


Na początku była szopka.
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Na początku była szopka
Nowosolanie tłumnie przybywali do Mu-
zeum by podziwiać szopki. Szopki, któ-
re własnoręcznie wykonywano. Szopki 
tradycyjne. Szopki, które dały początek 
lalkom. Takie szopki, że aż szok, szop 
(pracz), szoping. Ci, którzy nie byli i nie 
widzieli, czekają, aż tradycyjne szopki 
dołączy gratis jakaś tam kolorowa gazeta 
pań, kobiet i życia...

Pomieszanie z 
poplątaniem
W Miłakowie to już nikt nie wie, co z 
czym się je, a to za sprawą grupy ZOOM, 
która kulturę do wsi sprowadziła. Po 
pierwsze zrobili „Przystanek Miłaków”, 
potem z remizy zrobili mini domek kultu-
ry MBDA, potem w ramach „Przystanku 
Miłaków” ogłosili „Przystanek Miłaków”, 
a na koniec na tym pierwszym „Przystan-
ku Miłaków” zrobili PO-CZEKALNIE. I 
bądź tu człowieku mądry jak na wsi kul-
turę robią.

MIT mi tu
NASA czyli TERMINUS A QUO zorga-
nizował tu nam pierwszy MIT. 10 spekta-
kli obejrzano, z czego fifty na pięćdziesiąt 
stanowiły spektakle nowosolskie. Uczta 
teatralna była to nie lada, z potrawami z 
najwyższej półki. Po czym do jednogło-
śności dojść się nie dało, co lepiej sma-
kowało:
z lekka brzmiące a w posmaku radzieckie 
„Padamme, padamme”, czy swojsko wi-
rujące „Derwisze”.

Dęty ale nie nadęty

„Koncert jesienny”, tym razem nie 
na dwa świerszcze i wiatr w kominie, 
ale na instrumenty dęte zagrała 
orkiestra Fermata Band pod batutą 
Janusza Gabryjelskiego, tudzież innym 
dyrygentom przekazywaną. Choć dęli 
ile sił w płucach nie nadęli nieznośnie. 
Zapodali także hity z satelity dla gustów 
i z kanonu muzyki klasycznej dla 
guścików. 

Było, jest, będzie...
Było Vintage Electronic Orchestra, jest 
koncertujące VEO lub też kręcące film 
VEO Artist Group. Warto też wspo-
mnieć jak się do mety zbliżają, że Amila 

Dziennikarz
Dumnie brzmi czy tak zwyczajnie? Czy 
bez aparatu cyfrowego, laptopa, samocho-
du i komórki można być dziennikarzem? 
Może i można. Z perspektywy takiego 
dziennikarstwa można podziwiać nocne 
audycje np. radiowej Trójki, pogawędzić 
z Jurkiem z Texasu (ale tylko dla chwili 
wytchnienia), bo różnica czasów sprzyja 
temu. Ma się święty spokój wracając do 
domu, ulice puste - trochę tirów, czasami 
karetka pogotowia ratunkowego i radio-
wóz policyjny. 
Raz nocą pan wołał za mną: - Proszę Pana, 
ma pan papierosa? Proszę się zatrzymać... 
- (bo rowerem jechałam, jak zwykle), trzy 
razy wołał . Wiem co to nie mieć co za-
palić, jak się akurat palącym jest. Tym 
bardziej o drugiej w nocy. Zatrzymałam 
się. Pan się nawet specjalnie nie zdziwił, a 
może nawet nie zauważył, że kobieta czę-
stuje go fajką? A może to go ośmieliło, bo 
grzecznie poprosił o dwie fajki. O ogień 
oczywiście też. A Anielka pyta: - Oszuku-
ją, kradną, gwałcą i inne straszne! Straszą, 
czy prawda to? - Odpowiem Ci Anielko, że 
ja się tylko trochę bezpańskich psów nocą 
boję, bo niby skąd wygłodniałe stworzenie 
ma wiedzieć, że pod tą stertą kurtek i swe-
trów nie ma nic, co by je ukontentowało. 
Wniosek: bez dobrego sprzętu dzienni-
karz dłużej, bo wolniej pracuje. Nawet ta-
lent nic tu nie pomoże.

Ira

Choć łatwo nie jest...
Mówić symbolami w życiu codziennym 
byłoby niezmiernie trudno. Nie zachęcam 
do tak karkołomnego wyczynu. Zachęcam 
jednak do podejmowania prób tam, gdzie 
jest to możliwe.
Na pewno nie pozwolę sobie na to, jako 
zwykły dziennikarz. Nie pozwolę sobie na 
to, jako przedsiębiorca. Mogę spróbować 
jako artysta, czy redaktor „Magmy”.
Nasze czaspismo daje przestrzeń do tak 
osobistych i symbolicznych rozważań, że 
aż miło.
Z drugiej strony łatwo nie jest. Dziennika-
rze naszej gazety muszą sobie radzić, jak 
mogą, bo są dziennikarzami społecznym, 
obywatelskimi. Jak zwał tak zwał. Cenimy 
sobie przede wszystkim wolność w sieci. 
A tych siatek, norm, układów, praw jest 
tak dużo, że trzeba się jakoś asekurować. 
Mogę jedynie wyrazić nadzieję, że to się 
nie zmieni. Niech Magma pozostanie ta-
kim constans tych, którym jeszcze się chce, 
choć całkiem różowo nie jest, bo gwałcą, 
kradną oszukują...Taka sobie anegdotka.
Na szczęście nie muszą tego sprawdzać 
wszyscy dziennikarze Magmy. To pozo-
stawiam sobie i innym, którzy pochodzą 
z kręgów regionalnych.

Łukasz Kaźmierczak

RedaktoR movie
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i Mieszko, że za chwilę premiera, a po-
tem koncert. A potem napisać, że po pre-
mierze i po koncercie-gali. Z obawy, że 
jeszcze coś zrobią i pisać będzie trzeba, 
lepiej przemilczeć fakt, że energię i po-
mysł mają, więc przemilczam.

Zatrzymane bo zapisane
Jan Jerzy Karp, kronikarz-gawędziarz, ry-
mowanym słowem czas zatrzymuje oca-
lając chwile przed dziurami zapomnienia 
w ludzkiej pamięci. Półka z tematami do 
rymowania jest tak duża, że aż stąd do 
Łodzi, skąd autor pochodzi. 

Poszukiwany 
poszukiwana
Od dwóch miesięcy wiadomo już gdzie są 
wszyscy, jak ich nie ma, gdzie być powin-
ni – w Focus Parku. Oczywiście nie ku-
pują, ale zwiedzają. Jak w muzeum zaglą-
dają zza szyb na eksponaty z markowymi 
metkami, których zakup naraziłby ich na 
brak gotówki na bilet do Soli. To cudow-
ne i magiczne miejsce, są tam wszyscy 
nasi znajomi i wszystkie nasze ubrania. 
A my? Nas tam nie ma. My korzystamy 
z okazji, że więcej dla nas i kupujemy w 
koszykach lub na Manhattanie. 

Byłaby potupaja
Szalona i nieźle pokręcona Big Fat Mama, 
po naszemu Pulchna Kobieta-Matka, 
energetycznym graniem otwierała drzwi 
do wspólnej szalonej zabawy w Kawiarni 
TEATRALNA. Ale się nie dało, bo drzwi 
blokowały stoliki, pod którymi potupy-
wali nogami bywalcy. Mimo wszystko o 
koncercie mówi się używając epitetów o 
pozytywnym zabarwieniu emocjonalnym, 
co znaczy, że następnym razem jak przy-
jadą to publiczność znowu przyjdzie.

Tajemnicze cuda
W Galerii MOZAIKA swoje obrazy o 
nadprzyrodzonych możliwościach zapre-
zentowała Danuta Kocur, która maluje 
martwą naturę i żywe kobiety. Obrazy 
zachwycają tajemniczością i tym że coś 
mówią. Co mówią, nikt nie wie, bo dub-
bing słaby jest. 

Obiecanki cacanki
Oszukują, kradną, gwałcą i inne straszne! 
Straszą, czy prawda to? Oszukują ci co 
coś mają, np. pracodawcy, więc na wszel-
ki wypadek pozostanę bezrobotna. Ponie-
waż jestem bezrobotna tylko głupi próbo-
wałby mnie okraść, a ja nie dla idiotów. 
Gwałcą...? I jak tu żyć w takich czasach. 

Anielka

Przestrzeń miejska…!? Drogi, te dziu-
rawe i te nowe, samochody, te maluszki 
i te golemy, budynki, te zabytkowe i te 
kwadratowe kolosy, zieleń, ta bujna i ta 
pokryta smogiem, ludzie, Ci młodsi i Ci 
starsi, rowery…te, co Nas wiozą do: skle-
pu, pracy, lasu czy rodziny.

Rower, dwa kółka napędzane siłą ludzkich 
mięśni, do poruszania się potrzebuje wkła-
du fizycznego właściciela. Pedałujemy, 
wprawiamy w ruch korbę, ta współpracując  
z łańcuchem oraz zębatkami powodu-
je, że kółka zaczynają ożywać, kręcąc się  
w kółko…i tak w koło Macieju. My ma-
chami nogami, a rower kręci kółkami. Pę-
dzimy przez miejską przestrzeń z wiatrem 
we włosach  i z uśmiechem na twarzy, mi-
jamy ludzi, samochody, budynki, zielone 
drzewa i krzak, dążąc do celu lub abstrak-
cyjnie ufając Naszym dwóm kółkom, da-
jemy ponieść się wyobraźni jadąc w stronę 
szczęścia…

Dwa kontra cztery
Piękne i beztroskie? Byłoby gdyby Nasze 
dwukołowe rumaki miały dogodne wa-
runki do toczenia danych dwóch okrę-
gów. Nie napotykały na: wyrastające kilku 
lub kilkunasto centymetrowe krawężni-
ki, masy jeżdżących kwadratów wyplu-
wających z siebie kolejne masy smrodu 
zatruwającego środowisko. Dlaczego te 
kwadratowe blaszaki mają lepiej niż Nasze 
dwa kółka?! Poruszają się w przestrzeni 
jak bogowie infrastruktury drogowej, są 
większe, szybsze i bardziej komfortowe, 
spychają na pobocza Nasze dwa kółka… 
Rozwiązanie? Jest, wystarczy tylko trochę 

dobrej chęci i poświęcenia ze strony na-
szych urzędników, odrobinę zrozumienia 
dla niewiele mogących zdziałać minia-
turowych dwóch kółek. Aby dwa kółka 
nie wchodziły w konflikt z kwadratowy-
mi śmierdzielami, wystarczy wtoczyć w 
przestrzeń miejską odpowiednie drogi 
i ścieżki rowerowe. W naszym mieście, 
droga czy ścieżka rowerowa w rozumie-
niu naszych urzędników, to położona 
kostka w kolorze czerwonym… Interpre-
tując to, co budują nasze władze nazy-
wając to coś drogą dla rowerów, można 
by rzec, że ludzie odpowiedzialni za ich 
budowę myślą następująco – podzielimy 
chodnik na dwa równoległe pasy, czer-
wony i biały, barany na rowerach będą 
myślały, że mają ścieżkę, a przechodnie 
będą mieli wyimaginowaną świadomość 
bezpieczeństwa po swojej białej stronie 
chodnika! Przykro mi Panie i Panowie  
z górnych pokoi, którzy wyglądacie za 
wielkich biurek i wygodnych foteli, cała 
sprawa wychodzi na jaw podczas prania, 
większość dróg rowerowych w naszym 
mieście to zwykłe ozdoby chodników, aby 
było bardziej kolorowo, a może bardzie 
patriotycznie. Lepiej wydawać pieniądze 
na dostosowanie nowych gruntów pod 
betonowe molochy zwane hipermarketa-
mi?

Na legalu
Masa Krytyczna!? Tak!!! Jeżeli prośby i 
ukazanie faktycznego stanu dróg i ścieżek 
rowerowych nie pomagają.  Nasze niewie-
le mogące dwa kółka łączą się w Wielką 
Masę Krytyczną, aby pokazać jak jest Nas 

dużo, jaką mamy w sobie siłę i determina-
cję. Nasze dwa kółka także posiadają pra-
wa, mamy prawo poruszać się po jezdni, 
mamy prawo do tworzenia korków tak jak 
to robią kwadratowe blaszaki, mamy pra-
wo łączyć się i propagować odpowiednio 
dostosowaną przestrzeń miejską. Mamy 
prawo!!!
Nowosolska Masa Krytyczna!? Tak!!! 
Odbyła się 23 października tego roku. 
Wszyscy chętni do rozpoczęcia wojny z 
kwadratowymi blaszakami oraz Głowa-
mi wystającymi za kwadratowych biurek, 
zebrali się w czwartek na Pl. Wyzwolenia 
o godzinie 17:30, aby pokazać, że w ilo-
ści siła. Masa ludzi, masa rowerów, masa 
uśmiechu i dobrej energii. Ilość osób 
zgromadzonych przeszła moje najśmiel-
sze oczekiwania, po cichu marzyłem so-
bie o grupie 50, może 60 osób, a zjawiło 
się ponad 100. Zabrakło koszulek z logo 
Nowosolskiej Masy Krytycznej, zabrakło 
szprychówek, zabrakło głosu, aby przeka-
zać wszystkim konkretne informacje, za-
brakło ludzi do opanowania Masy dwóch 
wielkich Kół. Mimo to udało się, wyru-
szyliśmy na ulice naszego miasta, zajmu-
jąc jeden cały pas ruchu przeznaczony 
głównie dla tych osmolonych kwadratów. 
Wielkie dwa koła Naszego Nowosolskiego 
Masywnego Roweru ciągnęły się stekami 
metrów, światła Naszych dwukołowych 
Przyjaciół rozświetlały Nam drogę, a 
dzwonki przy kierownicy dawały znak o 
Naszej obecności. Zrobiliśmy to, udało 
się, akcja została zakończona sukcesem, 
wszyscy jak jeden rower napędzany set-
ką ludzkich mięsni przemierzyliśmy ulice 
Nowej Soli, bezpiecznie, z radością w du-
szy i zadowoleniem na twarzy, dotarliśmy 
do celu. 

Podziękowania
Dziękuję!!! Wszystkim uczestnikom No-
wosolskiej Masy Krytycznej za udział  
i uśmiech na twarzy. Dziękuję znajomym, 
tym bliższym i dalszym, za wkład w orga-
nizację Masy. Dziękuję Giełdzie Rowero-
wej (gieldarowerowa.pl) za współudział 
w organizacji Masy. Dziękuję Policji i 
Straży Miejskiej za wyrozumiałość i wy-
imaginowaną niewiedzę na temat orga-
nizacji Masy. Dziękuję nowosolanom, 
którzy z okien i blaszanych czterech kół 
popierali Nas słowem czy uśmiechem. Do 
zobaczenia… 
Wywalczmy własną, bezpieczniejszą prze-
strzeń miejską dla Naszych Przyjaciół…
dla Naszych Dwóch Kółek ! www.rowero-
wa-nowasol.com.pl

Pozdrawiam 
Arnold Przewłocki 

Fot. Grzegorz Żbikowski

Rowerowa Nowa Sól
 - aby przestrzeń miejska była przyjazna…!?

Arnold Przewłocki – organizator Nowo-
solskiej Masy Krytycznej. 
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Przystanek Miłaków to projekt realizo-
wany w ramach Programu „Młodzież 
w Działaniu” przez nieformalną grupę 
ZOOM z Miłakowa, a także konkurs, w 
którym udział mógł wziąć każdy. Projekt 
nie powstałby, gdyby nie wsparcie Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Twórczych QUEST.

7 listopada w Miłakowie odbyło się uro-
czyste zakończenie projektu, który trwał 
pięć miesiecy. Grupa ZOOM czyli: Maja 
Kuś, Karolina Górska, Anna Wróbel, Pa-
tryk Bednarczyk, Katarzyna Grześkowiak 
i inni, oficjalnie dokonali otwarcia Mło-
dzieżowego Biura Działań Artystycznych, 
które powstało ze starej, odremontowanej 
remizy. Przecięto zieloną wstęgę i zapro-
sozno gości do oglądania wystawy po-
konkursowej pn.: „Przystanek  Miłaków”. 
Chwilę poźniej wszyscy udali się do Domu 
Gościa, gdzie rozbrzmiewały dźwięki mu-
zyki elektronicznej w wykonaniu grupy 
VEO z Nowej Soli, która nakręciła film o 
nowosolskiej Solidarności. O godz. 19.00 
odbyła się długo wyczekiwana premiera 
autorskiego spektaklu „PO-CZEKALNIA”. 
Stworzenie spektaklu to drugi element 
projektu. Oprócz grupy grają także: Mał-
gorzata Żmijowska, Aleksandra Świercz, 
Katarzyna Górska i Marta Kowalewicz. 
Scenariusz stworzyła Karolina Górska, 
sztukę wyreżyserowała cała grupa. Warsz-
taty teatralne pomogły uczestnikom prze-
łamać wewnętrzne bariery i rozbudzić 
uśpione talenty. Spektakl opowiada histo-
rię ludzi, którzy uwikłani są w różne nie-
sprzyjające sytuacje życiowe. Wszyscy oni 
czekają... – Szukaliśmy tematu, o którym 
opowiadałby spektakl i wyszło nam, że o 
życiu. Spektakl mówi o tym, że czasami 
po ważnym wydarzeniu przychodzi chwi-
la przerwy, że najważniejsze wydarzenia w 
naszym życiu nie przychodzą z łatwością – 
podsumowuje Karolina Górska. W sztuce 

można zobaczyć bardzo charakterystycz-
ne postacie, np. Romanę -  piromanę czy 
gołebiarkę. Wpleciono także elemnty tań-
ca (efekt warsztatów tanecznych), dzięki 
czemu spektakl jest dynamiczny i żywy. 
Następnie ogłosozno wyniki konkursu 
„Przystanek Miłaków” i wręczono nagro-
dy.

Wyniki konkursu 
„Przystanek Miłaków”
  Laureaci wg kategorii:fotografia - Marek 
Ciesielski (Głogów), rysunek - Urszula Ko-
chelak (Borów Wielki), plastyka - Jadwiga 
Stojecka (Nowa Sól), proza - Agnieszka 
Strzyżyńska (Nałęczów). Wyróżnienia: 
fotografia - Patrycja Hyrsz (Nowa Sól), 
technika łączona: fot. i malarstwo - Alek-
sandra Świercz (Miłaków), fotomontaż 
- Katarzyna Anna Szynder (Nowe Mia-
steczko), proza: Małgorzata Żmijowska 
(Miłaków) i Paulina Leśkiewicz (Nowe 
Miasteczko), poezja:  Jan Mieszkowski 
(Rejów), Dawid Polak (Nowe Miastecz-
ko), Rajmund Warzuszyński (Kożuchów) 
i  Marcin Filipek (Zielona Góra).
Projekt wzbudził duże zaciekawienie, 
publiczności zgromadzonej w sali trud-
no było uwierzyć, że to już koniec, ale 
jak podkreślają organizatorzy, nie była 
to ostatnia akcja w Miłakowie. Impreza 
miała otwartą formę i każdy mógł na nią 
przyjść. Ci,  którzy byli, są naładowani po-
zytywną energią, natomiast osoby, które 
nie mogły przyjść niech się nie martwią, 
był u nas „RAJ” i wszystko nakręcił, więc 
niedługo będzie można zobaczyć emisję w 
TVP1.
Grupa ZOOM serdecznie dziękuje wszyst-
kim, którzy pomogli przy realizacji pro-
jektu. Szczególne podziękowania dla osób 
prowadzących warsztaty, które zarażały 
nas pozytywną energią. 

kawa

Projekt z nicości
Otwarcie Młodzieżowego Biura Działań Artystycznych.
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Na ekranie nowosolskiego kina „ODRA” 
odbyła się długo wyczekiwana premie-
ra filmu „S -  nowosolska niezależność”. 
Film i symboliczna data 11.11 sprowa-
dziła do kina dziesiątki osób. 

Terminowa premiera mogła się odbyć  
dzięki operatorce Ewelinie Knop z nowo-
solskiej telewizji internetowej youthTV. 
eu.

Film przeplatany
Pełna sala kinowa oraz ogromne emocje 
towarzyszyły VEO Artist Group tuż przed 
wyświetleniem filmu. Jeszcze tylko kilka 
słów od koordynatora projektu i można 
zaczynać. 
Film opowiada o losach kilku bohaterów, 
którym przyszło się zmierzyć z panującym 
ustrojem. Wspomnień, anegdot i opowie-
ści członków „Solidarności” jest tak wiele, 
że nie sposób było je wszystkie umieścić 
w filmie. W produkcji wyreżyserowanej 
przez Karola Kolbę przeplatają się wątki 
fabularne i dokumentalne. 
„S-Nowosolska Niezależność’” bardzo 
trudno jest zaklasyfikować do jakiegoś 
konkretnego gatunku filmowego. Znajdu-
ją się w nim wątki historyczne, komedio-
we, miłosne nie zabrakło także scen akcji. 
Po zakończeniu filmu, wysłuchaniu grom-
kich braw i gratulacjach ekipa filmowa 
oraz aktorzy zakończyli dzień uroczystym 
bankietem w Nowosolskim Domu Kul-
tury. Rozmowy w kuluarach dostarczyły 
twórcom filmu wielu ciekawych opinii o 
tym, co zrobili. Wypowiedzi były różne, 

ale jak podkreślił koordynator projektu 
Łukasz Rogalski, pokazuje to tylko jedno, 
że film wzbudza emocje. 

I gala...
Następnym i już ostatnim etapem projektu 
formacji VEO Artist Group była gala koń-
cząca projekt, na której nastąpiło rozdanie 
dyplomów wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do powstania filmu. Odbyła się 
wieczorem 16.11,  a poprowadzili ją  Anna 
Rybarczyk oraz Łukasz Kaźmierczak. Na 
wielkiej scenie w mieniącym się świetle 
wystąpili: „Vintage Electronic Orchestra”, 
„Seven Blues” z Kożuchowa, a także klub 
tańca nowoczesnego „SKORPION”. Pod-
czas gali była możliwość oglądania zdjęć z 
planu filmowego oraz urywków filmu. 
Projekt „Solidarność – Nowosolska Idea 
Wolności” zakończył się na dobre, jednak 
na pewno nie był to ostatni jaki wspólnie 
zrobili członkowie grupy. 

Agata Orzechowska 

„VEO ARTIST GROUP” czyli nieformalna 
grupa artystyczna założona przez Łukasza 
‘Rogala’ Rogalskiego ( lidera zespołu Vintage 
Electronic Orchestra) działająca przy Stowa-
rzyszeniu Inicjatyw twórczych QUEST.
Grupa powstała na początku 2008 r. na po-
trzeby realizacji projektu filmowego. Idea 
nakręcenia filmu narodziła się podczas wy-
wiadu VEO do jednej z nowosolskich gazet, 
kiedy to grupa opowiadała o wpływie twór-
czości J. M. Jarre’a na swoją twórczość oraz 
o jego występie w Stoczni Gdańskiej, związa-
nym z SOLIDARNOŚCIĄ. 

To już koniec?
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Karol Jakub Kolba, reżyser filmu. 

Festiwal dla najlepszych
Po raz piętnasty wraz z ekipą TAQ zorga-
nizowałem w Nowej Soli festiwal teatral-
ny, choć jako się rzekło trzeba było czekać 
aż dziesięć długich lat. Co skłoniło TER-
MINUSÓW by wrócić na festiwalową 
mapę Polski, by Nowa Sól znów kojarzyła 
się z miejscem gdzie można zobaczyć i n 
t e r e s u j ą c e  t e a t r y. Może wła-
śnie i przede wszystkim dlatego, by w sali 
im. Ryszarda Cieślaka pojawili się twórcy, 
aktorzy, reżyserzy,  którzy po pierwsze, 
są zaprzyjaźnieni z TAQ, a po drugie ich 
praca, ich widzenie teatru jest unikalne i 
zjawiskowe. Selekcja była prosta, nie było 
tu żadnego teatru spoza. Sami swoi, to 
znaczy tylko ci, którzy zdaniem Wysokie-
go Komisarza do spraw Lansowania Kul-
tury Wysokiej – otrzymali zaproszenie. W 
innych latach było rozmaicie, oprócz grup 
zaprzyjaźnionych i grup zasługujących 
na goszczenie i prezentacje, zdarzały się 
propozycje zupełnie przypadkowe i chy-
bione. Tym razem było zupełnie inaczej, 
żadnego przypadkowego zaproszenia. No 
oczywiście gdyby organizatorzy dyspono-
wali większymi środkami, to z pewnością 
można było zaprosić i wiele więcej inte-
resujących teatrów. Niemniej od czegoś 
trzeba było zacząć i chyba ten początek da 
pozytywny impuls, by w kolejnych latach 
ta impreza pojawiała się cyklicznie. 

Sołżenicyn Bortkiewicza
Wracając jednak do tegorocznych prezen-
tacji, kilka słów należy skreślić, by oddać 
ducha tych, którzy wprawili w ukontento-
wanie, osłupienie i ekstazę publikę festi-
walową. W piątkowy wieczór mogliśmy 
podziwiać Teatr ECCE HOMO z Kielc w 
spektaklu „Padamme, padamme” opartym 
na prozie Aleksandra Sołżenicyna „Od-
dział chorych na raka”. Wspaniałe i urze-
kające sprawnością i profesjonalizmem 
sceny zbiorowe, w których aktorzy z Kielc 
czuli się tak znakomicie, że można ich by 
oglądać przez długie nie nużące się godzi-
ny, a spektakl w swej zwartej formie trwał 
zaledwie mgnienie oka, czyli jedną godzi-
nę. Aktorzy z Kielc pod bacznym okiem 
reżysera spektaklu Marcina Bortkiewicza 
wyrośli na  niezwykle zjawiskowe posta-
cie, przybliżając klimat paranoidalnego 
systemu rosyjskiego w dawnych Sowie-
tach. To ważna propozycja pod każdym 
względem, tak w warstwie literackiej jak i 
inscenizacyjnej, a także wykonawczej. 

Tołstoj,  Shuty i Veteranyi
Wieczór piątkowy należał do Kielc, w so-
botę rządził Cieszyn na przemian z Gorzo-

wem Wielkopolskim. Najpierw Szymon 
Pilch z Cieszyna wcielił się w młodego 
galopującego po psychologicznych obrze-
żach człowieka – konia. Zwierzęcia prze-
żywającego ludzkie, głębokie rozterki w 
takt literackiej pięknoty słów napisanych 
przez klasyka literatury rosyjskiej Lwa 
Tołstoja. Szymon Pilch zachwycił niezwy-
kłą subtelnością wykonania i sprawno-
ścią warsztatową, a także rozwiązaniami 
scenicznymi, które były dziełem reżysera 
spektaklu Bogusława Słupczyńskiego. W 
zupełnie inny klimat przenieśli nas akto-
rzy z Gorzowa Wielkopolskiego obnażając 
wszystkie grzechy główne współczesnego 
społeczeństwa polskiego za sprawą lite-
ratury Sławomira Shuty, która otrzymała 
niezwykle inteligentną oprawę reżyserską 
Przemka Wiśniewskiego, który zresz-
tą sam wcielił się w jedną z postaci tej 
współczesnej farsy. Gra aktorów po pro-
stu porażała swą dojrzałością, za co pu-
blika nagrodziła artystów niekończącymi 
się brawami. To była czysta przyjemność 

delektować się niezwykle sugestywnym, 
jednocześnie tragicznym i śmiesznym, a 
także przejmującym obrazem polskiej ro-
dziny na tle wigilijnego karpia. Jakby tego 
było mało na deser tegoż wieczoru wystą-
piła Katarzyna Pielużek, oczywiście z Te-
atru Kreatury z Gorzowa Wielkopolskie-
go, by pokazać jak to się robi naprawdę 
przejmujący i zagrany czystymi środkami 
teatralnymi monodram „A dzieci nie chcę 
mieć”, oparty na prozie rumuńskiej pisar-
ki Aglaji Veteranyi. Okazuje się, nie po raz 
pierwszy, że literatura nie zna granic, bo 
nie był to spektakl o jakiejś zabiedzonej 
Rumunii, tylko o nieszczęsnym losie mło-
dej dziewczyny, która poprzez swoje cier-
pienie i cierpienie swoich bliskich dotyka 
najistotniejszych problemów egzystencjo-
nalnych. Spektakl ten ogląda się nie tylko 
z zainteresowaniem ale także ze wzrusze-
niem i podziwem dla sztuki aktorskiej 
Katarzyny Pielużek i reżyserii Przemka 
Wiśniewskiego. 

Aż 10 lat trzeba było czekać, by w siedzibie Teatru TERMINUS A QUO, znów zapanowała 
festiwalowa atmosfera, by trzy wieczory listopadowe 14,15 i 16 listopada stały się ucztą 
dla wielbicieli Melpomeny. 

Maszewo i TAQ
Niedzielny wieczór należał do Teatru 
Krzyk z małego Maszewa położonego 
nieopodal Stargardu Szczecińskiego. Ich 
„Głosy” objechały całą Polskę, by w końcu 
dotrzeć do Nowej Soli. Niezwykła ekspre-
sja, brawurowe wykonaniu i bezgraniczne 
oddanie się szaleństwu na scenie to cechy 
gry aktorskiej grupy prowadzonej przez 
Marka Kościółka, a treść była niebanalna, 
bo dotyczyła wyalienowania jednostki i 
przemocy wśród młodocianych. Uważam, 
że to wykonanie predysponuje ten teatr 
do niebanalnych zjawisk wśród młodych 
teatrów, dlatego głośno jest o Maszewie od 
Bieszczadów po Świnoujście. 
Do interesujących prezentacji wśród 
zaproszonych teatrów „TERMINUS A 
QUO” jako gospodarz imprezy, dorzucił 
od siebie pięć propozycji: „Trzciny”, „Mi-
styfikacje”, „Derwisze”, premierową sztukę 
„Ukrzyżowanie manekina” i „Zabawę w 
czekanie na zabawę”. Całość miała wygląd 
maratonu ale nikt nie miał czasu na nudę. 
Jak na MIT przystało, opowiada się o nim 
w kategoriach mitu.

Edward Gramont

KULISY MEETINGU 
TEATRÓW INTERESUJĄCYCH

Teatr ECCE HOMO z Kielc
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZSP nr 1 
„Elektryk” po raz kolejny pokazała, że 
można skutecznie promować nowosolską 
kulturę także poza granicami kraju, zdo-
bywając przy okazji 3 miejsce w Europie 
na festiwalu w Malgrat de Mar.

Na początku października orkiestra z 
„Elektryka” wzięła udział w Festiwalu 
Orkiestr w Malgrat de Mar w Hiszpanii. 
Orkiestra z Nowej Soli jako jedna z dwóch 
polskich orkiestr zakwalifikowanych do 
udziału w festiwalu osiągnęła wysokie, 3 
miejsce zdobywając w ten sposób kolejny 

już puchar. 
Ale to nie wyniki były najważniejsze pod-
czas tego wyjazdu. Najważniejsza była 
przede wszystkim dobra zabawa oraz to, 
że w orkiestrze można poczuć się jak w 
rodzinie. To właśnie ta atmosfera spo-
wodowała, że był to jeden z najlepszych 
wyjazdów ostatnich lat. Członkowie or-
kiestry mieli okazję skorzystać z tropikal-
nego właściwie klimatu poprzez kąpiele 
w Morzu Śródziemnym oraz w przy ho-
telowym basenie. Sam hotel był dużym 
zaskoczeniem, gdyż rzadko się zdarza aby 
wychodząc na balkon mieć okazję podzi-

wiać wspaniały widok na Morze Śród-
ziemne. Większą część wyjazdu zajęła 
przede wszystkim rozrywka, tj. zwiedza-
nie Barcelony oraz stadionu Camp Nou, 
wycieczka do aquaparku,  w którym zoba-
czyć było można tresowane foki, skaczące 
delfiny i gadające papugi oraz skorzystać 
z największej chyba rozrywki, jaką była 
kąpiel w basenach oraz różnego rodzaju 
zjeżdżalniach wodnych znajdujących się 
na terenie parku. Członkowie orkiestry 
mieli także okazję zobaczyć prawdziwie 
rekiny i inne morskie ryby podczas wizyty 
w oceanarium, co było niewątpliwie nie-
zapomnianym przeżyciem.
Jednak wyjazd to nie tylko rozrywka, to 
także koncerty i przemarsze w ramach fe-
stiwalu. Ale właśnie muzyka to pasja, która 
niewątpliwie łączy wszystkich członków tej 
orkiestry i pozwala zdobywać wysokie na-
grody co motywuje wszystkich do jeszcze 
większej ilości ćwiczeń, aby móc na tego 
typu imprezy jeździć, ponieważ udział w 
tak prestiżowych festiwalach to wynik kil-
kuletniej pracy instruktorów oraz przede 
wszystkim członków orkiestry, dzięki któ-
rej nasze miasto znane jest już praktycznie 
w każdym zakątku Europy.

Łukasz Rogalski
www.modelektryk.pl

KOLEJNE TROFEUM 
ORKIESTRY Z „ELEKTRYKA”

Jolanta Paczkowska - Dziennikarka obywatel-
ska z zamiłowania. Nagrodzona w konkursie 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Verte z 

Zielonej Góry, pod patronatem Marszałka Woje-
wództwa Lubuskiego, za inicjatywę społeczną na 
rzecz regionu - promowanie Lubuskiego w Wia-
domościach24.pl

Irena Kasprzak - Ideą konkursu jest promowanie 
najlepszych inicjatyw obywatelskich 2008 roku. 
Zostałaś nagrodzona za inicjatywę społeczną na 
rzecz regionu - promowanie Lubuskiego w Wia-
domościach24.pl., w kategorii inicjatywa sektora 
prywatnego. Od trzech lat zajmujesz się dzienni-
karstwem obywatelskim i wciąż daje Ci ono dużo 
satysfakcji? 
Jolanta Paczkowska - Kiedy przed dwoma laty 
odbierałam nagrodę jako laureatka w organi-
zowanym przez Ciebie konkursie literackim „O 
Szczyptę Soli”, dość długo i z dużym entuzjazmem 
opowiadałam o swoim pisaniu do gazety interne-
towej Wiadomości24.pl. Do dziś jest tak samo - 
entuzjazm nie osłabł, bo kiedy coś się robi z pasją, 
kiedy widzi się w czymś sens, to takie działanie 
musi dawać satysfakcję. Dziennikarz obywatelski 
ma ten komfort, że pisze, o czym chce, nikt mu ni-
czego nie narzuca, nie musi gonić za newsem, nie 

musi tropić afer, nie musi niczego pisać na czas, by 
wypełnić kolumny. 

Swoja pasją zaraziłam już kilka osób i to też powód 
do dumy i zadowolenia. Cel, jaki mi przyświeca, 
to przede wszystkim promowanie Nowej Soli i 
Lubuskiego w świecie. I nie ma w tym przesady, 
bowiem Internet ma zasięg nieograniczony. Bar-
dzo sobie cenię znajomości nawiązane z polski-
mi czytelnikami i autorami mieszkającymi poza 
granicami Polski, czy to w Europie, czy na innych 
kontynentach, w tym w odległej Australii. 
Cieszę się, że moje pisanie zostało dostrzeżone, że 
podczas październikowego wręczania statuetek 
laureatom Ligi Inicjatyw Obywatelskich - kon-
kursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie 
Verte z Zielonej Góry, pod patronatem Marszałka 
Województwa Lubuskiego, Marcina Jabłońskie-
go - mogłam znów poznać interesujących ludzi, 
którzy podobnie jak ja widzą sens w swojej pracy 
społecznej.
Redakcja Magmy serdecznie gratuluje Jolancie 
Paczkowskiej tej cennej nagrody i życzy pełnego 
baku, a przede wszystkim wielu ciekawych tema-
tów. 
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i statuet-
ki  wykonane przez zielonogórską artystkę Kingę 
Górską. 

Irena Kasprzak
Fot. Renata Wcisło

Wolność w sieci
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Październik i listopad w  Małej Galerii 
Plastycznej „MOZAIKA” w Nowosolskim 
Domu Kultury należał do Danuty Kocur.

Nowosolska artystka Danuta Kocur ze 
sztuką na ty jest od wielu lat. Od 1967 do 
1977 prezentowała swoje prace plastyczne 
na wystawach ogólnopolskich i regional-
nych. Swoją pasję rozwijała także poprzez 
projektowanie reklamy przemysłowej dla 
NFN „Odra”. Cykl prac „Symbol i kolor w 
malarstwie” zaprezentowała w 2006 roku 
w Muzeum Miejskim w Nowej Soli. Po 
dwóch latach od tamtej wystawy przy-
szedł czas na kolejną. Od końca września 
w Małej Galerii Plastycznej „MOZAIKA” 
Grażyny Graszki można było oglądać 
najnowsze obrazy oraz ceramikę Danuty 
Kocur. 
Nowosolska artystka inspiracji szuka w 
otaczającym ją świecie, dlatego częstym 
tematem jej prac jest martwa natura oraz 
człowiek (przede wszystkim kobiety). Nie-
jednokrotnie realność w sztuce D. Kocur 

konfrontowana jest z abstrakcją, tajemni-
czością, fantastyką, co tworzy specyficzny 
nastrój. Charakterystyczne dla twórczości 
artystki cechy odnajdziemy w pracach 
przedstawiających kobietę ze skrzydłami, 
postacie w kapturach lub damę z paraso-
lem. 
Poza olejami i pastelami D. Kocur zapre-
zentowała także ciekawe kompozycje i 
formy naczyń. W  ceramice także pojawia 
się motyw człowieka. Jednak o ile w ob-
razach dominuje wspomniana wcześniej 
kobieta subtelna, zmysłowa i tajemnicza, 
to człowiek z gliny obciążony jest życiem 
ze wszystkimi jego mankamentami i nie-
doskonałościami.
Jak zapewnia sama artystka, w kolejnych 
dziełach dążyć będzie do osiągnięcia doj-
rzałości artystycznej. Być może D. Kocur 
zbliży się do tego przez użycie nowych 
technik (grafiki i rysunku w tuszu) do wy-
rażenia tajemnic otaczającego nas świata. 

A. Rybarczyk

W poszukiwaniu tajemnicy

Lokal „Piekarnia Cichej Kobiety” pękał 
w szwach w sobotni wieczór 25 paździer-
nika. Z całego województwa, w tym i z 
Nowej Soli do tego niezwykłego lokalu 
przybyli miłośnicy bluesa. 

Na scenie wystąpiła wielka gwiazda eu-
ropejskiego bluesa NINA VAN HORN 
wraz ze swym zespołem, the Midnight 
Wolf Band. Oj działo się. Punktualnie o 
godzinie 2030 scena wybuchła kakofonią 
dźwięków. Współczesna Janis Joplin od 
samego początku pokazała jaki drzemie 
w niej temperament. Ta niezwykła postać 
określana przez media jako heroina blu-
esa prezentując swoje możliwości wokalne 
zaprezentowała wspaniały program. Poja-
wiły się utwory z płyty FROM HUNT-

NINA VAN HORN w Zielonej Górze
SVILLE TO JORDAN. Koncert Niny to 
naprzemienne klimaty, to falowaliśmy w 
nostalgicznych brzmieniach, to nagle coś 
wyrywało z siedzeń, by szaleć wraz z in-
nymi. Wirtuozeria muzyków towarzyszą-
cych, a byli to amerykanin, kanadyjczyk, 
francuz i japończyk została wzmocniona 
przez zielonogórzanina, ale z pochodze-
nia francuza,  LAURENTA VAVON, który 
swoją harmonijką zaczarował słuchaczy. 
Laurent wielokrotnie koncertował w No-
wej Soli wraz z zielonogórskim zespołem 
PARK. Żadna relacja pisana nie odda kli-
matu klubu. Koncert trwał z małą przerwą 
3 godziny. Było niepowtarzalnie, cudow-
nie i szaleńczo.

Lech Bekulard

Danuta Kocur z córką Elizą i synem Arturem.
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Agata 
międzynarodowo

Agata Miłoś z Nowosolskiego Domu Kul-
tury reprezentowała Nową Sól na III Fi-
nale Międzynarodowego Festiwalu Pio-
senki Młodej Europy „Canto Cantare”. 
Festiwal odbył się w dniach 15-16 listo-
pada br. w Bydgoszczy.

W festiwalu udział wzięło 80 młodych 
wokalistów z Polski,Węgier,Czech, Rosji, 
Anglii i Serbii, których oceniało między-
narodowe jury. Agatka reprezentowała na-
sze miasto w kategorii 7-12 lat. Od trzech 
lat współpracuje ze Studiem Wokalnym 
Stanisława Kowalskiego w Nowosolskim 
Domu Kultury. Gra na skrzypcach w 
Szkole Muzycznej - klasa pani Patrycji 
Śmiejczak-Świdzińskiej.  Należy także 
do Orkiestry Dętej ZSP nr 1 „Elektryk” 
pod batutą Artura Niemca, w której gra 
na flecie – a jej nauczycielem jest Robert 
Kujbida. 
Ostatnio Agatkę mogliśmy zobaczyć w 
filmie „S – Nowosolska Niezależnośc”, 
w którym zagrała  córkę  internowanego 
przez SB działacza nowosolskiej “Solidar-
ności”.

Mag 
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kilka historii z tamtych lat, nie mogłem 
w to uwierzyć. Kto pamięta trójkoloro-
wą szybkę, którą zakładało się na ekran 
czarno-białego telewizora i udawało się, 
że jest ekstra sprzętem? Kto pamięta, że 
alkohol w latach 70 sprzedawano dopiero 
po godzinie 13?  Kto pamięta, że milicja 
zawsze wyczuła, w którym bloku pędzi się 
bimber? Kto pamięta farbowanie dżinsów 
płytą winylową? Ja nie, ponieważ urodzi-
łem się dopiero kilkanaście lat później. Z 
przyjemnością pamięta się jednak piosen-

Z Trójmiasta wyciekł miód 
Stare radio gra jak nowe. Brzmi prawie uni-
wersalnie i przy kolacji u cioci za pierwszym 
razem można nie zauważyć, że gra. A są tu 
murowane, chciałoby się rzec, piosenki dnia, 
tygodnia i miesiąca. Wielcy muzycy pop w 
Polsce powinni kupić sobie takie radio. Cza-
sem jest to americana, czasem alternative-
country lub bossa nova i z anglojęzycznymi 
tekstami wcale nie brzmi jak polska rzecz. 
Poza kojącym buczeniem tranzystorów, płyta 
zawiera misternie wkomponowane dźwięki 
skrzypiec, wiolonczeli, fletu i trąbki. Zespół 
Old Time Radio powstał w 2001 r. w Trójmie-
ście. Od początku tworzą go Tomasz Garstko-
wiak (głos, gitara), Magda Szkudlarek (głos, 
klawisze) i Piotr Salewski (głos, bas).

Kolorowe kable-macki nad 
Polską granicą
Królowa berlińskiej sceny elektronicznej po-
wraca z nowym albumem i do Polski. „BM” 
jest bardzo piosenkowa i elektro-akustyczna, 
ale unosi się wysoko nad pop-paszą z głów-
nego nurtu. Poza szeregowym łączeniem ele-
mentów elektronicznych, wyeksponowany 
został fortepian i gitara elektryczna. Barbara 
wciąż pozostaje wierna niełatwym rozwiąza-
niom harmonicznym i śpiewa nawet po pol-
sku („Driving My Car”). Album jest nieprze-
widywalny i pełen kontrastów, jego brzmienie 
intryguje. Artystka przyjedzie po raz kolejny 
na trasę koncertową do naszego kraju - w 
styczniu 2009 r.

Przyjmij na czaszkę beczki 
niedrewniane
Poguj, ale słuchaj. Oto bezkompromisowy 
czad z Poznania - Marcin Piekoszewski (bas, 
wokal) oraz Daniel Szwed (perkusja) wydali 
drugi album po „Piss And Shit And A Dia-
mond Of Perception”. Muzycy działają rów-
nież w zespole Plum. Jeden Woody, drugi 
Alien sterują solidną nawałnicą, za pomocą 
błyskotliwych rytmo-melodii na silnikowym 
basie oraz połamanej w drzazgi petardowej 
perkusji. Muzyki dopełnia pretensjonalny i 
zaczepnie krzyczący wokal w języku angiel-
skim. W skrócie: punk-noise-funk, gdzie za-
bawa słowami, szybkimi zmianami rytmów 
podszyta jest matematyczną dokładnością.

GUSSTAFF RECORDS 
na przełom roQ

Więcej informacji o artystach, dyskografii i trasach koncertowych na stronie:
www.gusstaff.com

Eliachu

Woody Alien „Pee and Poo in My 
Favorite Loo!!” (Gusstaff)

Barbara Morgenstern „BM” (Monika)

Old Time Radio „Just Because We 
Were Wrong” (Gusstaff)

W latach siedemdziesiątych nie mogłem 
być nawet dzieckiem, ale piosenkę „Kiedy 
byłem małym chłopcem” w wykonaniu 
artystów z Nowosolskiego Domu Kultu-
ry oraz zaproszonych gości wysłuchałem 
z przyjemnością. Zwłaszcza, że koncert 
(10.11) pod tym właśnie  tytułem współ-
prowadziłem. 

Kiedy Lech Bekulard, drugi prowadzą-
cy show wyreżyserowane przez Roberta 
Kajdanowicza z NDK, przedstawił mi 

Kto dziś 
pamięta? 

Organizator: Klub Literacki „DE FACTO” w 
Nowosolskim Domu Kultury w Nowej Soli 
Temat: Należy potraktować jako pretekst i 
pobudkę do oryginalnej w formie i treści 
wypowiedzi petyckiej zawierającej różne 
aspekty uczucia miłości w życiu człowieka. 
Miłość jako źródło naszego bogactwa du-
chowego, intelektualnego i zmysłowego.
Cele: popularyzacja poetyckiej wypowiedzi 
twórczej, konfrontacja twórczości poetyckiej, 
promocja utalentowanych poetów nieprofe-
sjonalnych,  integracja środowisk literackich, 
promocja miasta Nowa Sól na literackiej 
mapie Polski.
REGULAMIN:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
ukończenie 15 lat.
2. Uczestnicy nadsyłają maksimum 5 utwo-
rów poetyckich (wyłącznie maszynopis lub 
wydruk komputerowy formatu A-4, złożonych 
w trzech jednobrzmiących egzemplarzach), 
o  tematyce miłosnej (traktując temat jako 
pretekst do oryginalnej w formie i treści 

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI 

„O Strzałę Erosa”

ki z tamtych lat. 
To przede wszystkim “Małgośka”, „Małe 
tęsknoty”, „ Jej portret” czy „Jesteśmy na 
wczasach”. Show Kajdanowicza przybliżył 
tę historię w sposób na tyle przystępny, że 
nawet jako przeciwnik absurdów tamtych 
czasów, mogłem poczuć, że muzyka fak-
tycznie łagodzi obyczaje. 
Znakomite interpretacje utworów oraz 
układy taneczne zespołu GAMIX Renaty 
Terlikowskiej i sceny sytuacyjne podczas 
ich wykonywania ubarwiły tamtą epokę i 
potwierdziły, że wiele z dzisiejszych pro-
dukcji muzycznych nie jest wstanie do-
równać im do pięt. 
Widownia bawiła się znakomicie, a miej-
scami miałem wrażenie, że zaczyna tęsk-
nić za tamtymi czasami. W ludziach star-
szych tę tęsknotę interpretuję jako powrót 
do lat młodości i piękności, ale jak ocenił 
L. Bekulard - Teraz zostało tylko „i”. Ale 
dlaczego młodsi również mówią, że chcie-
liby żyć w tamtych czasach? Pewnie dla-
tego, że wydają się im one bardziej skom-
plikowane niż obecne. Powodem również 
mogą być takie właśnie koncerty. 
Oj Robercie Kajdanowiczu, musisz się za-
stanowić czy nie wywołasz jakieś rewolu-
cji, bo te show przewracają nowosolanom 
w głowie. 

Łukasz Kaźmierczak
Fot. Irena Kasprzak 

wypowiedzi o odcieniach i różnych aspektach  
tego uczucia). 
3. Zestaw wierszy należy podpisać godłem 
(pseudonimem), to samo godło winno wy-
stępować na dołączonej kopercie zawierającej 
wewnątrz nazwisko autora, adres, numer 
telefonu, e-mail. 
4. Prosimy nie przysyłać wierszy już publiko-
wanych i nagradzanych w innych konkursach.
5. Nagrodzone i wyróżnione wiersze ukażą 
się w  pokonkursowym tomiku poetyckim, 
który otrzymają wszyscy laureaci (również 
nieobecni) i uczestnicy konkursu obecni 
podczas Finału.
6. W trakcie Finału dodatkowo odbędzie się 
Turniej Jednego Wiersza  - z nagrodami - dla 
wszystkich osób obecnych na  uroczystości.
7. Termin nadsyłania prac na adres: Klub 
Literacki „DE FACTO” Nowosolski Dom 
Kultury ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49, 67-
100 NOWA SÓL upływa 31 grudnia 2008 r. 
8. Finał Konkursu nastąpi 21 lutego 2009 
r. Godz. 17.00 - Klub Literacki DE FACTO 

(NDK) i Teatr TERMINUS A QUO (NASA) 
ul. T. Kościuszki 33 w Nowej Soli (s. teatralna 
im. Ryszarda Cieślaka). 
9. Organizatorzy przewidują nagrody finan-
sowe w wysokości: I - 700 zł, II - 500 zł, III 
- 300 zł i statuetki. Nagrody finansowe nie 
będą wysyłane pocztą. Jury zastrzega sobie 
możliwość innego podziału nagród.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
nieodpłatnej  prezentacji i publikacji nagro-
dzonych i wyróżnionych utworów.
Uwaga: Organizatorzy proszą o dołączenie 
elektronicznej wersji prac konkursowych 
(dyskietka, płyta CD lub przesłanie plików 
na adres e-mail defacto20@gazeta.pl ), 
ponieważ przyspieszy to przetwarzanie na-
grodzonych prac do tomiku pokonkursowego. 
Brak wersji elektronicznej nie dyskwalifikuje 
prac. Organizator nie zwraca nośników elek-
tronicznych oraz  nadesłanych prac. 
Kontakt z organizatorem: Irena Kasprzak 
068/3879015 od 16.00 lub 068/4585050 do 
12.00; 
e-mail: defacto20@gazeta.pl; www.ndk.com.
pl

Agnieszka Tyszkiewicz

Barbara Bal i GAMIX  

Mateusz, Grzegorz, Tomasz i Jarek jako Trubaurzy  
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W tym roku po raz piąty zasłużonym 
lokalnej społeczności wręczono statu-
etki “ODRZANY”, czyli dziewczęcia 
zakręconego w pasie jak zakole Odry, 
symbolizujące naszą wdzięczność. 
Otrzymali je: pionier nowosolskiej neu-
rologii lekarz med. Jan Lis, kanadyjkarz 
Stanisław Dąbrowski związany z nowo-

Kultury Paweł Pazdrowski.
Uroczystość rozdania “ODRZAN” za-
ingurowała V Nowosolską Jesień Arty-
styczną, wieczór laureatom nagrody i 
przybyłym gościom uświetnił koncert 
zespołów DUO BOSSA i TRIO SEM-
PLICE.

Mag

Jesienne “ODRZANY”
solskimi kajakami oraz 33-letni Teatr 
TERMINUS A QUO, czyli ewenement 
kulturowy, artystyczny i życiowy. W 
imieniu Teatru nagrodę odebrał  jego 
twórca i dyrektor - Edward Gramont. 
Te piękne statuetki laureatom wręczali 
prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkie-
wicz i dyrektor Nowosolskiego Domu 

To wspaniałe przedstawienie, gdzie 
nie padło ani jedno słowo mówione, 
jest dziełem Artura Barcisia, który na 
pytanie „Gazety Lubuskiej”, dlaczego 
na warsztat wziął Piaf, odpowiedział: 
- BO JĄ KOCHAM. Tak wielkich arty-
stek jak ona jest w historii niewiele. Za 
pięć lat ludzie nie będą wiedzieli, kto to 
jest Doda, a na pewno będą pamiętali 
o Piaf. 

Niezwykłe życie Edith Piaf było peł-
ne porażek i sukcesów, miłości i tra-
gicznych rozstań. To właśnie można 
było zobaczyć w trakcie spektaklu, jaki 
przedstawił teatr im. Juliusza Osterwy 
z Gorzowa na scenie Nowosolskiego 
Domu Kultury. Spektakl był podzielony 
na trzy części, które przedstawiały jej 
drogę przez życie. Poszczególne etapy 

znakomicie przedstawiły aktorki go-
rzowskiego teatru. Jako pierwsza poja-
wiła się Karolina Miłkowska, która po-
kazała licznie zebranej widowni Edith 
jako młodą, rozpoczynającą marsz 
przez życie dziewczynę. Pełna pogody i 
oczekiwań na nadchodzącą przyszłość. 
W życiu nie zawsze jest pięknie. Miłość 
ma swoje wzloty i upadki i właśnie taki 
okres zaprezentowała doskonała w tym 
wcieleniu Marzena Wieczorek. Ona 
właśnie pokazała Edith zakochaną. Ten 
okres życia przypadł na czas II Wojny 
Światowej, a więc popisom wokalnym 
Marzeny Wieczorek towarzyszył łoskot 
wojskowych butów po paryskim bruku, 
oraz ryk samolotów z których spadały 
bomby. I wreszcie pojawiła się Anna Ła-
niewska, która zagrała zmęczoną i cięż-
ko doświadczoną przez los Edith Piaf. 

PIAF TRZY RAZY
Wspaniała gra aktorki umożliwiała taki 
odbiór, jak gdyby na nowosolskiej sce-
nie pojawiła się żywa Edith. Wszystkie 
piosenki wykonane były w języku pol-
skim, a to za sprawą tłumaczeń Marcina 
Sosnowskiego, Andrzeja Ozgi, Wojcie-
cha Młynarskiego i Jerzego Menela. Ak-
torkom towarzyszylimuzycy: Mariusz 
Ambrożuk – akordeon, Marek Zalewski 
– fortepian i Lech Serpina – skrzypce. 
Spektakl był ukoronowaniem Nowosol-
skiej Jesieni Artystycznej i teraz przy-
szło nam poczekać do przyszłego roku 
na kolejną edycję.
Artyści Teatru im. Juliusza Osterwy w 
Gorzowie Wielkopolskim prosto z No-
wej Soli udali się na dwa koncerty do 
Niemiec. 

Lech Bekulard
Fot. Adam Szewczykowski
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Karolina Miłkowska, Anna Łaniewska i Marzena Wieczorek

V Nowosolska Jesień Artystyczna za 
nami, w tym roku mogliśmy posłuchać 
zarówno argentyńskiego tanga i bossa 
novy jak i standardów muzyki klasycz-
nej najwybitniejszych kompozytorów 
tego gatunku.

Koncert standardów polskiej muzyki 
jazzowej we własnych aranżacjach ze-
społu DUO BOSSA uświetnił uroczy-
stość rozdania ODRZAN. Duet Alek-
sandry Osieckiej (wokal) i Łukasza 
Pietrzaka (gitara) w oryginalny sposób 
wykonał najbardziej znane utwory z 
repertuaru takich sław jak Hanna Ba-
naszak czy Edyta Geppert. Pokazał  pu-
bliczności, że jazz prezentowany w  du-
ecie jest niekiedy lepszy, aniżeli grany w 
większym big-bandowym składzie. 
Po jazzowych uniesieniach nastał mo-
ment na delektowanie się wspaniałym 
tangiem argentyńskim oraz melodyjny-
mi kawałkami bossa novy, i to nie byle 
jakich autorów. Bo któż z wielbicieli tych 
gatunków nie zna twórczości takich oso-
bowści jak Astor Piazzolla  czy Antonio 
Carlos Jobim (twórca stylu bossa nova)? 
Dodając do tego jeszcze ciekawą aran-
żację rozłożoną na klarnet, akordeon i 
gitarę w wykonaniu TRIO SEMPLICE, 
można jednogłośnie stwierdzić, że ta-
kie dźwiękowe doznania to prawdziwa 
uczta dla wielbicieli tych popularnych 
do dziś gatunków i wspaniałe rozpoczę-
cie tej serii koncertów oraz spektaklu.

Muzyka Geniuszy
Dla bardziej wyszukanych smakoszy 
muzycznych wrażeń organizatorzy 
przygotowali specjalny koncert mu-
zyki Ravel’a oraz Mozarta, który miał 
miejsce 11 października w NDK. Był 
to właściwie wieczór utworów pisanych 
przez tych wybitnych kompozytorów na 

kwartety smyczkowe. Nie można sobie 
wyobrazić chyba lepszego wykonania 
niż te, które zaprezentował znany już 
chyba w całej europie POLISH QUAR-
TET. Swoimi wirtuozowskimi popisa-
mi pokazał, że muzyka przedstawiciela 
impresjonizmu, jakim był niewątpliwie 
Maurice Ravel oraz Wolfgang Amadeus 
Mozart, jest bezcenną formą oczekiwa-
nej nadal przez melomanów sztuki mu-
zycznej. 

Powrót do renesansu i 
baroku
18 października wnętrze kościoła pw.św. 
Antoniego rozbrzmiewało instrumenta-
mi z czasów renesansu i baroku. Słucha-
cze tego dźwiękowego spektrum barw 
mieli okazję usłyszeć najbardziej znane 
kantaty Bacha oraz czołowe dzieła Ha-
endla, a to za sprawą zespołu wokalno 
– instrumentalnego CANTORES et 
COLLEGIUM VIRIDIMONTANUM. 
Nazwa w pełni oddaje niepowtarzal-
ny klimat wykonywanych dzieł, dzięki 
którym możemy powrócić do epok, w 
których tworzyli kompozytorzy tych 
niepowtarzalnych dzieł wokalno – in-
strumentalnych.
Podsumowując te trzy muzyczne wy-
darzenia stwierdzić można, że była to 
niewątpliwie ciekawa podróż w czasie. 
Jednakże na przyszły rok chciałbym 
wreszcie usłyszeć wykonanie Toccaty i  
Fugi D – moll Bacha na wiekowych już 
organach kościoła św.Antoniego oraz 
Etiudy Rewolucyjnej z twórczości Cho-
pina na NDK-owskim fortepianie. My-
ślę, że to w pełni zadowoliłoby nie tylko 
moje oczekiwania muzyczne, a także 
wielu nowosolskich melomanów.

Łukasz Rogalski
Fot. Adam Szewczykowski

Muzyka przede wszystkim 

Wanda Ilnicka zaprezentowała w Ka-
wiarni „TEATRALNA”  „Drzewo ołów-
kiem zaczarowane”. 

W pogoni za 
mistrzem

Najpierw jest spacer po okolicy, za-
chwyt ulotnym widokiem zatrzymany 
na zdjęciu, a dopiero później rysunek 
ołówkiem. W cyklu prac Wandy Ilnic-
kiej zaprezentowanych w Kawiarni „TE-
ATRALNA”, które powstawały właśnie 
w taki sposób, dominującym motywem 
jest drzewo. Stąd też nazwa wystawy 
„Drzewo ołówkiem zaczarowane”. Nie-
zwykły nastrój rysunków podkreśla bra-
wurowo wydobyta gra światła i cienia. 
Autorka prac inspiracji szuka nie tyl-
ko w otaczającej ją naturze, ale także 
wśród mistrzów. Do stworzenia cyklu 
„Drzewo ołówkiem zaczarowane” zain-
spirowały ją obrazy rosyjskiego malarza 
i pejzażysty Iwana Szyszkina, który do 
perfekcji opanował malowane drzew 
i lasów. Jedno jest pewne, mimo że W. 
Ilnicka swoją artystyczną pasję odkryła 
dopiero rok temu, ma spore grono zwo-
lenników, którzy podczas wystawy w 
Kawiarni  oklaskiwali nie tylko drzewa 
na rysunkach, ale także drzewa w wier-
szu nowosolanki. Choć zaznaczyć trze-
ba, że to te pierwsze stały się obiektem 
pożądania zebranych.

A.R.
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Znakomite dźwięki rodem z Irlandii i 
Szkocji potrafi zaserwować wyłącznie 
Grupa Muzyki Celtyckiej Carrnatuohill, 
która 22.11 bawiła gości Kawiarni TE-
ATRALNA. 

Tak pozytywne dźwięki zachęcają do po-
ruszania głową, potrząsania nogą lub nu-
cenia pod nosem. To pokazuje, jak bardzo 
muzyka celtycka jest bliska temperamen-
towi Polaków, a zwłaszcza nowosolan. 

Carrantuohill to szczyt
Wielu obecnych na koncercie w koście-
le pw. Św. Józefa Rzemieślnika z tymi 
słowami opuszczało naszą nowosolską 
świątynię, która na dwie godziny w nie-
dzielne popołudnie zamieniła się w salę 
koncertową. 

Tym razem wielką dawkę muzyki, nie 
zawsze poważnej, zafundowała nam or-
kiestra dęta FERMATA BAND, działają-
ca przy parafii, pod dyrekcją człowieka o 
ogromnym potencjale, zasłużonego dla 
nowosolskiej kultury, Janusza Gabryjel-
skiego. Po krótkim wstępie wygłoszonym 
przez proboszcza, ks. Dziekana Józefa Ko-
coła zabrzmiały pierwsze dźwięki, a było 
to ABBA OJCZE, pieśń śpiewana wielo-
krotnie przy okazji wspominania Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Już po pierwszym 
utworze można było momentami zwątpić, 
czy jestem na koncercie orkiestry dętej, 
czy na koncercie filharmoników. Ten nie-
zwykły efekt udało się zdziałać J. Gabry-
jelskiemu przez umieszczenie w składzie 
dużej ilości fletów i klarnetów, które sku-
tecznie naśladują skrzypce i altówki. 
Porzekadło ludowe mówi „im dalej w 
las tym więcej drzew”, a tu na koncercie 
FERMATY im dłużej trwał koncert, tym 

więcej wspaniałości. Przed mikrofonem 
stanęła oderwana od gitary basowej Ber-
nadetta Nawrocka i swoim wspaniałym 
sopranem wykonała LAUDATE DOMI-
NUM Charles’a Gounoda. Nie przeszko-
dziło jej nienadzwyczajne nagłośnienie, 
bo głos jakim dysponuje młoda artystka 
wybił się ponad wszystkie inne dźwięki. 
Jej śpiew to rozkosz dla najbardziej wy-
brednych koneserów. Ważne jest by tego 
nie zmarnować. Jestem przekonany, że dy-
rygent do tego nie dopuści. 
W trakcie koncertu prezentowali się także 
inni młodzi muzycy, i tak utworem z filmu 
BEN HUR w wykonaniu orkiestry dyry-
gował Hubert Gajewski, utwór „The Time 
of my Life” z filmu „Dirty Dancing”, śpie-
wała Sabina Krajewska. Na szczyty wspiął 
się Maks Piechota, który wirtuozersko na 
trąbce wykonał Karnawał Wenecki Fro-
siniego Pietro. W tej relacji pojawia się 
wiele nazwisk, ale nie można pominąć 
żadnego z muzyków (solistów), którzy 
zaprezentowali się przed kilkusetosobową 
publicznością zgromadzoną na koncercie. 
Przy pulpicie dyrygenckim stanął Kacper 
Wojtkowiak, student Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego, wydz. Jazzu by poprowadzić 
orkiestrę w utworze z filmu „Dzieci San-

ALE GRAJĄ 
cheza” o tym samym tytule, który skom-
ponował Chuck Mangione w 1978 roku. 
Kacper w trakcie swojego dyrygowania 
dał się poznać jako niezwykle dynamicz-
ny dyrygent, którego bacznie obserwowali 
instrumentaliści perkusyjni. Utwór kipiał 
energią przekazaną muzykom przez Kac-
pra. Po tym instrumentalnym szaleństwie 
przed mikrofonem stanęła Paulina Kra-
jewska i wykonała „When I Fall in Love”, 
utwór spopularyzowany przez Nat King 
Cole. Popisy solistów zakończył uzdolnio-
ny Łukasz Tycner wykonując „Czardasza” 
Montego. Ten utwór jest znany ze skrzyp-
cowych wykonań, natomiast Łukasz za-
proponował słuchaczom wykonanie na 
klarnecie. Koncert zakończyło wykonanie 
przez orkiestrę wiązanki utworów znane-
go przed laty zespołu ABBA. 
Podsumowując, dobrze się dzieje, że w 
naszym mieście są ludzie, którzy robią do-
skonałą robotę w popularyzowaniu kultu-
ry z górnej półki wciągając w swoje działa-
nia młode talenty. Dziękuję Panie Januszu 
za to niezwykłe przeżycie.

Lech Bekulard 
Fot. Anka Rybarczyk
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Biblioteka to miejsce, w którym nie tylko 
wypożycza się książki czy udziela infor-
macji  ale także miejsce, gdzie odbywają 
się ciekawe imprezy. 

Ostatnio mogliśmy posłuchać w naszej 
nowosolskiej MBP wykładu Elżbiety Go-
net – „O wolności - filozoficznie”. Temat 
jakże ważny dla każdego, bo przecież mało 
kto chciałby być na własne życzenie więź-
niem (a więc kimś, komu brakuje wolno-
ści). A jednak czy aby naprawdę chcemy 
wolności, czy umiemy z niej korzystać, czy 
czujemy się wolni? Czy takie stwierdzenie 
- będzie co ma być - nie pobrzmiewa fata-
lizmem? Owszem, nie mamy wpływu na 
pewne fizyczne procesy, nie od nas zależy 
jutrzejsza pogoda - ale to czy wybiera-
my dobro lub zło jest już w naszej mocy. 
Ten właśnie wybór czyni nas ludźmi. Na 
wolności wyboru zasadza się wielkość 
człowieka - stąd właśnie wynikają różne 
pokusy zrzeczenia się tego daru wolności 
na rzecz jakiegoś totalitarnego autorytetu 
- tutaj Elżbieta Gonet poleca lektury, które 

drążą ten temat - sztandarowe już dzieło 
Ericha Fromma pt. „Ucieczka od wolno-
ści” czy dzieła Fiodora Dostojewskiego. 
Jak to określił Tischner - „nieszczęsny dar 
wolności” - fascynujący ale i przerażają-
cy, gdyż jednocześnie pragniemy tej wol-
ności, oddajemy za nią życie, a z drugiej 
strony, gdy ją mamy, nie wiemy co z nią 
zrobić - chcemy być jednocześnie wolni i 
bezpieczni, a to nie zawsze idzie w parze. 
Co służy wolności? Na pewno to, iż jest 
się człowiekiem roztropnym, wewnątrz-
sterownym. Wg Tischnera im jesteśmy 
mądrzejsi,  tym mniej w nas zależności, 
czyli więcej autonomii. Warto więc, jeżeli 
chcemy być naprawdę wolni, stawiać na 
rozsądek nie ulegając populistycznym czy 
sekciarskim namowom.
Poczucie wolności zależy od naszego wy-
boru, nie jest ono związane z okoliczno-
ściami. Można więc być wolnym nawet w 
miejscu niewoli - ciekawy jest tu przypa-
dek  Viktora Frankla, psychiatry więzione-
go w różnych obozach koncentracyjnych, 
który przeżył dzięki temu, że nie dał się 

O tym, co zdarzyło się 
w bibliotece w pewien deszczowy 
piątkowy podwieczorek

wewnętrznie zniewolić.
Dobrze, że tak jest, że musimy swoją wol-
ność ciągle zdobywać, że nie jest ona da-
niem lecz zadaniem. Jej owoce dojrzewają 
w słońcu rozumu, jej nasiona wsadzane są 
w ziemię naszego serca - urodziliśmy się 
wolni, więc dlaczego mielibyśmy chcieć 
żyć w kajdanach? 
Biblioteka to miejsce, w którym możemy 
poszukać odpowiedzi na te ważne dla nas 
pytania...

Agata Wojtkowiak
Fot. Beata Hajdrych

Elżbieta Gonet dyr. MBP

Miarą wielkości zespołu grającego mu-
zykę irlandzką są bez wątpienia liczne 
nagrody i koncerty właśnie w Irlandii. To 
konkret, którego nie da się podważyć. Są 
tak dobrzy, że słuchają ich nawet miesz-
kańcy Zielonej Wyspy. 
Oczywiście nazwa grupy nawiązuje do 
geografii celtyckiej. Carrantuohill – to  naj-
wyższy szczyt w Irlandii (1041 m.n.p.m). 
Rdzenne znaczenie tego wyrazu to: „krę-
ta ścieżka na wzgórze”. Zespół przyznaje 
się, że był u podnóża tej góry, ale nigdy 
nie wszedł na szczyt. Być może odwoła-
nie ma nawiązywać do twórczości grupy, 
która ciągle dąży do doskonałości. Jednak 
w trakcie tego dążenia może od czasu do 
czasu zboczyć jeszcze na blues czy nawią-
zać współpracę z bardem polskim, Rober-
tem Kasprzyckim. 
W skład zespołu wchodzą: Bogdan Wita, 
Zbigniew Seyda, Adam Drewniok, Maciej 
Paszek, Dariusz Sojka oraz Marek Sochac-
ki. 
Warto było w ten mroźny wieczór powę-
drować do Irlandii. Oj warto. 

Łukasz Kaźmierczak 
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Nauka potrafi być nudna, oj potrafi i 
to wie chyba każdy uczeń i student. Ale 
przecież od wieków gromadzimy wiedzę 
i odkrywamy arkana tego, co dawniej nie 
odkryte.

A skoro tak się dzieje to musi istnieć ja-
kiś maleńki wytrych, który pozwala nam 
urozmaicać sposoby uczenia się i pozna-
wania tego, co nas otacza. 
Na Uniwersytecie Zielonogórskim działa 
Koło Naukowe Socjologów, którzy pod 
koniec października zorganizowali warsz-
taty udowadniające, że uczyć może się 
inaczej.  

Nowe trendy
Prowadzący mówili między innymi o 
ekonomii społecznej i jej zastosowaniu w 
odnowie środowisk społecznie podupa-
dłych, i takich, które same niestety nie są 
w stanie podnieść się z biedy czy ubóstwa, 
jak bezdomni czy długotrwale objęci pro-
blemami alkoholowymi oraz społeczności 
popegeerowskich i tym podobnych. Te-
matyka o tyle ciekawa, że tak naprawdę w 
Polsce dopiero raczkująca. Brak nam spe-

cjalistów z dziedziny, która angażuje tech-
niki i możliwości ekonomii, jednocześnie 
wykorzystując wkład środowisk lokalnych 
po to, aby móc pomagać ludziom, którzy 
niechybnie znaleźli się na granicy biedy 
i ubóstwa oraz sami nie mogą się z tego 
stanu podnieść. Jednak okazuje się, że kie-
dy dobry koordynator pomoże im znaleźć 
drogę, to nie tylko udaje im się odwrócić 
okrutne koleje losu ale także pomagać 
następnym grupom i jeszcze generować 
zyski. Jednak ekonomia w tym wydaniu 
to nie wszystko. Bardzo ważny jest fakt, 
że ta dziedzina pozwala odzyskać cho-
rym, ubogim czy upośledzonym, którzy 
żyją i czują tak jak wszyscy, to czego tak 
często odmawia im świat w „białych ręka-
wiczkach”. Dzięki takim inicjatywom i po-
łączeniu wiedzy kilku dziedzin, ci ludzie 
mogą odzyskać godność. Młodzi socjolo-
gowie ten problem dostrzegają.

Part two
Drugiego dnia wczesna jak na sobo-
tę pobudka. Ale jak okazało się pęd do 
wiedzy jest znacznie silniejszy niż chęć 
przespania kilku godzin więcej. Promien-

nym uśmiechem wita nas dr Agnieszka 
Olczak, po czym dzielimy się na dwie 
grupy i zaczynamy kolejne zmagania. 
Grupa pierwsza pod przewodnictwem ak-
tora, dziennikarza i trenera biznesowego 
Artura Belinga, zaczyna szkolenie z zakre-
su autoprezentacji, sygnałów niewerbal-
nych świadomych i nieświadomych oraz 
operowania głosem, prezentacji bizneso-
wych oraz sposobów wywierania wraża-
nia i nawiązywania kontaktów. Jednym 
zdaniem wszystko, co młodemu mena-
dżerowi niezbędne.
Grupa druga spotyka się z równie cieka-
wym Mariuszem Osmulskim – plasty-
kiem i modelatorem współpracującym z 
Teatrem Lubuskim. Pan Mariusz pokazuje 
jak przekazać ciekawe treści reklamowe w 
za pomocą rysunku satyrycznego i wyko-
rzystanie sposobów komiksowych. 
Zajęcia trwają po dwie godziny. Potem 
przerwa i zmiana. Nasi trenerzy w prze-
ciągu kilku chwil odwracają nasze sposo-
by myślenia o świecie i ukazują nam jak 
bardzo człowiek może być ograniczony 
własnym umysłem. Okazuje się, że to 
co nieuświadomione często jest naszym 
sprzymierzeńcem w dążeniu do celu, za-
tem dla czego nie wykorzystać tego jesz-
cze bardziej uświadamiając sobie nasze 
własne postawy. Czas płynie nieubłaganie 
i chociaż pozostaje wiele pytań musimy 
się rozstać.

Pożegnania czas
Niedziela. Czas rozstania. Ale to nie takie 
proste. Spotykamy się jeszcze w sali   na 
campusie A uniwersytetu, aby obrado-
wać. Młodzi socjologowie z sekcji SMS,  
nie mającej nic wspólnego z telefonią 
komórkową, Sekcji Młodych Socjologów 
spotykają się, aby podjąć ważne uchwały 
dla dalszego funkcjonowania sekcji i ca-
łej społeczności zrzeszonej w kołach na-
ukowych  w  Polsce, młodych studentów 
najmłodszej córki królowej nauk, matki 
filozofii, jaką okazuje się być socjologia.
Zatem z uśmiechem na ustach i bez naj-
mniejszych problemów nabyłem spory 
zakres wiedzy z interesujących mnie dzie-
dzin, które teraz będę mógł do woli po-
głębiać na ile tylko czasu i sił wystarczy, 
aby móc pracować i rozwijać się na naszej 
pięknej ziemi lubuskiej. Czy kosztowało 
nas to wiele wysiłku? Nic nie przychodzi 
samo. Ale dokonując bilansu zysków i 
strat okazuje się, że strat nie ma a zyski w 
postaci nabytej wiedzy są ogromne.
Zatem do dzieła. Idźmy ją umiejętnie wy-
korzystać.

Dawid Stanulonis

Królowej nauk  
  córa najmłodsza... 

Artur Beling uczy autoprezentacji

Spotkanie z lekarzem weterynarii i kyno-
terapeutą otworzyło nowy sezon „Czyta-
nia dzieciom przez znanych nowosolan” 

W pierwszej części wystąpił lekarz wete-
rynarii Mariusz Wlekliński, drugą zare-
zerwowaliśmy dla kynoterapeutki Irminy 
Hendel, która przybyła do nas z biszkop-
towym labradorem, Aurą. Obu naszych 
gości połączył zatem jeden podmiot: 
zwierzę. Zwierzę jako żywe stworzenie, a 
więc czujące i cierpiące, potrzebuje cza-
sem naszej pomocy oraz zwierzę jako 
istota, która bezwarunkowo kocha i swoją 
obecnością pomaga w każdej sytuacji – 
smutku, choroby i zagrożenia. W czasach 
zatrważającej znieczulicy, warto uczyć 
dzieci wrażliwości. 
Na początku pan doktor przeczytał dzie-
ciom fragmenty dwóch książeczek o 
zwierzętach: „Kaktus, szukaj!” B. Gawry-
luk (opowiadania o psich przygodach), 
oraz „Chory kotek” S. Jachowicza i M. 
Konopnickiej (wierszyki o przygodach 
pomysłowych stworzonek).  Dzieci żywo 
reagowały. Po zakończeniu najważniej-
szego punktu programu, na naszą prośbę 
przeniosły się do drugiej części biblioteki 
i tam mogły nareszcie poznać osobiście 
Aurę. Dość przypomnieć sobie ten las rąk 

podniesionych z nadzieją udziału w zaba-
wie z labradorem. Dzieci prześcigały się 
w pierwszeństwie. Podczas zabawy nie-
świadomie usprawniały całe ciało, choćby 
przez tworzenie tunelu składającego się z 
kilkorga młodych ludzi, pod którym mógł 
przejść piesek . Pojawiły się też czynności 
usprawniające manualność, ot choćby naj-
prostsze podanie Aurze kostki pokarmu. 
Świetną zabawą było odrysowywanie na 
płachcie papieru leżącej Aury i późniejsze 
analizowanie, jakich cech fizycznych pie-
ska na powstałym w ten sposób rysunku 
brakuje. 
Kapitalne znaczenie terapeutyczne ma 
każda pozornie niewinna zabawa z psem. 
Psy szkolone do pomocy ludziom od 
szczenięctwa są selekcjonowane i harto-
wane; odpowiednio szkolone i prowa-
dzone, przygotowywane do różnych ról 
i warunków pracy. Pani Irmina Hendel 
ma przygotowanie z zakresu pedagogiki 
specjalnej, rewalidacyjnej i korekcyjnej. 
Aura, posiada legitymację psa terapeuty 
wydaną przez Polski Związek Kynotera-
peutyczny.  Praca psa z dzieckiem wspo-
maga naukę i wychowanie na każdym 
etapie i stopniu rozwoju dziecka. Wszyst-
ko dostosowane jest do indywidualnych 
potrzeb podopiecznego. Kynoterapia 

oddziałuje na sferę emocjonalną dziecka 
(emocje - śmiech, radość); sferę społecz-
ną (przestrzeganie norm); sferę umysłową 
(ćwiczenie umiejętności szkolnych). 
Bardzo trudno opisać tak barwne i wie-
lowątkowe spotkanie w kilku zdaniach, 
dlatego odsyłam  do naszej strony in-
ternetowej: www.biblioteka.nowasol.pl/
kronika wydarzeń, gdzie zamieszczone są 
fotografie.

Agata Kosiak
Oddział dla Dzieci MBP w Nowej Soli

Raz piesek wpadł do biblioteki

Labrador Aura 

Komponuje, śpiewa i gra.  Gdyby nie sze-
reg innych obowiązków,  Zdzisław Zwa-
rycz pewnie nie odstępowałby  klawiszy i 
guzików swojego ukochanego instrumen-
tu, jakim jest akordeon.

Gra codziennie, to jego najwspanialsza 
pasja i radość. Zdobyta statuetka akorde-
onisty podczas II Jarmarku Miodu i Wina 
w Żarach, to III nagroda w konkursie im. 
Jana Iwaniszyna, w którym Zdzisław Zwa-

rycz rywalizował z instrumentalistami z 
województwa lubuskiego.
Na co dzień pracuje w Nowosolskim 
Domu Kultury m. in. jako instruktor ze-
społu „WRZOSY”. Grupę prowadzi od 
pięciu lat zdobywając szereg nagród w 
przeglądach zespołów ludowych i śpie-
waczych. Kilka lat temu na międzynaro-
dowym festiwalu kultury wsi w Krośnie 
„WRZOSY” otrzymały „Złotą Sowę”, jury 
doceniło ich warsztat muzyczny i walory 
piosenek, do których teksty stworzyła Ewa 
Kujawińska. Oprócz autorskich utworów 
mają w swoim repertuarze piosenki lu-
dowe, biesiadne i okolicznościowe (np. 
pieśni patriotyczne i kolędy). W Siedlisku 
Pan Zdzisław prowadzi drugi zespół - „Ju-
trzenkę”, w nim również nie tylko gra ale 
także śpiewa. Zespół Seniorów “Jutrzen-
ka” - ma znaczące osiągnięcia tj. udział w 
radiowej liście przebojów, udział i wyróż-
nienie w Przeglądzie Grup Śpiewaczych 
w Gościeszowicach, zakwalifikował się na 
Ogólnopolski Festiwal Folkloru w Kamie-
niu Pomorskim. Podobnie jak „Wrzosy” w 
Nowej Soli,  „Jutrzenka” swoimi występa-
mi uświetnia imprezy na terenie Gminy 
Siedlisko i pobliskich miejscowości.

Irena Kasprzak

Raz, dwa na ludowo...
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Zwykle jest tak, że przed nami albo za 
nami - znów krótki tydzień, długi week-
end... Batalia turystów na polskie dro-
gi! Batalia wypoczywających na polskie 
sklepy trwa! Do długiego wypoczynku 
trzeba się dobrze przygotować. Jak do 
jakiejś inwazji. Adrenalinka rośnie. TV 
ostrzega. 

Jan Klata nazywa to momentem stad-
nym: ludzie gremialnie robią to samo, 
chociaż się nawzajem nie znają. Kupu-
ją masę rzeczy na Boże Narodzenie i w 
jednym czasie, w określone z góry miej-
sce, wyjeżdżają na wakacje. Na przykład: 
w te same góry. Jeżeli tego nie robisz, to 
się społecznie odosobnisz. A tego właśnie 
członek społeczeństwa się boi. Jak ognia. 
Jedziesz  w długi weekend do Zakopanego 
albo nie istniejesz. Wybieraj! Nazywa się 
to zjawisko flash mob. Podłączaj się lub 
giń! Przecież musisz mieć o czym opo-
wiadać znajomym przy grillu. Wszyscy 
gdzieś w weekend obowiązkowo byli. A 
ty??? Potem mamy zadeptane Zakopane, 
obstawiony Giewont. Lasy zaśmiecone. 
Przerąbane!

Za wszelką cenę dostosować się do istnie-
jących form, choćby te formy miały nas 
wymęczyć i poświadczyć umęczenie na-
szej duszy? A może lepiej i łatwiej  będzie 
otworzyć się na własną duszę, jedyną w 
swoim rodzaju, niepowtarzalną? Powie-
dzieć sobie: ja, tak jak większość, nie mu-
szę; zapytać: czego  j a  chcę?
Co trzeba zrobić, to trzeba, ale w miarę 
możliwości, ludzkiej przyzwoitości i w ra-
mach tzw. wypoczynku, warto robić to, na 

co się naprawdę ma ochotę. Obowiązków 
i tak nam nigdy nie zabraknie. O żar ogni-
ska domowego trzeba dbać. Trzeba nakar-
mić i przyodziać siebie i najbliższe otocze-
nie. I rozerwać! Nie mówię, że nie. Urok 
codziennych obowiązków znam. I urok 
słówka: „trzeba”, które nie przywołuje wi-
zji nieba. Trzeba wstać o 5.45, ugotować 
potrawę, sprzedać lub kupić samochód, 
wynieść śmieci, uspokoić lub rozbawić 
dzieci. Jest masa potrzeb w bliskich i w so-
bie, które trzeba zaspokoić, bo jak nie, to 
się człowiek nawet myśleć o tym boi.
Z potrzeb wyższych: zadbać o towarzystwo 
w sobotni wieczór lub niedzielne popołu-
dnie, być na meczu lub spektaklu; w sumie: 
zadbać, żeby się nie nudzić i demonów w 
sobie nie budzić. Ale jeśli już robimy coś 
dla siebie, warto wiedzieć, czy się rzeczy-
wiście tego chce. Jak  się wejrzy głęboko w 
swoją duszę, to się wie. A jak już się wie, 
to czas na to koniecznie trzeba mieć! Żeby 
wejrzeć głęboko w swoją duszę, nie można 
tylko funkcjonować. Funkcjonować może 
radio, DVD, kuchenka gazowa lub elek-
tryczna. Człowiek musi ŻYĆ!
Już nie pamiętam, skąd to pamiętam, ale 
wiem, że żyję, dopóki jeszcze mam ochotę 
komuś rzucić się na szyję. Tak! Już sobie 
przypomniałam! Pięknie wyśpiewał to 
Leszek Długosz: „Żyjesz, dopóki jeszcze 
masz ochotę komuś rzucić się na szyję. 
Reszta to już jest muzeum...” Jaka szkoda, 
że płyta jest analogowa, a adapter zepsuty. 
Chyba! Bo w żadnym zakładzie naprawia-
jącym sprzęt  grający nikt nie chciał mo-
jego adaptera nawet obejrzeć. Za stary?! 
No cóż, czas leci. A na życie musisz mieć 
czas. W przeciwnym razie, będzie jak z 
przegrzanym silnikiem: ja mu w gaz, a on 
zgasł. I potem oczy takie jakieś smutne, 
zgaszone. Nawet do swoich komórek lu-
dzie się już wtedy nie uśmiechają, co naj-
wyżej na tych nerwowych sobie grają. A 
na resztkach benzyny, nie wiedząc za bar-
dzo, po co i dokąd, gnają. Bałabym się tak 
gnać! Tak grzać - nawet do Zakopanego - 
to naprawdę jest się czego bać! Chociaż, 
z drugiej strony, zginąć można wszędzie... 
Na przykład, zbyt zachłannie otwierając 
lodówkę, można się uderzyć jednocześnie 

i w szczękę, i w czubek główki. Przy odro-
binie szczęścia, można też oderwanym za-
wiasem zrobić dziurę w podłodze i potem 
się jeszcze potknąć, i złamać sobie nos. 
Albo podbić sobie oko końcówką kija od 
miotły, która stoi za lodówką. Część tych 
przeżyć znam z własnego doświadczenia, 
co do pozostałych, wszystko przede mną!
Zaczynam się poważnie zastanawiać, czy 
w życiu nie chodzi o to, żeby obstawiać, 
co się da - i zastawiać. Sens życia sprowa-
dzić do zastawionych stołów, sklepowych 
lad i parkingów. Można i tak! Tylko, po 

co? Żeby nie zostać z tyłu, żeby inni nas 
nie zostawili? Żeby dłużej niż godzinę nie 
być samemu? Czemu? „Uciekamy przed 
bólem, podobnie jak uciekamy przed sa-
motnością, myśląc, że bez zewnętrznych 
inspiracji, jesteśmy niczym, pustym na-
czyniem, które może wypełnić się wyłącz-
nie nudą.” ( Etela  Farka’sŏwa’)
A może by tak pobyć  trochę samemu, w 
ciszy? Może się uda? Krzysztof Majchrzak  
uważa, że samotność może być cenna i 
wzbogacająca. Pomimo bólu i łez, jeżeli 
spojrzysz jej w oczy wprost. Nie jest ani 
diabłem, ani aniołem. Jest ludzka.
Ten flash mob wygląda na ucieczkę przed 
indywidualnością, przed sobą. Ten owczy 
pęd wcale mi się nie podoba. A uciec 
przed sobą i tak się nie uda. Chyba, że ktoś 
wierzy w cuda.
Co do mnie, z głęboko wewnętrznej po-
trzeby rozrywki, zdecydowałam się w 
lipcu Obstawić  Prezydenta w Radzyniu. 
Uważaj, kogo obstawiasz, bo obstawią 
ciebie! Wszystkim, którzy mnie ostatnio 
skutecznie i cierpliwie obstawiali, z całego 
serca, dziękuję!

Elżbieta Bielska-Kajzer

PS. A gdyby ktoś miał ochotę, jesienią, wy-
brać się w Karkonosze, to nie zapomnieć o 
mnie - bardzo proszę!

Podłączaj się 

lub giń?

Jedziesz  w długi week-
end do Zakopanego 
albo nie istniejesz

A może by tak pobyć  
trochę samemu, w ci-
szy?

Cyrk na kiju
Od kiedy pamiętam, zawsze chciałem zostać cyrkowcem. 

Gdy byłem bardzo mały, mama zabrała mnie do cyrku. Nie był to cyrk, jakich pełno - z tresowanymi 

zwierzętami i tępawymi klownami. To był cyrk pełen dziwności, cyrk, jakiego już nigdy później nie 

zobaczyłem. Występował tam człowiek guma, kobieta z brodą, połykacz ognia, zaklinacz węży czy 

bliźniacze tancerki, które potrafiły zaczarować publiczność. Zachwyciłem się bardzo tym wszystkim 

i postanowiłem zostać połykaczem ognia. Wkrótce okazało się to jednak niemożliwe z przyczyn nie-

zależnych ode mnie. Po prostu bałem się i boję do dzisiaj ognia, więc... Od razu odrzuciłem również 

bycie kobietą z brodą. Brata bliźniaka nie miałem. Chciałem więc spróbować szczęścia jako zaklinacz 

węży. W wieku ośmiu lat rozbiłem świnkę skarbonkę i kupiłem sobie węża. Ekspedientka w sklepie 

zoologicznym początkowo nie chciała mi go dać,twierdząc, że zrobię sobie krzywdę ale zmieniła zda-

nie, gdy zapłaciłem dwa razy więcej. Wszedłem z wężem do domu, włożyłem ostrożnie do koszyka, 

wyciągnąłem flet i zacząłem grać. Gdy tylko mama wróciła z pracy, dostałem takie lanie, jakiego jesz-

cze nigdy w życiu nie dostałem, a wąż został uśmiercony tasakiem. 

Nie pozostało mi nic innego jak zostać człowiekiem gumą. Ale i tu napotykałem problemy, z gimna-

styki bowiem miałem najsłabsze oceny i zawsze wymigiwałem się od lekcji. Tym razem, postanowi-

łem, że będzie inaczej! Codziennie rano rozciągałem się mocno, aby za parę miesięcy zaprezentować 

swoje umiejętności w pełnej krasie. Niestety wszystko skończyło się tydzień po inauguracji treningów. 

Rozpocząłem właśnie serię ćwiczeń na prawą nogę, kiedy coś, nie bardzo wiem co, wydało dziwny 

odgłos i parę godzin później leżałem na wyciągu w szpitalu. Mama oczywiście zabroniła mi robić 

jakichkolwiek dalszych ćwiczeń, po tym jak w płaczu wyznałem jej co robiłem. Kontuzja często łamie 

obiecujące kariery już na samym początku. 

Kilka lat temu, w wakacje postanowiłem przytyć, aby zostać dyrektorem cyrku. Dyrektorzy cyrku są 

zawsze grubi, ubrani we fraki i cylindry i wszyscy wiedzą, że to oni pociągają za sznurki. 

Jadłem i jadłem, brałem po cztery dokładki obiadu i deseru, a wszystkie oszczędności wydawałem na 

kaloryczne słodycze. Szkoda, że cierpiałem na chroniczne zatrucie żołądkowe i wszystko zwracałem. 

Mimo wszystko przytyłem dwa kilo, co mnie pocieszało i motywowało do dalszych starań. Postanowi-

łem jeść mniej, za to niekoniecznie zdrowo - tłuste mięso, czekoladę i lody. W dodatku całymi dniami 

siedziałem przed telewizorem. Z niekłamanym zachwytem stwierdziłem, że po miesiącu takiego trybu 

życia zaokrągliłem się nieco. I wszystko byłoby doskonale, gdyby nie moja mama! Niestety znów wzięła 

sprawy w swoje ręce. Przeczytawszy artykuł w prasie kobiecej dotyczący otyłości u dzieci, wysłała mnie 

na obóz kondycyjny w góry. Spaliłem wszystko, co udało mi się zgromadzić. To tak, jakby spalić klaser 

ze znaczkami zbieranymi pieczołowicie przez lata. Tak się czułem. Do domu wróciłem chudziutki. 

Parę razy próbowałem jeszcze swoich sił jako treser myszoskoczków, ale za każdym razem czułem, że 

to nie to samo... 
A co robię dziś? Jestem księgowym. Boję się ognia, węży, 

braci bliźniaków, gumek do mazania i do żucia oraz oczy-

wiście mięsa i słodyczy. Leczenie nie pomaga. Ale przynaj-

mniej mam co opowiadać znajomym. Bo dzieciństwo to 

najlepsze źródło niesamowitych historii.

 Patrycja Świętosławska I NAGRODA – UAM Poznań

IX Konkurs Literacki “Moje Wakacje”

Patrycja Świętosławska
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Większość ludzi wierzy w dobrego Boga. 
Czy to On skazuje nas na wieczne męczar-
nie i tortury? Czy nie lepiej byłoby pozo-
stać rośliną, której krótki żywot kończy się 
powrotem do ziemi, by móc stać się po-
karmem dla kolejnych roślin...
To co się dzieje w podziemnym królestwie 
Inanny napawa przerażeniem i trwogą - to 
już lepiej aby tego „życia po życiu” wcale 
nie było. Co potrafi pozostać piękne i nie-
naruszalne? Przyjaźń, miłość, wierność i 
poświęcenie - one zostają. Wygrywa ten, 
kto dostrzegł ich wartość i swoje życie 
podporządkował pielęgnowaniu owych 
cnót.
„Anna In w grobowcach świata” skłania 
do myślenia o istocie życia i śmierci. Po-
nieważ nic nie wiemy o naturze „życia po 
śmierci” próbujmy cieszyć się tym życiem, 
którym teraz żyjemy, ceniąc sobie każdą 
chwilę, nawet tę gorzką i bolesną – bo i 
one należą do nas.

Bożena Pietrzyk

Czy rewolucja cyfrowa 
zniszczy druk i ksiażkę?
Nie ma to jak Dyskusyjny Klub Książki - 
można na nim spotkać się choćby po to, 
by podyskutować o... śmierci książki. 

Tak właśnie zrobiłyśmy w październiku, 
przepięknym miesiącu, pełnym kolorów 
jak na jarmarku i cichej, sennej  aury. Esej 
Łukasza Gołębiowskiego stał się dla nas 

Metaforyczna 
przypowieść o triumfie 
życia nad śmiercią 
Wolałabym, aby po śmierci nic już nie 
było jeżeli ma być tak, jak opisuje w 
„Anna In w grobowcach świata” tego-
roczna zdobywczyni Literackiej Nagrody 
NIKE (za powieść “Bieguni”) Olga To-
karczuk.

Ta powieść zmusza do myślenia. Myślenia 
wychodzącego poza „zaganianą” codzien-
ność... Bo ścigamy czas, bo na nic nie 
zdążamy, a potem... Właśnie, co potem? 
Ponieważ nie wiemy, odgadujemy... Odga-
dujemy gdy odchodzi ktoś bliski, kochany 
oraz wtedy, gdy na horyzoncie czasu uka-
zuje się nasz własny kres.
Czy to rzeczywiście kres? To istotnie od-
wieczne pytanie stawało przed ludźmi 
odkąd zaczęli myśleć abstrakcyjnie. Na-
sze wyobrażenia są tak różne: marzymy o 
niebie z aniołami i archaniołami (bo i tam 
jest hierarchia!) a chcielibyśmy uniknąć 
czyśćca, nie wspominając o piekle.
W naszych wyobrażeniach o piekielnym 
ogniu (który wybucha przecież od cza-
su do czasu w różnych punktach ziemi) 
jest zupełnie inaczej niż w zimnym, za-
tęchłym, gnijącym podziemnym świecie 
Inanny. Tokarczuk sięgnęła do prastarych 
mitów sumeryjskich, aby móc „widzieć 
świat jako żywy od początku do końca...”, a 
właściwie bez końca. To jest zaskakujące. 
Nie nauczono nas tak patrzeć na świat. 

inspiracją do burzliwej dyskusji o kondy-
cji dzisiejszych czasów - zachwyconych 
krótką informacją, jaką jest sms czy za-
czatowanych  przed okienkiem kompute-
ra. Jednak jeżeli ma się zdrowy rozsądek 
i odrobinę miłości własnej, to komputer, 
a zwłaszcza Internet pozostanie użytecz-
nym narzędziem, czymś co my kontro-
lujemy a nie odwrotnie. Bo wszystko jest 
dla ludzi - e-booki też, choć nasza nowo-
solska drużyna  będzie nadal buszować po 
bibliotecznych półkach, wyławiając z nich 
co apetyczniejsze kąski.
Czy rewolucja cyfrowa zniszczy druk i 
ksiażkę? Czy w dobie sms-ów, e-maili, 
e-booków, tradycyjna papierowa książka 
jest jeszcze komuś potrzebna? Czy taki 
typ zapisu  może być jeszcze atrakcyjny 
dla młodych ludzi, którzy preferują skrót, 
odnośniki, załączniki i hipertekstowość? 
Te pytania stawia autor eseju „Śmierć 
książki. No future book”, Łukasz Gołę-
biewski. Tytuł jest bardzo przewrotny, bo 
przecież jeżeli coś umrze to tylko forma, 
tylko papier, książka w wersji elektronicz-
nej jest nadal książką, to nie ulega wątpli-
wościom. Przed wynalazkiem Gűtenberga 
informacje umieszczano na tabliczkach 
glinianych, na wołowych skórach lub na 
pergaminach. Zmienia się forma, ewolu-
uje, bo życie jest żywe. Jedyne co w ese-
ju Gołębiowskiego może niepokoić to to, 
że możemy ulec nadmiernej wirtualiza-
cji - nasze kontakty ograniczą się wtedy 
do wersji on-line- bez rozmowy w cztery 
oczy, dotyku i bliskości do namacania. To 
już pachnie Orwellem czy Huxleyem, w 
każdym razie tego to ja bym przeżywać 
nie chciała.

Agata Wojtkowiak

Co tam panie w DKK?

Wiktor Majak i dyr. Muzeum Krystyna Bakalarz

Wiktor Majak, jak nikt inny rozumie potrze-
bę obcowania człowieka z przyrodą i próbuje 
tę potrzebę zaszczepić młodemu pokoleniu. 

Swoją wystawę w Muzeum nowosolskim 
zaprezentował Wiktor Majak - przyrodnik, 

entomolog, fotografik. Pasjonat natury i 
wielki propagator piękna przyrody ojczystej. 
Znany doskonale nowosolskim miłośnikom 
przyrody i bardzo ceniony za prezentowane 
tu wcześniej wystawy poświęcone owadom, 
lasom i Tatrom. Jest obdarzony nie tylko 
znakomitym warsztatem, jako fotograf, ol-
brzymią wiedzą przyrodniczą, ale przede 
wszystkim wrażliwością na otaczającą nas 
przyrodę. Wiktor Majak jest również auto-
rem popularnonaukowych artykułów, które 
ukazały się m. in. na łamach “Przyrody Pol-
skiej”, “Wiedzy i Życie”, “Aury” czy “Biuletynu 
Entomologicznego”. Prezentowana wystawa 
“Przyroda - najdoskonalszy mechanizm” go-
ściła już w muzeach i ośrodkach kultury całej 
Polski. 

Mamy ekologiczną żywność, ekologiczne 
produkty, ekologiczne technologie. Wielu 

ludzi utożsamia ekologię z ochroną środo-
wiska. Ekologia – słowo, które robi zawrot-
ną karierę w języku polskim jest – według 
W. Majaka - nadużywane, bo tak naprawdę 
ekologia jest nauką próbującą wyjaśnić, jakie 
związki i zależności zachodzą w przyrodzie, 
jak działa mechanizm przyrody. I to na tym, 
właściwym znaczeniu słowa ekologia kon-
centruje się wystawa “Przyroda - najdosko-
nalszy z mechanizmów”. Tłumaczy ona kto 
produkuje związki organiczne i tym samym 
utrzymuje życie na ziemi, a kto z nich korzy-
sta. Pokazuje skomplikowaną sieć zależności, 
dzięki którym ekosystemy trwają w równowa-
dze. Wyjaśnia, że w przyrodniczym “procesie 
technologicznym” nie ma początku i końca. 
Przyroda działa w obiegu zamkniętym i tym 
samym nie produkuje odpadów, pozostając 
nieosiągalnym wzorcem dla ludzi. 

Mag
Fot. Irena Kasprzak

Przyroda to obieg zamknięty

NOWOSOLSKI DOM KULTURY
 ul. Marszałka J. 
Piłsudskiego 49 
 (www.ndk.com.pl)

9 grudnia – godz. Spotkanie 
z Prezydentem.
19 grudnia – Kolędy i Pastorałki, reż. Ro-
bert Kajdanowicz.
8-9 stycznia 2009 – godz. 11.00 Spotkania 
Grup Kolędniczych i Jasełkowych, org. 
Irena Kasprzak
11 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. 
20 grudnia – Wigilia Miejska „Kolędy 
i Pastorałki”, widowisko w reż. Roberta 
Kajdanowicza.

TEATR TERMINUS A QUO

ul. T. Kościuszki 33 - No-
wosolskie Alternatywne 
Stowarzyszenie Arty-

stów – I p. (www.terminusaquo.eu)
4 grudnia – „Antygona” dla szkół
5 grudnia – „Biję na alarm” monodram 
Eliasza Gramonta (dla szkół)
12 grudnia – „Zabawa w czekanie na za-
bawę” Świdnica
15 grudnia - „Antygona” Głogów
WEEKEND 
19 grudnia – godz. 19.00 „Usuwanie Ale-
jandry”
20 grudnia – godz. 19.00 „Przebudzenie”
21 grudnia – godz. 19.00 „Szkoła Cza-
rownic”
33 Lata TEATRU TAQ
17 stycznia – Gala Wręczenia PTAQ-w.
18  stycznia - Nagrody: Aktorka – Aktor 
Roku 2008, spektakle.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

(www.biblioteka.
nowasol.pl)
ul. Parafialna 2

5 grudnia - godz. 18.00 
Spotkanie z Marcinem 
Wolskim, znakomitym pisarzem, publicy-
stą, dziennikarzem i satyrykiem (Bibliote-
ka Główna).
12 grudnia - godz. 17.00 Zakończenie 
Roku Zbigniewa Herberta – wykład Ja-
rosława Suskiego pt. “Pan Herbert pyta 
o drogę” połączony z prezentacją multi-

medialną, prezentacja wierszy poety w 
wykonaniu Agaty Wojtkowiak (Biblioteka 
Główna).
Comięsięczne spotkania Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla dzieci, młodzieży gim-
nazjalnej i dorosłych. Szczegółowe infor-
macje na plakatach.
W każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 
11.00 “Znani Nowosolanie Czytają Dzie-
ciom”.

MUZEUM MIEJSKIE

ul. Muzealna 20
(www.muzeum.nowasol.net)

Muzeum czynne: od wtorku do 
soboty w godzinach od 10.00 do 16.00, w 
niedzielę i święta w godzinach od 11.00 
do 15.00. Grupy zorganizowane są opro-
wadzane przez muzealnego przewodnika. 
Ceny biletów: normalny 4 zł, ulgowy 3 zł. 

W niedzielę wstęp wolny.
Aktualna wystawa: “Szopka-tradycja i te-
atr” - wystawy ze zbiorów Muzeum Arche-
ologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

KAWIARNIA TEATRALNA

ul. Marszałka J. 
Piłsudskiego 49 (pra-
we skrzydło NDK)

4 grudnia – godz. 19.00Koncert “Blues 
Sound”.
Wystawa fotografii.Więcej informacji u 
Krzysztofa Gąsiora.

ZSP NR 1 “ELEKTRYK”

(www.zsp1-elektryk.pl)
Hala Sportowa

15 grudnia – godz. 10.00 i 11.30 Filip Cze-
szyk - choreograf – zaprasza na swój pro-
gram pt. “LEKCJA TAŃCA HIP-HOP” . 
Wystąpią aktualni Mistrzowie Polski w 
tańcu hip-hop, formacja SPOKO oraz ab-
solutna rewelacja: tancerze polskiej edycji 
programu “YOU CAN DANCE” - bilety 
po 5 zł  do nabycia w Nowosolskim Domu 
Kultury.

Zielona Góra
Pub Slams, ul. Podgórna 5

12 grudnia – godz. 20.00 “Reggae Party 
Nie-Na-Żarty”: Odkrywcy Nieodkrytych 
Lądów, No Hands (trochę Jamajki w Zie-
lonej Górze) bilety po 6 zł do nabycia w 
pubie, ilość ograniczona.

San Remo

(www.gef.it)
XI Międzynarodowy Festiwal Twórczo-
ści Szkolnej. Termin: 18-22 marca 2009. 
Miejsce: San Remo we Włoszech (Riviera 
Liguryjska) - miejsce gdzie od kilkudzie-
sięciu lat odbywa się Festiwal Piosenki 
Włoskiej.
Muzyka * Teatr * Musical * Taniec * Szkoły 
cyrkowe * Kino * Sztuka * Moda * Szkolne 
zespoły muzyczne *
“Tajemnice Leonardo da Vinci - Projekty 
szkolne” - darmowa rejestracja.

30 różnych konkursów w dziedzinach: 
Występy artystyczne - Edukacja i szkolenia  
- Solidarność i Społeczność  - Edukacja i 
Sport. Powierzchnia wystawowa - stoiska 
dla uczestniczących szkół, domów kultu-
ry, fundacji i stowarzyszeń edukacyjnych i 
kulturalnych dla młodzieży szkolnej.
Celem Festiwalu jest prezentacja najwy-
bitniejszych osiągnięć młodzieży szkolnej 
w dziedzinie muzyki, filmu, teatru, malar-
stwa i rzeźby, tańca, fotografii, kabaretu i 
piosenki.
Festiwal ma charakter konkursowy i odby-
wa się w różnych kategoriach wiekowych 
od 7 do 21 lat w wyżej wymienionych 
dziedzinach. Można pobrać regulaminy i 
formularze, zapisać się na newsletter, do-
konać wstępnej rejestracji. Można napisać 
maila lub zadzwonić lub wysłać fax - aby 
uzyskać więcej szczegółowych informacji. 

Opracowała
Irena Kasprzak

BĘDZIE SIĘ DZIAAAAŁO
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Chcecie po-czekać, 
po-słuchać, po-robić?    

Mogli to zrobić ina-
czej, lepiej, gorzej, 
mogli nic nie robić. 
Mają obowiązek czuć-
nie czuć, myśleć lub 
nie. Nie wychylać się, 
nie wdawać się w pra-
cę, bo mogą im zostać 
skaleczenia, blizny. 
Po-winni się nudzić 
jak reszta i narzekać 
jak reszta – że nudno. 
A oni głupi przez pięć 
miesięcy robili, czuli, myśleli i z pewnością się nie nudzili, bo z  
natury nuda jest im daleka. Świetne wartościowe osoby: Anka 
Wróbel, Karolina Górska, Kasia Grześkowiak, Patryk Bednar-
czyk, Maja Kuś, Kasia Górska, Marta Kowalewicz, Małgorzata 
Żmijowska i  Ola Świercz. Pomysł się liczy. Na co to!? Po co!?
A czy widzieliście zielonego słonia? Oni go widzieli. A Pani lub 
Pan? Mieliście kiedyś wizję zielonego słonia? A może żyrafy? 
Nie? – to przykre. Pasja, pokonywanie trudności i tworzenie 
nowej rzeczywistości jest istotne w życiu zwanym POCZE-
KLANIĄ. W spektaklu stworzyli życie w pigułce. Tylko niekie-
dy słodkiej, zabawnej. Jak często krzywicie się połykajac pół-
gębkiem życie? Uczyli się przez 5 miesięcy, pracowali fizycznie. 
Były kiepskie momenty, kiedy wszyscy mieli dość wszystkiego 
i wszystkich. To ogromne wyzwanie – nie nudzić się. Ale czy 
lepiej życie przeczekać? Może w tej Poczekalni lepiej tworzyć 
i żyć na maxa. Nie tylko dla siebie, ale właśnie dla innych. A, 
że scenariusz zmusza do myślenia? Myślę, wieć jestem. To ich 
hasło. Apetyt na życie pozostał w nich, mimo zakończenia pro-
jektu. Więc czego teraz możemy oczekiwać?
Trzon grupy ZOOM z Miłakowa tworzą: Kasia Grześkowiak, 
Maja Kuś, Karolina Górska, Ania Wróbel i Patryk Bednar-
czyk. Napisali projekt z Programu „Młodzież w działaniu”, 
który wspierało Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych QUEST. 
Efektem projektu są: wyremontowanae przez grupę i osoby 
współdziałające Młodzieżowe Biuro Działąń Artystycznych w 
dawnej remizie, konkurs twórczości wszelakiej – „Przystanek 
Miłaków” i spektakl pt.: „PO-CZEKALNIA”, którego premiera 
odbyła się 7.11.2008 r. w domu Gościa w Miłakowie. Warto zo-
baczyć PO-CZEKALNIĘ, myślę, że już 27.11.2008 r. w NDK w 
Nowej Soli. Po co? Na co? Chociażby dlatego, że warto zarazić 
się wizją „zielonego słonia” i przełamać bariery. Spróbujcie – ja 
spróbowałam i już jestem chora na życie.

„Ociepkowa”

MITRELE-MIANKI  (2012)
Bajki na miarę naszych czasów

Za siedmioma gó-
rami, za siedmioma 
lasami, za siedmio-
ma rzekami, za sied-
mioma morzami w 
domu złej macochy 
mieszkała dziewucha 
zajmująca się gotowa-
niem i sprzątaniem, 
którą nazywano Kop-
ciuszkiem. Każdy zna 
tę bajkę i wie, że choć 
początek marny, to w 

końcu przyjdzie czas na happy end. Bo każda bajka kończy się 
dobrze. Na którejś stronie książki zjawi się dobra wróżka i   za-
łatwi jej przepiękną balową suknię. Potem będzie bal, z którego 
wybiegnie przed północą i zgubi pantofelek. A potem będzie 
czekać na wymarzonego księcia z bajki i będą żyli razem długo 
i szczęśliwie. Ach! Ach!
Ale to nie te czasy. Jestem dużą, mądrą dziewczynką i w baj-
ki nie wierzę. Współczesny Kopciuszek bierze sprawy w swoje 
ręce. Robi sobie operację plastyczną, wstrzykuje botoks, używa 
kremu Q10 na zmarszczki lub przechodzi metamorfozę w pro-
gramie telewizyjnym. Zamiast balowej sukienki wybiera kla-
syczną małą czarną. Na imprezie baluje do bladego świtu, jeśli 
ma tylko na to ochotę. Ma własną firmę lub beznadziejną pracę, 
dlatego gdy zgubi bucik, bierze magiczną kartę bankomatową 
w dłoń i kupuje nową parę, albo kilka nowych par. Bo butów 
nigdy dość! A książe z bajki? Podobno wyginęli dawno temu 
razem ze smokami i dinozaurami. Kopciuszek głupia nie jest, 
nie czeka na księcia z bajki. Bierze faceta z krwi i kości, ubiera 
go w garnitur i ciągnie do ołtarza, żeby zdążyć przed północą 
nim pryśnie czar. I żyją szczęśliwie. Och! Och! Niekoniecznie 
długo i niekoniecznie razem.
Jakie czasy, takie bajki. Romeo nie wdrapuje się na balkon Ju-
lii, tylko wjeżdża widną, albo wchodzi po schodach. Królewnę 
Śnieżkę budzi facet z karetki, a nie pocałunek księcia na białym 
koniu, bo książęta białe konie już dawno wymienili na konie 
mechaniczne. Czerwony Kapturek zgodnie z trendami na se-
zon jesień-zima 2008 stanie się Fioletowym Kapturkiem lub 
Czarnym, jeśli wybierze kolor przeciętnie bezpieczny. I nie boi 
się chodzić sama wieczorem przez las, bo pieniędzy nie ma, a... 
Takie czasy. 

Anka Rybarczyk
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