drcńcu
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PRoToKÓŁ KoNKURSU KARTKA Z PAMIĘTNIKA -LITERACIqEGO OPOI\,'IADANIE NAGRODZONE

I MIEJSCEM W KONKURSIE LITERACKTM
DLĄ osÓB DoRosŁYcH

Ft. 'tKaftka z pamiętnika''

Dnia 9 września zou r. jury
konkursu literackiego w

sldadzie:

Anna Chachuła - polonistka
Magdalena Łyszcz -

Autorka - Jaduźga Wielgat - IIejduk.

instruktor teatralny, pedagog
Konrad. Materna -

instruktor zajęć literackich

Po zapoznaniu się z B pracami
prąznało następujące

nagrody:

r miejsce _ bez t'tułu,
autor: Jadwiga Wielgat-

Hejduk
z miejsce - nie przyznano

3 miejsce - ''Wią'ta
starszej pani", autor! Ewa

Jowik
3 miejsce - "Spotkania,

czvli kartka z
pamiętnika'' 

' 
autor:

Joanna Wojdalska
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Rok1969'wrŻesień'
odebrlrlarn diplonr' Wca]e nie byłłm s7'.,'ęś1j\,a' Lubię uło'one, Ża!]x owi1ne Ź'cie'
N1usuę wiedzieó, c.' będę lobić za godzinę, lvdzień,lok' skoticą4 się liolejn}, etap mojeso
żłcja i co da]ej? Wiedzia]an, co chĆę robić, a]€ gdzie i kiedy? Z}ożenic Mioskl o staż $
Warszawiewcalc nic glgalantoiva} podję.ia placv- StŹż otl4,nlżj]aln po rol(u czek^nił, alc
tv niędzy'czasic ''za]apaiam" się do pmc}' \d Pogotowiu Raiunkou-1łn na ol tzn' ]ekav
pediltla (ukoiiczYłam Aładenię Nledi,czDą. WydŻia} LekłIskj. oddzial pedjab-1'cznr)'
strnch przed popeh edem b1ędl1poivodował, żepo d}'żurŻe stu]a]am g}os,ę$,poduszkę,
żeby nie mi'śleć' l1ie annlizować i żeby zas!ąć' W razie Nqtlljivości' co do diagnoŻy
\\iou}am dziecko do szpitaia i ucŻciwi€ nólń}aln. 'ż€ nie $'iem"' Niki z dośsiadczoni'ch
1ekaż},nie ofułną} mnie' nie $yśniał' Pomaga]i. Dziękuję ]n zaio-

Rok 19a1' sr'udzień. stan wojenny.
PoniedŻiałek. u gl'udDia' Jadę dÓ pracy ''nalu.h€n". Z ul. 17 sĘ'cznia wracam !aA]eję
Klako\śką. Mi]icja b]oku.]e u]. Zlvjrki i Wig ry. Pr7cde mnąjakiś xóŻ pancerny zajmlrje
dwapŁsy-]rlaw-viśIodkolly'Wwrz€dzangoiwjeżdżanrvkolunnę'scoiów''.pomiędz\'
dt'a von boj ol'e' Przeite mn4 jedzie kilka takiclr rvozów' Mój ' rnalucb '' niknie po]niędzv
nilni' Z \deżJ,cŻki $'ozu jadąc€g.j Ża mnaWstajeia]dś żohtierz. jJoże,.zy on mrrie r[.tzi?
Ro7i€dzie mtrie? Naglc teD "czołg'' Ża mną daj. kjerunkowsliaz do skrętu s ]ewo'
Samochody na le$Tu pasie hamują' wracam na lelfi pas ' Inwazj a nn lvalszawę | $'o]11ł?

Rok 198i. \visilia.
lvsz]ścy p.z]'gnębieni, przelaŹeni. o god7inie l7]oo \vstaję od sto}u sigilijnego' Manr
kitku8odzirrny dvżuf w Śródm]eśĆi!' czuję a- galdte ,lcj'k i I\ł""' }ł' gdy -ój
dziewięcio]etnj s\x 

'rówj: 
''N{amo, j3 nisdj' rrie będę ]elav€m''. Dotvyma} słolla' Na

dliur z81osi1o się dlvoje mlodych ]udzi (telefony nie dzia]al-v]' Zloryli nam b'czenia
ś!'Ęteczn€ i r' prezencie p.ąDjeś]i ko]orowe dle 'niane l}'ec7.ki- Tiko po co? Wmcam
przez alpelnie P sie miasto. G)dzina 24:oo. mi]icrjna' Na skrzyźovuriach ulic
koksowniki iźoinicrŻe. ]dórŻy grŻŁ'Jl znużrriete d}oni€. Jadęzupelniesana! tune]ich ze
śni€gu. W domaĆh pogaszone światla' Jlkja sję $1edybałanl Nag]e !\'okoliĆaclr PLacu
Za\lisŻy w ilsterku wst€czn}m zobaczylam saniochód nriucfn]'' Jechn} za mną oko}o 5()
m (miałaln pżeptstkę na jazdę w godzinie nilic}jnej) ' lĄ'idocznie splawdza] nró.jnulner
samochodu. skręcj] i! u]- H],'.ka. By] tojeden,jed}n! rnŻ i{ źyciu, kiedvuciesz\łan się na
\łidok mjiicji. Posta'rowj]am Die straszyć dzicci miljcj anten'

Rok1983.\TP.
otrŻ}ta]am ta]on na ''Ładę" oed}.n)' taki samochód w Zozie)' Pmcowa}am na
przednieściachlva.sŻawy i t4 "Łada''jeździ}an na Nizi'ty donowe do pacj€lrtó('. B!}aln
też Złt.ltlnioDa \!'spó]dzie]ni Lekalskiej znajduj ące] się (.centrum DjNta, g.izie ró$nicź
P'd'ir'|'||'1Ni'\|\|'rrUl\''\'J\}lĄ'.v n' Pl'l DZFll\n i'EU old,BJnl Ą' ill'
(,c.rLr.r- c\r, r .{..1 pr'.rU:a(,lil nos,.lrdlLrjd\npl(j'l.rpgo.Kom'r"r'r PZDR..,
PrĄ njm {]uł, PLls|- parking' Zosta]vił.nr tam saDloc]ród. Po powrocie Z łizń'od
chorĆgo dziccka. Da parkinsu zasralan kilkanaścic czarn-vch limuzyn, ]tórvclr pihrowa]
n od)'ni]icjant' Nie tidziłlsĘcl łlEuł:lm. Tżasnę]am d]9]vialni nlojej ''t ad]'" i Żaczęlanr
\.rroĄvaa] auto' widŹę, jak Ćhlopak Żatrz}ouje caty ruc'h na ważnej, ruchhvej u]icl'. żebv
j ak$ babł iv upźywjlejowanl m sfunochodzje (pcNnie ta]r ponlyś]a]), nos]a l'lącz\, ć się
do ruchu' Poczułan sięjałYIP' ot, paladokq'PRI-aja naNet nie na]eża}fu| do pańii, Zaś
r^ \ pov.\i. rio olr4,ial.,mrL"7lv)prl.L

Rok2or1'wróżba.
PisŻę ten paniętnik bo clrcę !]pełnić przepo\''iednię. Bzdu.a? M.Jże.
Zopowiadrń moj€j matki:Jesi rok 1944' 1Ą] DasŻ'W donu na pMedmieśqiach lva.sŻaill
nocLlją ł]pldzeni z powstania waltzłtskiego, bifitDi, głodni, b€zdonni ]udzie'
Nocoł'alj, my]i się' posj]al'i srlj na ttllaczkę. Jesień' D}usie v\ĄeczołY pm'I ''karbidówce",
]udzie opowiada]i swoje (]zieje' Nliędąy nifii b)'}a rvróżka - kobieta, która Pźel!'ifuia}a
tragiĆzne ]os)' nmjego najstarszei]o blata. Wrózyła małej' dwuipól]efuiej dziewcz)nce'
\liil ln| 'i4t lą' .'',\:l'_' { 

^.:l'' 
lŃ bolbl'] l h\' Iil' |.'Lq 11' l ' o siq' ż'ci''

przebiegi]o takiak ch.iłjam, zgodnie Ż nroinij oczckiivaniani, a możc bvłam realisikq i
\]'biera]am nrarŻcnia na m'alę noich możlisości? Moż. troc]rę im pomog}łm? Nlam
zai!ód, którYkochan' Nlanrwspanialąloduinę: nlęża, s]'nll' s.vlowe i pięĆioro wnucząt' To
jest szczęście! Bogactło? To jest to coś' cŻego nik ni,] może mi Żabrać, to' czego
naucz}'lam się lv łciu. co mogę konuś dać, przekaŻać- Już i\sąstko w życiu z.obilanl.
Z{tob]'łam ,a('ód, wvchowa]am dzieci na dobr]'ch' m4drych i uĆzciw}'Ćh iudzi'
dochowa]an1 l odŻicół do sędŻiwego r\.iel(u' Zostak] mi łlko bJ''ć ]ite.atką.
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WIZYTA STARSZEJ PANI,

Kartka pierwsza
Kiedy byla r na]a dzje\Vczlrrką. lodzice otacza]i !!nie oglomną

lT"].q' B\lam jPd\Ta' -l'i inadoda'"k d.'7e|.li *ię moicll Kartka drrrga
l arod/'-. gd) Jul b} li w podeszĘm wre*lr Ni"$ię.dziWnero,

czy|i dwie kartki z pamiętnika
Autorka - Eu:a Jousik

że dde]i o moj€ zdlońe. chloni]j mnie pved zimnem,
towalzJ'st\Ąlem innych dzieci, wirusami' bałteriami' z\łn
spojŹ€niem, ul'okaDli i wszystki , ro t11og}oby mi zagrażać.
Być lnoże na skutek tej nadmiernej tloski l(ażd}'chłód. zimne
napoje lub kontak z kichaj4cymi ńńeśnikami kończ],t', się
d]a mnie kilkudniowf'm okupowaniem łóżka' Do dziś
pamiętanl kźdą bańkę stawianą na moich p]ecach' nazty
Wszyjtkich ]ekarstrĄ', które bra}am ]ub, któte Udawałam. że
biolę. ZDajdowala je później moja mana robiąc geneMlne
porządki. Dziwiła się niezmiemie odh].lyając za lóżkiem
tab]e&i do ssania lub lepkie planr}' po ĘvsĆhnięt!ĄI syropje.
Najbardziej jednak utliwi]y mi w panięci częste anginy
połączone z \łysoką t€mpelatuą. oprócŻ med}'lQmentów
rodzice stosowaii terapię potową. okryWali m e od pięt po
brcdę piefzyną i gdy juź b1Łnr mokra jak żaba rv stalvie
podczas uiew}, przebierali mnie lv ciepłą suchą piźarnę.
łVprawdzie tempemtura spadała mi po tej paróit'Će, tojednak
po wpoceniu stu ]itńw p]}nów z organiumu cnr}ah1 się jak
balon przejechary prez rira.

Podczas ko}ejnej anginy miałam rłyjątkowo \\ysoką
ternpelaturę' RoalŻice siedzie1i przy mnic na zmianę prŻez Ćałą
Doc. Sen ma iednak s$oje prawa. Zmusza wszystkich
czuwaj ąc}'ch' aby choć na ki]ka minut się zdrzemnąć ' Mój taia
tej nocy lól\r1ież zdrŻemnąl się siedząc a krześle nieopodal
}óżk2, \Y niewygodnej pozycii. Usiłuję sobie pu}pomnieć, i]e
mog}aJn mieć wtedy 1at? w}'daj€ mi się, ż€ olro}o pięcfu' Moje
pojmowanie świaia było jeszcz€ wielce o8mri.zone. wszystko
bylo dla mnie \ted,v czarne lub biale i nie maln na nysli
oLJbitr'rnej " tJmRcl- (la.dch telewiZji' To' że lod'ice
trz}'mają mnie !v łóżku było dla mnie ni€]udzkie' złe' a
zwłaszcza to, że nie mosłam w]'stańć spod pierz}ny nawei
palca od nogi. wtuli]am się l,Yięc rozża]ona rł mokrą od potu
poduszkę ipomimo abzemki mojego ojca Żupe}nie nie rnogłan
zasnąć. W pervnym momencie przy moim łóżku zobacz)łłn
posiać sta]szej kobiet} w d}ugim sz]afloku. PŹysiad}a na
brzegu mojego }óżka i patĘ'la na mnie z nspokajająĆi'm
nśmiecbem' Nie potrafilan nawet poruszyć ĘĘ' B}łam tak
przelażona, że nie mogłam rtTdobć z siebie g}osu' Drzwi b\"]y
zan*nięt€! żadne z lodŻiców ni€ \{puszcza}o nikogo do
mieszkanial B''da pMecież noc' Pokój lozświet]ała \'lko
lampl€ nocna iio nadaivało jeszcze więcej niesamowitości tej
dzilvnej, na \Ą'pól nieiea]nej postaci. cznłam, że to, co widzę
jest cŻ'v-.mś \'!M ątkowym'

Po chwi]i }ada'!Ą'czego przyglątlania się mojej t\aruy
!ł].stającej spod pościeli' kobieta. ''w1powiedzia1a'' a raczej
jałoś telepatycznie PIzekazała mi slowa:

- Nie mart\a'się kochanie' będziesz Ą4a d}ugo 
' 
W}Tośniesz ze

s]donnośri do przeziębi€li. Twoi lodzice pomimo podeszłego
$ieku dożią sęclziw}'ch ]at, z całą pellllością zdążą cię
wJchować i jeszcze doczekaó wnuków. Rano spad}a mi
lemperatula' Nie mó'wi1aln rodzicom o tej dŻirĄ'llej kobiecie'
Nje ba]aD} się' ale nie umia1am wszys&iego' co przeĄ4an
prz ez tę klótką chwilę ubrać w s]owa. I tak by mj chyb' nie
uwierłti.

DI'A osÓB DoRosŁYcH

Po ]atach, gdy tJ'lko łTacalo wspomnienie tego nieav-vk}ego
zdarzenia tlumacz)łam sobie, że to b]4 wynik bardzo rlysokiej
tempefah]r'v. Plzecież nie raz s\tszy się o majacŻeniu v takich
sltuacjach. Z czasenzapomnialam o nim.

Zi,cie co dzień pż},nosi wie]e nowych zdarŻeń. Dolosłam,
skończ4łam szkolę, lyszlam za mąż' Doczel..alan się dŻieci,
które znaĆznie rzadziei cholorYa]y niżja. Niestety poclroł'ałalrr
Iodńcór{' obyd$'oie dożvli dzieńęćdziesjęciu lai. Zdął]i się
więcj eszcze ciesąvć l'nukanri.

Dolosłe łcie up\1'aio mi w niezbĄn zdlowiu. a jeś]i nawet
przr'trafiło się jakieś przeziębienie czy gĄ.pa, to nie zwaiał
mnie z nóg, jak w dzieeińsfivie' Do czasu, gdy ki]ka ]at temu
'7lar'aldm'' 8o/:eś anginP. Bdld7o d/ihni. ll.Uj oryaniznl
zarcagowal na tę cho.obę, 8dyż w ogóle nie miałam
temperatuly. Ćuu}am sięjednak baldŻo słaba. Nie miałam si]],
wsiać 2 łóźka. czasem jednak niestety lnusia]am bardzo
chwiejnym krokiem udaósię do IaŻienki-

B anoc- WsŻ)'scy spa]i. Janiestet} czułam, że mój pęĆhelz
nje $,}trz}ma ani minuty d}użej' szkoda mi by}o budzjć lnqżą
lub córkę, aby aselrrowa1i mnie w drodŻe do lazienki'
Podjęlam więĆ męską deĆ}'Żję' Żałoż}'}a szlaflok i po]limo
karuzeli w glowie postanowiłam trłmając się ścian i m€bli
dojść do obranego c€} ' \'{ &odze po\Ą'rotnej jednak ia
karuzela nabrala zawrotnej s7.}'bkości' Kjlka krokólv przcd
łóżkiem straci}anr pląltomność i upad}anr' Będąc jriż
niepu}tomną poczuła]n, jak $-r/suwam slę ze sb'ego ]eżąĆego
na podlodz- .iJia' Coś skicro\.lo nnil do \Ąatj.clt' |-zU
zamknięte dr^łi na dwór, apoten do sąsiedniego mies7.kania,
które przed laĘ zajmowa]iśm}' z lodzicami. Do iego, \Y któł.ltl
obeĆnie mi€sz]ramy tprowadziliśmy się po moln ś1rrbie. Coś
lnnie cią8nęło do mieszkania oboł' Jakaś siła' kóIej nie
potmfię nazwać. L{ieszka.ie to zna]am doskoMle. Każdy
kącik' Zdziwiona st\Ą,ieralŻiłam' że nic nie znieni}o się od
cz'l'ow mojcgo dzlp, in.h\b: l /oba.']l.T''' oi"a śpią.egL n_
krześ]e prŻy łóżku ńałej chorej smuinej dzi€lvcz}rrki. Ćzularn'
że muszę ją pocies4ć. Zna}am jej lęki jak nikt inny'
wiedziałamjak się mańwi, że ma staryc]r lodzicóN i bardzo się
boi, że umIą zanim doIośnie'

Ni€ lrlaltw się kochanie' będŹiesz 4ła d}u8o. w!'rośniesz ze
sklonności do pveziębień' t{oi lodzlce pomimo podeszłego
1Yi€ku doź}aą sędzi]ĄT'ch ]at, z ca}ą pe\\'nością zdążą cię
W]'choNać i jeszcze doczekać lvnukós' - u}'szeptałan Ćichutko 

'
at') niP blldni zmęc7onesoc7uwanl.m ojc' '

' Ewa! !] E1va | ! ! co ci Śię stało! ! !
To g}os męża, którego obudzj] ha}as upadająceso ciała' Jego
krz'vk i potuąsanie za ramiona prz}ĄĄr'óci]y mnie do
pr4'tomności.

- Nic mi nie jest' Gdzie jajeste'*? - Byiam przez Ć11\Ąąlę

Po tej pr.ygoalzie lozosldl mijcdJnip siu'ak i w5pomnrea'"
lliezsf ,kłego przeacia.
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zmierzchu rłróciłyśmy na cańpin8 i postanowił]'smy
ugoto'lvać kisiel. Dużo kisielu' Takiego z Papielka. Kiedy
Lmioszc/dlv.:m\ ra parnrku zablrnr pr"e//ornre \pon gar.
Malysia zanucila ''pionie ognisko.'.''' od sąsiedniclr
namiotów padło p}''tanie: ''co gotujecie' dziewcz} !'?'' i zaraz
l(toś dosiadł się z gita.ą, ktoś inny zaimproł'izorval perkusję
z kucirennycb statków Wieczór roz]cęcał się, do}ączali
ko1ei ni uczestnicy' woda nij ał nic cbciała się zagotować' ale
zna]azło się cieniutkie wino, jakieś pi'$'o, \vi]gotne
helbatniki, kwaśne jab}ka i co iam jeszcze l-to miał i cz}m
lnóg}siępodzielić'

Dochodzila północ, kiedy ga'-.nek wreszcie ł1rzucił k}ąb
pary, a Mał'sia z Danką ięly uwijać się wokół butli, ku
uĆiesze ZgronaalŻon]'ch rcc}'tEjąc: ''Bagnistego \! ęża szczęka
ni€ch w rrkopie tj'm rozmięka, źabie oko, lapki jeża' psi p}'sk
ipuchnietope]za-'.'', ajaBmczasem, miast przylączyćsię do
chól1l szekspirows]och wiedźm' zapatrzylam się \Ą gwiazdy
źeglujące nad zaioką. spostrze8kzy to Danka gwałtounie
zanrachała mi lpką tuż przed nosen,' rłięc cz}łn prędzei
w]Towiedziałam naszą najtrkochańszą kwestię:''Palec mię
świerzbi, ' to dowodzi, ż€ jakiś pobĄóI tll nadchodzi|
odslońcie otwó!, niech lĄłlijdzie potfi'olI ''

I l.tedy gdzieś od skaju nanriotosĘska dobiegła
piosenka. SIoł'a nie dokońca cenzuralne, kroki nie do końca
trzeŹi!ę, sy]t€tka wycięta z mroku' Ko]ejDy amatol kisie]Lt
dołączy} do tovraqvstwa.'. Księłc zaszedł' płom!'k gazot]'
7-gas} ' prz}' ]atarce lozdzie]abśmv kisjel do nrenażek'
kubkó 

' 
talerzy. Gitar4'sta zagra] ''Dziś do ciebie prui ść nie

lnogę''.'' i Żnów śpiew przepiatal się z Iozmowami- A ja
$'słuchiNałan się \{' głos prz'l.bysza. Miękki, ciepły,
\łyyolujący dziwne bzepotanie serca' I lrezskuteĆŻnie
próbowałam zobacł'ć wiaścicie]a głosu' .Ą kiedv niebo
Żaszarza]o porankiem, irtoś lzuci}has]o: ''wschód słoLica nad
Drolz em'' ijLlż po chwi]i 1vszl'scy zgodnie mjeli]iśmystopami
s1pki piasek przejścia przez łydmę. '.

Idzienry obok siebie -ja i śródnocny 8ość. spoglądań
ukadkiem na l'q'soki€8o ch}opała w $}łaItych szbuksadl i
napotykam spojvenie akwamar]no$]'ch oczu. A uśnieĆh,
hory- o.lpolviJda lla mo|- \po;|/P||i''' .tl|Ą\ńŹ, ;P Da jetso

o!'alon) m policzku UkJzlljP się,'ibawn\ oolel'
Niespieszne 

'a]ki 
gładzą piaseĘ promielriste strŻały

pżebłają chmurl', a noje pa]ce obejmuje mocna, budząca
zaufanie dłoń' Zacieśniając uścisk Iąk pirysiadam}' na
lvypłukanyeh przez niez]iĆZone sztormy pa]ach i
obseńvujemy' jak czeri{onoz}ota taftza powoli t]'nuŹa się z
toni...

Pudobno wspoInlc o8ladanl przi pierw.nłrr
spoikanilr wschód s}ońca wiąże dwoje ludzi na całe łoie. Po
cztedziesfu iatacb mogę przyznać:''Coś wBm jest-'."

SPoTKANTA,
czy|ikartka z pamiętnika

19 sierpnia 2011. warszawa. JeśŻcŻe godzina do odłotu.
szanowny małźonek, dostar-czy'lvsąv rnrrie i bagź, pogna} do
pilniej sz}'ch zajęć' Ja zaś biolę urlop od $'Śz}'stkich codzienności i
cieszę się na spotkanie z młodszą córeczką.

21 si€rpnia 2011. Lond}'n' Moje imieniny. Mnóstwo
prŻyjernnościi ukorono anie dlia: musical ''Hello' Do]]y|" w the
Regent's PaIk open Ai. Theate. Tolba pikniko$'a spako\ęna,
ruszamy za kilka minut.

22 sieĘ)nia 20ll. Lono\'n' uc.,olt!\l) slec/ór
bezcenĄ'! Najpier'w kolorovy, d]łranriczrry spekal'J' Znakomici
\\'}'łona{'cy. Moc śrviaie}ek rozs1panycb wśród zieleni.
wprawdzie o$\'ojon€j, lecz przecież najprarł'dziwtzej. No i
IozkÓsze podniebienia, czyli'!vinog.ona os}oalzone
śńdziemnomorski słońcen. smakojĄ'icjc onNza}y ĆamembelL
chlodn€ różowewino.

Na BaLęf shLel d^clpl'"n1 killa minur plz.d pQ'nocą. Przed
zpj.ciFm do rerra A8a -Zu.a "ni.lla,ka: ohą-zu .ie'''
PosluszDie }ykonuję zwlot. Za nami balangowe to$'arz}'cbo, na
któł'ln - z cal}Tn śzaĆLlnkiem - lepiej t}ie zatlz}ur!,łvać wŻroku'
''Ależ odwóć się" polltarŻa z naciskiem cóIl(a. Ponownie
spoglądam za siebie i.. ' nie, to nie duch sherlocka Ho]]nesa,lecz
mój własny mąż. Ten sal}! który tży dni temu ]ed\Yie miał czas
podrzucić mnie na 1otnisko. Pęk noich ulubionyĆh fi'ezji, któt1
tżi'ma w dłoni, jest mniej Żmaltretowany niż on sam' v-v]atujący
1Y ostahiej chwili i podlóżtljącl z przesiadkarni byle o'lko zctązyć
pnecl pólnocą' Zdą44 oczj'1vista i teTaz podaje nli kwiaty z
ukazująqm dołek !v po]iczku tdumfalni.ń uś$i€chem, który
zalvsze mnie rozbraja. Wtulam twalz w buldet j poprzez
rozleifisko minionego czasu cofanr się o czterj dziesią&l lat'
Przez mgnienie miast latani wielkomieiskiej ulicy widzę
świetlistą księżycolvą ścieżkę rozesłaną na \Ąodach Zatoki
Puckiej...

21sierpnia 1971. cha}upy' Na miejsce dobi}yśmy późnym
popołudniem' Tr'Zy ŻaprŻiaźnione stlldentki, kiórc łdzjeń
wcześniej z przeogromn]'rn westchnieniem u]gi zakończ}łjj tak
zlvaną praktykę fobotniczą, czy}i pielenie drzewek w szkółce
leśnej' \Ą ten sposób plrysz}e inte]igentki miał)' poa}aó smak
pmcy 

'zycznej, 
cĄ.li podsta\łowego za.jęcia przodującej klasy

robotniczo chlopskiej.
spor'o czasu zajęło nam znal€zienie miejsca na zatlocuon]'m

ldepisku z$?nyi polem namiotoltTĘl. Wamnld byb cokolwiek
Żgrzebne: toalet lepiej nie opis1łłać' o prysznicu nik nait€t nie
zamaruy!. na zaplecz€ gastlonomiczne sldada}y się obskurny
barobus, na1utta kafejka i sklep spoź]r'czy z ńecŻną ko]ejką
wczasorviczórr,. Le.z plze.ieź $'zdł ż obozowiska błękitnia}a
zatoka' a za p}o\!}'Ini wJ_dmami szumiało morze'

Po } ozbicill 1Ąysłuźonego namiotu na sl(awku ł'1tartej puez
holdi7 obozowiczólr' trąu] trzeba bylo pl4'witaó slę z plaźą i
\łodą, ze zrujnowaną staqjką kolejo\Ą'ą, Ż fio}etowiejąĆrm tuż za
wsiąlłlzosorńskieo i z reszĘ znanych kątóii. Juź dobue po
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oPoWIADANIE \^,\'RÓżNIoNE W KoNKURSIE LITERACKIM
DLA osÓB DoRosŁYcH

Autor -
Arkadittsz Stosur

T-ACRIMOSA
Co sobota śniło mi się niebo. ciemne, otwa.te,

pęknięte. wylatywały z niego anio}y o ognistych twarzach,
jak ptaki pośpiesznie uryrywały się dokądś. Nie
lviedziałem nigdy dokąd i po co ]ecą. Rano budŻił mnie
młody Ambroziak, prąmosił łv termosie kałę i czekal aż
się pŹygotuję do lryjazdu. Słońce laten poganiało nas,
trzeba się było śpieszyć. Staryrn szarJ'In metcedesem
toczyliśmy się poln1mri drogami. Trzeb b14o cos zarobić.
Ambloziak jak zllykle sypa} pomysłami. Nie darmo mia}
dużą chałupę, dwa piętra' garaź, oBród z Wiśniami i
śliwami, i piątkę dzieci. No i }adną, s)tnpatyczną, młodą
żonę. Ale z nią były tJ]ko klopoty. Wiadomo, nie upilnuie
się kobiety, a ta świata ciekawa. Lubiła podróże do dużych
miast. A tam pokus co niemiara. opowiadał Ambroziak
jak się zgubiła w lcałowie i rłróciła po tygodniu
uśmiechnięta i szczęś]iwa''.gd]' Zap}tał gdzie byłaś ?
odpowiedziała - z koleżanką na zakupach' Ale przy'wiozła
srrkienkę, niebieską w ogromne złociste sloneczniki.
chodziła w niej potem do kościoła i nad rzeĘ.'.

Tepolame podróże trwaly w uieskończóność, bo
auto kaszlało, pluło, lcztusiło się. 

' ' zbierałem na nowe, a]e
by}y ważniejsze wydatki'.'dom s1pal się, baba narzeka}a,
ze biedniejemn a ona chce wyglądać jak człowiek 

' '. a niby
kim jest n yćIalenl.'.l lał jPl-haliśm) p.ZecinajaC
horyzont na kmj świat, od wsi do wsi szukając loboty. Bo
zawsze się coś nam nadauylo. A to drewno porąbać,
odmalować ścianę w domu' półki z dlewna sporządzić,
siano zwieść albo jab}onki pr4.ciąć czy trawę skosić' cały
dzień wdrodze, kóra staje się dfugim Clomem. Takmysię
przyzw1'czaili do podlóży i do tych po$Totó\nr co
codziennieinne' I Żachód słońca też inny nad nasząwsią'

Kiedy się wraca wszyŚtko \łydaje się noive, święte i
potfŻebne. Ziemniaki mają niezwykły smak' a mleko jak
'wino ]eje się do zakurzonych garde}' By uświęcić dzień
praca. Bo praca rzecz święta, trŻeba ją sŻaBować i modlić
się o nią' Bo jak jej zablaknie to tlza pójść na
zmamowanie,

od rana chmurzyło się' pogodabyła niepewna.
DŻiś przejechali my caly Beskid aż nas zawołał pod
Limanową gospodaźa żeby mu pomóc. Czemu ńe, my
chętni. Kusił banknotami, zapowiedział obiad i solidne
podziękowanie. Prosuącemu się nie odnawia. Pokaza}
ręką obórlrę za duż1łtr jasn}Tn donem. _ Tam' wszystko
jest co tżeba, kapliczkę pITJszło mi pobrrdować i
łystawić, j ak obieca}em_ Podeszliśmy bliżej i Źecz]Ą'Yiście
1udzkich rozmiarów święta figur'a w cieniu dfe1\'nianej
obóIki na s}omie leża}a. Z gipsrr, ponalo\aana niebieską i
biała farba Maryja '. ' aż nas zatlz}mało z Ambroziirkiem w
półkroku pIzejęcie i zdumienie.

Zdjęli my czapki i plą'klęk]i. Potemposzło raŻ, dwa'
Ustawili my postument obok don,u, zabetonovali i
zrobili wokól male ogrodzenie. Za każdą godzina' a robili
my do wieczorem, robiło się cieplej' l zlaĘwały się ptaki,
gawrony, wróble ' sikory' gołębie i drozdy. Najpierw
myśleli nry , że to do owoców. l nie zlwac8li my uwagi.
Jednakpo aniele pańskim ptach{o zrobilo krąg rłokó} nas.
Śpiew niósł się na ca}a okolicę, co jakiś czas ptaki
podĄ\"raly się i u}mienialy. Najwiemiejsze były drozdy,
one najpiękniej kwilily...

Po kolacji gospodarz vyciągną} portfel w-vłiczyl
lGżdemu Ż nas po dwieście' podziękowa} i powiedział, ze
majeszcze prośbę' Chciał by złote 1itery pIąmocować Bad
Matką Bożą w łap}iczce. Wzięli my delikatne litery i
u}oź1łi d}ugi zlocony napis po lacinie : ',stabat 

Mater
dolorosa i[x1a crucem iac.imosa dun] pendebat Filius"
Gospodarz pr4szedł za godzinę popattzyl i, zaczą! Izy
obcierać rękawem szarej maryłrarki' - Baldzo lvam
dziękuję. To piękna, solidna robota, pomogliście mi. Borrr
ja zaprzysiągl, że zbuduje wotun] za napisem com we śnie
zobaczył' Po }acinie. A przecież ia nie uczony-, pospolily
cblop. Choć ocz}ta ny. wświecje oby!v'i pobożny.
A napis znaczy : "Bolejąca Matka stała U stóp kzyża, we
lzach ca}a, I(edy na nim zawis} S1'n""/. Bom iją cieĘiał,
jak Matka chrystusob-a ponad miarę przez s5łra. A on źe
mój dlair był ok.utny i samo]ubny, pil , 11ż}'Wał Ęcia, kradł
a koniec noźem człowieka w mieście pocią}. Aż trafił za
sprawiedliwością do'i"/iezienia. cudem napadnięty
przeĄ'ł. Jat my się rozmodlili z matką, dzień i noc. l stąd ta
moja plzysięga wotrma. ch}opak \'rócił i się na życie
godne nalvTócił. Tak nam telaz j ż trzeciego wnuka
pMynosijak darboży. Bo ożenił się i ustatkołvał. ożenił się
Z Bożen]G z sąsiedŻt'V\a,. Dzieci dlugo mieć nie mogli bo i
Bożenka siefotka po prze{ciach. Rodzice się spalili 

' 
gdy

pionrn trzasnął w ich dom drc\,!ryliany, gdy ona by}a w poiu
..'Znów na kolana i do mateczki my się zwrócili. Pomóż'
PrzecŻ'vsta, PuenajśWiętsza, Jed)ru'.. I Laoimosa, bo tak
ja my na4łvać zaczę1i, obdarąvla nas potomstlvem
\4'nuko\'qrm'_.teraz my się juź na zawsz€ do Mateczki
zwrócili a i \ĄIam to Iadzę i na dlogę po\ĄTotn a błogos}awię
/ Śerca..'

Tak i my poj echali. W dlodŻe dziwnie milczący by}.
Dopie.o plzed wsią Ambroziak powiedzial z
zadŻiwieniem' patIz stasik, ptaki nas pocl dom
odpror'vadziły' Rzeczywiście nad wsią wisiała burŻa
ptałów o różnych barwach i wielkości- wschodziła
oglomna świetlista twau ]<sięłca, rozkwitala ciepla
sierpn:iowa noc...
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iltlycmczrł łłluszrłlrcÓw cłttlty IESZN0WoIA D0 PRAcI
Nie1fielu ]udzi potlafi się opueć czarol'i Pr.lgi' w

Drr..:\ieu,rr ip d" ;. ', h n' 1.r '- 'lFj l i' h unr\r ' lJ
,""'.r. ' oon"r''. ll ';Uj'' s$' l Ń" i j' '' ''1k .P

(cl'rltnL Lolc!'i'In r:Pl| \|" D|.n llban' l',,'n' Pr''ś'
1'-z o' n'lrl s lr.clr' r' nlP"mi-l '. 'l) Dr/' ' hr'kii|' \r nńJIc'il'I

-.ho\.Źn\m hrlokoNur tniastem \vturooi('
Liczna irupa nricsziaricówgniny l'cszno$'ola v/ dniach ó_

q '" -'i'l / \iP 'a t Fl'a.\ '.'', .'.ll','\l' llb l' ']ll'ł\.J
.Jl.o ,,2.4r"i ,'rr:i . \\ 'ik..hcl,I:lluo i ,cl rro ,rt:'"

)"l d'"ni"n;nrq.z:,ql'r"l.I!r' :r'N'/"\'h r'r'
Po szczaś]]ńe Plzcb)'tej pod.óż)' dlva llltokary dowiozly nas
do hoteiu po]o;onego 1() ktn od ccntrllrn Pftgi' Po ]cótkim
odpocŻ.!nń i obfitej obiadŃo]acji 1!]jecha]iśrlr]' na spekiak]
..Śiviai}o,u:oda, Dźwięk'' tz$ ' glaiące fontannY. x{imo późnej
pol]' po 8odz' 22'oo c}rętnie \['jechaljśm\'zobłĆł_ó spcktakl i
plĘk e oś\{,iet1oną PIagę nocą._ lv drugin1 dnill z$i€dzaDił odwiedziliślny
SĆh$'alzeńerskv Palac, K]asztol na strachowie z bibibteką,
Py'skie Lol€to' Hradczanv: Katcdra Św' witta, Zamek
Kró]elvstii dziedziniec, iośció} śrł'. Jeuego, ZamkorYe
schod'v' Pa}ac Prez}'d€ncki, spaĆerowa1iśnr po oglodaclr
Par]amentu' przesz1iśmv na NIalą stlanę: kośció} sw.
}tiko]aja' Plac Malostleński - lvjechaliśn}' ko]€jlq na
Wzgórzc Ptzin ale t]lko nic]icŻni Ncszli n.r tieżę widokową
zl,an4 .,pras]<q wieŹą Eiffl.t" ab!' zobaczfó C]ałą płnolarrlę
nriasta' PfzenieŹając ]'Iagę na \\'lasnr,ch nói'kłch' choć
zmęczeni podążaliśm]' gż€cznic 7a przel'odniklenl, bo
urzekające talasy l!'idokorve reliomp€nso('ł]y naŚze tndy
zwicdzłnia' każd.r chcinł lnieć piękDc fotki nx pamiątk{:
ZotejPrasi.

Nasz!'n wl'cieczkoNiczon1 szcz€gó]nic przypadla do gusttl
]egenda opońadala przez przewod n ikóu opo\'staniu l'Iagi
[-' zsodnie z tegen{:lą l'mgę zabżono' gdy L(sięźliczka
t,ibusza, stojEc na Wysz€chradzie' oczani dus4 ujlzala
\ĄŚpaniałość iastl, któIe tu powstanie. l\ir"sz}a za mąż Ża

oracza ilnielliem Prz€nri'sł i stąd t1y1astia Puemyś]idów. Po
obu silonach we}t.$]' zbudolvano dwa sło\iariskie slod)':
\Ą}.,..h|-d i ĘrJd.,an l \. l.nl']i.]j || B.\|lo''iĘ' ooJ |'
założono pj€ńvszy \\,cz€chach ]i]asztol. xliasto po$'sia]e na
terenie Stalego Miżrsia sz'vbko się roz\\'lja}o. Zaś \\'_yszechlact
traĆi] znaczenie na rzecz okolic Praskicgo Zan1ku' L{a]ą
Stranę na 7}oczach r'zgóża pod zamkiem zalożn'] klól otokaI
II. wlaz z rozszerzenien wladz\ czeclr aż po AdriaqłPmga
zost a aźną sto]icą ' a Llo jej znacze]ria prz}cz\nil Śię
sz.zególnie Karo] nr' Doda}ondo miasta.zwertą dzie]niĆę
Nolt'e Nliasto...) Pragajest lniasi€m niez$;].k]e bogalrn pod
llzg]ęCten ku1tury ' Most Karo]a ikatedra Ś$'' lvitta świadczą
o anbicj a.h klóla Ka ro]a TV.

W dNgim dnnr łl'Cicc7ki wylLls^łiśrn!' na dalsze
z\Ąiedu anie niasta ' w pfuglafiie \\\Ćieczki zDa]azl się most
czeĆlró\'' HranoNski Pa\Li]on. space! po dzie]nicY
Ź'vdo1Ą'skiei: Ratusz Żydolr'ski, Synagoga, rynek stal€go
}tiasta, Ratusz stalomicjski Ż 7ab}łko\q m z€galem ',ol]oi",
ulica Knr-.lo!a. Most Karola, Plac waciaNa.

W ciąsu t'vch dni opńcz zlviedzania ĆiesŻ!1iśrll!' się sobą' a
dobta plz}'jaznaatnosfcI't zachęĆa}a do'$'spó]ncgo
spędzenia Ćzasu l' lrotelLi przy muzyc€ i Skosztowłniu
czes].iego pirvai pisaniu kroniki z kaźdego dnla u'vpraivr'..

c/,,'art€so clnia $'1accha]iśny a zakończeni€ lealiza(ij
progrumu illlr'styczneg0 do ślviaiowej s}au}. nzdloiliska \!
Kar]oĘ'ch valach' spac€lując po tcrenie uzŁlrorvislia
dowiedŻieliślnl' slę, ż€ ZnŃduje się tu 79 goląci]ch źródel Ż
któn ch bjj€ woda miler lna o rĄłaściwościach leczniczvch
powstaiąca w glanito{l'Ćh s]Głach nacierz},styĆh na
giębokości ok- 2 ll1 Pod zicnrją. Tenrperatur'a karlovskich
rród ł'aha się niędzv ą1 a 73 siopiri celsjusza. 13 źIódel,

bij{.\ch w cenl ln nriasta, jes t ujęte wspecja] ie li},budolvan}'ch
lro]rrmnadach, cz)łi odpowiednikach polskjch pija]ni \''ód'
Ilosliśm' t'vch l\ód siq napić. choć utrztnranic kubkó\\'z tak gor4ca
]'odą nie b}4o lzeczą łafiVą. UIoczo polożonc Larlove valY zachęCa]\'
do dł]sŻego pob\.'tu 

' 
]€.z lnusiellśm}'jllż M'rlcać do domu' b}'1to

.]statni Ć^vat'Ęr dzieil w'1'Ćieczkj'
Po l\'ie]osodzirltrej podróży$róciliśmy do naszej Lesznori'oli ok-

godz.::w nocy.

Z turyst!czn\1! pozdtlwjeniem
K.!Ś\'!a Mrrczak

c}ównv spĆcjaljŚta c.S' olgxnizacji kultun'w GoK



TĘCZĄ}$A
u, dliac'h 5 9 s'erynia 2.)11 r' Zespól śPie$'aczt 

"Tęcza"
uczestnicz}] ił ]lycieczce ira węgł, zorganizoweej przez Gminn}
ośrodek Klitury w Lesznowo]i' 1Ą}aŻd ten stanowi] fol n]ę nagrodi'
dl],P'|o'!'L"/i']Uhl.U. u2ilecidJ'EudŻillJlno{

Uroc7łstość iubileuszolvlt miała nliejsce 2l rnaja b'I- i wiaŻd
stano$'!} sp€lnienie złożon}.h wówczas dek]ancji Żłożonych przez
d\lre]ajęGoK'

G]ówDym ce]em $]'lieczkj b}'l Budapeszt, który podŻiNiano
7ańwno Ż p.rspekt}5!'Yjego uli. i B7gó.Ż, a]etakże Dlnaju i winnTlr
piMic' Wie]ką:lt.a]ają dla uczcstnikó$'$fiazdu bi4 pob)t w
Diejscor'ości Bugac, gdzie zapoznano się z t.ad}'dani j ktllturą
pasterzy pusztańśkich' Nie sposób b]'ło on rąć basenóN t€flnalnyc]i,
Ż kiórych Węgry sł)'Dą. W d.odŻe .dwiedzÓno lóMjeź Baąvlikę
Mi}osiĆrdzia Boźego r' Kr'akowie LagicMrikaĆ]] oraŻ Zakopme'

Zaznauyó je.tnak naleł' że porniDo ł'1"ocz)nkowego ĆharakteN
,espó} lie plóźno{'al 'i! trakcie vlazdu Ż"es!ó} \!7jął tak2e Mziat i!
festiwalu fo]klorysĘ'ezn}m or8aniŻow rynr plz€z miasto segedin'
pPentuj ąc po]skie pieśDi ]udolve Podczas koncelt! w Cse|k.szolo -
miejscosości s}Tocz}tkowej' położon€j oko]o r4o kilonretróN na
połudnjot}' zachód od BudaPesztu, Dieopoda] I(ecskemót. Pominro
róźnjc jęŻykotq'ch zespólzost ]serde(z!ie Plzuęt}' a p.zedstawiciele
niejscowej Polonii w]'razj]i zainteresowanie wspó]placą w

Pchi Mźeń ru.ysłcŻnych i artysĘ'czn!'ch omŻ Żnoł$owani do
dalszej prac'v cz}onkońe zespo]u ilTóci]i pe]ni zapah do d5]sz€j pracy
w kolejI}m,już 26 roku swojej d"iałalności'

WięcejoZespoleśpiewaczlarl.TĘczł, R€]acjololva}
*i'.;ok.b";'"-"'l".pl dr romasz Nowak

' Kothamg Cię zu I0 i i!c,!ma ui"lu szcĄśliDgth i nrolngch
Szanowna Jubi]atka - wspania]a i pełna cicpla Iat, uśń€crlów każihźg; drl1a i sanvah'ż,lczIi1xach ludzi ne
Pani Maria Zapaśnik, która mimo trudów huojej.Irodz.e.

W ilnieniu w'szystkich cz}onliór! Zespołu Śpie\vaczeso Tęcza
oraz całego Gminnego ośIodlG Ku]iury 'ł1lla Chachu}a

podróży nadal towarą'szy Zespołowi
w ich licznych koncertach.
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PRZ,Y HERBAT(]r, I ITER'Ącl{E.I

Zaczę]o sję nieńDnie. od lrerbłtki. Literackiei' Bo kio nie ł'ie
jeszcŻe' to niechiuż $'ie, że naśZ ldub pisarski taką nazrłę plŻ]ln'ał'
H€.batkę tę wauy rv łażdy czw tek pan lfunrdd Matelna, klóry
spot}ła się Ż uzdolniol)mi herbaciavani ' erato.sko pisŻąc),lri
miesŻ|ańcani nasze8o te.€nu. Tam też któregoś duia pojailr]a się
pĆ}na !śniechu na twarŻy i w sercu pali E$'a Joxili. któTą nasi
cątelnic)' pozlraiijuż rroszec,-kę' Ma na s$]m konciejuż d\La tomi].i i
]ederM'ec7ó'd!'or"U Pi-7P\i.'.7.' ./l'.T.ą'o!' \"il'.s"./'
]Ęcz!e, .odzą.e się z łnik]iv€j obs€Bv'cji ]udzkiĆh Ża.how'ń i
Pragnieó lt czalem nieco zw.riowane i pe}ne ]rlrmoru króiłiĆ i
ry-mowane opowiastki' Ze szcze8ólnego Żanlilowanin do tvc]r dru$ch
pani Ewa nflpisa]a szilkę, a pan Konrad dokon)nitł korekt' by któlesoś
dnia puyjśó do nroje8o biura i olowiedzieć o crł.j tci histo.ii i o tvm, co
/.Fco\'\.ikh''nJn mUżl Ąl''o'cśi' /"^d/:.ll''l_'

- _ -__.-''--"'*"_"Y
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Pon]s} silvolzenia pE'ldŻiwego teatru, v. któłń 8.aó będą
doloś]i aktory anraLorz' jest niez$}'k]e interesujący' Trt baldŻiei 

' 
że

dzja}ania rozpoczęte zostały z wielkim .ozmac]re ' .
dopracowylaDiem sŻczegółów zają} się paD Konrad i{raz Ż llnią
L1ąqd4 Ł!3zĆz' plowadŻącą w GoK warszla!' iealra]ne dla dzieci.
Kżd)'zna panią Llagdę. każd! ]lna Gnł|'rc Tealla]ia. ILót:!ĆhjĆst

odpol'iedźą na Pl'tanie: ''.Iak poąskać .t1oróN?" zx.ję]iśml się
mąvscy' Zaprcjektowane plakav zaplasŻają€ De casiing do sztu]ri
ieatrdlnej zostały.ozułeszotle po calej lasŻej g'!n]ie, Ę's}ła]iśliy też
newslettel oraz maile Ż iDfornacj ą' daliśmy ogłoszeDie do gaŻet a takŻe
uruchomi]iśmy t^!. po.ztę pantollową i w .e7u]tacie Żeb.łla Śię srula
mpania\th hdzi' która Ż niederp]iwością (ŻeiiaIa na ciąg da]szv

W nliędąĘasie pan Ko!rad pracowa] nad uzyskanien .ekxi4'tów
i ogrc nej sceno8Hlii od znaionrych teat!ólL - i tutaj lależą Śię gorące
podziękowalia dla Teatnr BAJ z \Ą a.szaq. który ofialol'a} nan
!'spaniale dckoracje' rystarczj' je ry]ko dostosoN!ć na polrŻeby
tworzonego spektak]u, by na sĆenie d7ia}o się barbIiei.ieka$ie.

Pani Magda Przeplo'€dzilą wie]e rvaŹn'v.]i .oŻmó\' i ..7$1)Żi1a
pisma.to potcDcja}rych sponsoróly, gdiż pMedsię1vzięcie po]egają.e
na sfulrzeniu plawdzi{ego tealru s}'lnaga nie l'rlko chęci j talenlil.
a]e i poważnych n3k}adów nnansof]rh. Ni€ ti]ro z budźetu GoK.
Pom'vsi sztuh spodoba} się naszy! dar.ł_ń.on\ któ]'\''ch poznacje
Państwo już liebarvern, a L1ól]m już dziś pragnę serdecznje
r]odzjękować za wraż]iwość Da nasze dŻiałaja lQ]ru.alno a!$ltcŻnc i
Ćhęć i.h NsPoma8a!ia.

Filia (]()K l.esnulo]a i{ JaDcŻe\vicach
!.zy uliq Jedlości 99 a sl.l. się iejŚ(eLrr
prób' !\I l{|żdt Ponie(ŁiłlĆlt od godz' 17'3.]
sa]a loŻblzllic$a g1!arcDr i nos!mi
u$ agarni. PornlT]anj j !rcPo7r{]iańli

^poteli 
nlstłe {jjs7a. Ahtov]'zteliŚtal.j

w d]oniach slucllaja ils]Qzówek i rid pana
Kolradr' RoŻ1aĆZa się ,aku]isł\vł lrłgia
rodŻąc€go się teatN. UcŻcstlicf |lób!
zacz]!a]{ pvenosić się w śtiłt baśllio$]',
Pełen rvtńltic]r i l bałnv.h dialogów'
b.Ii!ażonIch gestÓs. wJralilo\!xnci
rnodulacji glosu i uinriki twaĘŻr;'

Ti!aże te \'krótce zn1ieńiLl s\'ój bl'glłd
Ża spra{ą illobtaŹnj . raz Ęrłwn!.lr dknii
d|alaktel)'7!lo.l(i' lrnj '.M' \1łtenry. a
postxci !.z)lvdziejll sl!'n!ślne szatJ"
stosoM. do ról' Glłć bę.]4 nl s.enie t!ż
lalki.

Aldov-l' i lilki, to iĆd!o. }1!Z\1ra do
spcktak1u. to dNgic' 1'lo nn'Ż]cŻne
od6t'avać będŻie vie]ką dę w nls7]'n]
t.7edsta$'jenjLr' Eędł i pi{)Śenki. sp.cjłhij.
do tcgo lvłaślrie spcktakltr konrponoi!łna
jest nnl^ła adelś1żtnł do .xłej nłŚZej
bjsto.ii' Altorcm lnuŻylii jeŚt twól.ł_ i
lnoĆno 7aangaŹo\'an' ]D! Ko!Md xliient'

o cZlT{ SZTUKA oPollLdDA i DLĄ (oco .}EsT?

Sztukapani Ei{} Jonik pt. "O Giennku Stachu iSmoku zJur!
dlarnat to stlasz.y lecz nie PoDurł''. o któ.ej ]no$a. jest lristo'iq
!eh4 ŻabawD]'ch s1tuacii, drrranricznlch dia]ogón' i bogłtą lL

osldzonł (c ws!ók]zesD)'.]i .ca]jach, lccz dziejącł się w baśnilx\lnr
ś\ieci. opos'icść. poŻ$olj plb]iczności 7ato|ić sjq calkoni.le w inlc
\']Dial]' zgrłbnie puet\Jouoncj .ŻĆĆŻy$'istości' Będzielnl ś\iadkalri'
za(sze$],stę!Liją('!chs'błśDiach odl'iĆcŻncj $'a]ki o \'lrdzę ] ]ro(zueic
b€zpirczeńst]va' Nje obejdzie się !eŹ oc7.iĄriście bez harNnl'clr N+tkórv
n]ilosnYch' którc z$1'llĆ Śą p.ŻycŻ]'ńą !.zĆLóżnrdr h ŻkiĆ]! Żaclro\larl'

!ajkot'! clraraker spektił]u adreso\lan' jest tak ao n]odszej
publjczności,jak ido ()sólldolos}ych' \Ą'idz lt każdylr rrieku 7D.jdziPw
niej.oś, cogoporuŚ,J' rozbawi iskłoli do.etł+sji. D7ięki ienru.że wiek
odbiorc)'!ic gla tu v'iększej ro]i' Dx s!eLtak] Dożm pIąjść ca]4 rodZinl}'

NAZW-Ą NAsZEGo TEATRIj

Każdy szanqącvsię ŁĆatl 
''uŚi 

nriĆćj,rkŻrś naŻb,ę' Pldall propoz]'qc
przeróżje, zabasne' okloPne i calldem prł,nvoiie. Zzłkulis dziś zdradzę
nielllóre: u'olna GlilPa LeśznoNola. Podniejskl sce ()hjaŻdo{a
Tcatru AltorŚkicgo. LtrsŻno\fo]Śkł'I'fu |l'I'eat.aina''l't'upa PodllicFkł
LĆsŻnolola' sccna RealiŻacji Autorski.h, Kl)nł)ł!ia RĆa]izaĆji UtMró\L
sceDjchłch. sc.!a lł odL'kcj i Au torski(h 

' 
Teat. Poln]. oc]rotnic2a s.cDa

Projel(fi! ĄutoNkiclr' Na c4'nr Śtanę}o? otóźj t]loszę szitrowĄ'c]r
Pańsh'a'.już niebłlv.nr bę.]Żicm} $\iadkamj !rcnicN pj.nlszc'j sńuki
Podmicjskicgo Tcatfu Lcszno{'olskieao' do którcgo iUż dziś

PRŁMlElŁĄ l PI'ANY DALSzE

śu'iatowa p.nllenrien szfuki Zap]alowaDajest na ]islo|ad tcgÓ loku'
Prcsiny B)latłllać plakltól!' ś]edzić st.onę inle .tow4 GoK i
koniecznie na słasne ocz' spektrll ten zoblcz.vć- Premiera odbędzi. się
na sĆcniĆ lv t]lij GoK rL JanczĆł'jcac]i, a potcm trłsz tcłtl pojedZie tr
śńat' |lanuje!r}'bo\iĆnr h1stępy nie tylko M sceDach naszcj gnriny. a]Ć
też ])owiatu. Późnjej i)r7rjdŻie Ć7aŚ na łl"stawicnjc slekt|łll| ]e\1l7.
dalej, Do j oczlliści. Da prac! nadłolĆjną Śziu]lq, bo Dieiest to sprł{a
jednÓ.arolLa a diugoLehria a}cja aĄStyczDa, czego nanr ws7}Śtkiń
.rliio.o!i' odb;orcoDriorxaDizatoronr ż}'Czę

Jo]aDta Wla]cnĘna sobole$ska
DYrckiol cmnDĆgo ośmdka KdfuLv l' Lcszno$.o]i

oJ'lxDalsiĘDZIAI0.
loJ e{Dzrlr
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KONCERTY

PLENERY
TEATR
KINO
FOTOGRAFIA
LITERATIJRA
PLASTYKA
llłUzYKA
TANIEC
śPtEw
PIKNIKI
FESTYNY
TURYSTYKA
UNIWERSYTET
TRZECIEGO
w'EKU

PRACOWNIE MALARSKIE I TKACKIE
SALA WlDOWISKOWA
SALE TEATRALNE
2 GALERIE ARTYSTYCZNE
KLUBY
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Rad' Narod.wej ó6
05_50óks7nowo].

tcl. 22 7s7 92 09

Ętrel'1or
coKfumo$oIł

cłóMyKśiqg.*!
st. specjalist! !s kadr in]r.

SLarszv rele'ett
da. adninilt c),jn)rh

ikuliuralN.h

09dEŻGpofu ŚpswaceoÓ

LESZNOWO

';'ffi

Wlad1sławów
tel.22 497 85 oo

'"w' oA'I'ER.IA NA GóRCE tel. 22 756 15 95

x'"IĄC7.ł'

CE w KAPLICY
zEsPoŁY
IllUZYCZNE
W GOK LESZNOWOLA:

- cHÓR UTW oKTAWA
" zEsPÓŁ śPlEWAczY TEcŻA

' zespÓt woxnrNV gexsł
- zEsPÓŁ PlosENKl BlEslADNEJ MRoKoWAcY

' sTUDlo PlosENKl DLA DzlEcl l MŁoDzlEżY
' PlosENKA z G|TARĄ DLA DzlEcl l ['lŁoDzlEł

. . LESZNOWOLSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA

)-RFÓ
R"L,VE

GMINNY oŚRoDBK KUtT'tJ&}"
wmsnlowou

Htrfi

PIOSENKI
"MRO

FILIA
ł'Azy

u]. Pr'asz}ości 8
05 552 ŁaąvII
l. o 6f)() o97 SjI

PRACO'I&NICY
STAIJ

I PI'AoÓWKI coK
NAIERENIE GMINY

IESZ.JOWOIA

WYDAJENIY KWARTALNIK:

FILIA
l\[YsLłDŁo
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