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SPOTKANIE 

W TRZECH 

WYMIARACH 

ADAM KRZEMIŃSKI 

Gdy 17 lipca Ił 18 oznaczony 
pod biało-czerwoną szachownicą 
szczęśliwym numer•m 101 wylą

dował na lotnisku w Bablmośc:ie, 
przez moment panowała konster
nacja. Dziewczęta z miejscowego 
tespołu grały już marsza powital
nego, ale z grupy, która przybyła 
do Zielonej Góry na kolejną · im
prezę z cyklu Ogólnopoiskich 
Spotkań Twórców Kułtury ·Naro
dowej, nikt nie chciał wyjść jako 
pierwszy. „Czy teraz gotc:i wypa
da witać w ~molocie" - :zanie
pokoili się gospodarze. Kres ich 
niepewno.ci położyła Emilia Kra
kowska lekko wybiegając: no pły

t4 lotnisłca. 

Z IELONOGÓRSKIE spotkanie 
rozpocz.ęł·} s ię od wspó1J1ego 
obejrzenia „Maskarady" Jaro

sława Iwaszkiewicz.a w miejscowym 
teatrze. Ze s;i.tu·ki -O konflikcie despo
ty z poetą, o starciu carskiej racji 
stanu z racją na wpół uległego na 
wpół 1:buntowanego artysty, reżyser 
uczynił sztu.kę o do(ć banalnej intry
dze dworskiej. Poniewaz obszerny 
dialog cara z pc,etą upro.szczono, więc 
mimo. woli bohaterką sztuki stała się 
Nathalie - ż1;na Pusz1d.na - skoło
wa11a przez gderliwego męża, natar
c~ywego cara i bogu-ducha winnego 
kochanka, któ::y niechcący staje się 
mo::dercą Puszkina. Tak ustawiona 
„:i.\fas,karada" nie wzbudziła emocji. 1 

Może także i z tego p:>wodu nie było 
w c.iągu nastę;pnych dni wielkich de
bat ani sporów na temat kształtu 
miejscowej kultury. Goście zajęli się 
~wiedzaniem zakładów pra<:y, mu
:i:e6w, winiarni... 

Miasto • zaprez.ent·owało się ciek- • 
to»vnie. Centrum Zielonej Góry wy
~zło z wojny obronną rę·ką i po dz.i,ś 
d•.ień :z.achowało jednolity styl archi
te.kt nic:zay. nje ma tu może nadż ., -
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się ta•kim zaint-eresowaniem jak na• 
sze produkty rolne, ale Zbigniew 
Safjan wolał odpowiedzieć ostroż
niej, „to dla nas nowy świat 
i wart obejrzenia". Zielonogórskie 
nie jest tyipowe :Pod wżględem struk
tury rólnej. Większość ziemi należy 
do PGR. Opowiadano nam, ż.e gospo
darstwa rolne praoają znakomicie, że 
praca w nich cię:tka, ale zarobki 
wyższe , od przeciętnej krajowej, że 
praco\vnicy mieszkają w nowocze
snych blokach. przychodzą tu nawet 
1. wielkich miast. I ta informacja 
była dość ogólna, ale już kilka osób 
z naszej · grupy starało się zaklepać 
sobie u r lop u dyre·ktora kombinatu 
w jego stylowym zameczku. I tych 
k<mtaktów nie należy lekceważyć, 
kto wie, cz.y w końcu nie okażą się 
bardziej trwałe niż gładkie toasty 
i okolicznościowe arty.kuły . 

.Nie hyłf) natomiast .żadnych prz,e
mowień w ródku .rehabilitacyjnym 
w świcbodzi·nie. którego dyrektor, 
słynny prnfesor Wii:~,usz. P?kazał ze
branym film o ch.łj:J.p~u. ktory w wy
padku utracił ob~e ręce, a min:-o ~o 
drogą żmudnych cwiczen potrafił się 
p~ ~ystosowac do życia i dziś .studiuje 
prawo. Cała' grupa \\·-milczeniu prze
i; ;:ła obok belnogich kalek uczących 
się pc slugiwać protezami i roześmia
nych dzieci grającyc·h w kosz:r,ków-
kę mimo ·~-raźnie skrzywi·onego 
kręgohłupa. · ~ .: 

Zaskakuj.ące> ciekawy okat.al się 
rozdział mui.calr,!y · zielonogórskiej 
wyprawy. W o_kazałym pałacu rene
sansowym w Swidnicy obejrzeliśmy 
Muzeum Archeologiczne środkowego 
Nadodrza dokumentujące słowiai1ską 
obecność na .tej ziemi. W muzeum 
jest tównież specja4IB izba poświę
cona pamięci prnf. Józefa Kostrzew
skiego, wybitnego archeologa, który 
'Przed wojną prowadz.ił ostry spór 
z archeologami niemieckimi. \V sa
mej Zielonej Gór.ie pokazano nam 
muzeum, które mimo s·kromnycp 
zbiorew potrafiło się zdobyć na wie
lostronną d1.ialalnGsć . Osobliwością 
muzeum jest ek~pozycja dz:eł 'Sztuki 
skonfiskowanych przez służbę celną 
na p'r2ej ściach granicz.nych. 

Cóż• można zobaczyć i przetrawić 
w ciągu dwóch di1i. biegając w tłu
mie z jednego ia:-!aau p:acy do dru
giego, z jP.dncgo posiłku na drugi, od 
muzeum do winiarni, od PGR do 
szpitala? Wkrótce nawet najtęższym 
muszą się mylić· twan;ę dyrektorów, 
i·nżynierów i główn:vclr technolo
gów . . A jeshczę wii.yla w teatrze, 
p iknik na w·oln~·m powiet::w. pie
czenie barana.„ Zielonogórskie spot
k,anic nic mialo jednolitego s~ylu„ 
o ci.vm świadc2i:ł równie.ż stróJ ze
bran"ych. S\vet:~·. kurtki i dżi.11sy 
były mniej więcej tak samo liczne 
j:ik krawaty i garnitury. 

Jakie są zyski tego rodzaju impre
zy'! Władysław Machejek i Aleksan
der Rymkiewkz uważają, że te 'Prze
lotne wizyty ·mogą sic; odbić na ich 
twórczości: „Mamy nadz.ieję, •że wiele 
z tych fragmentów zatrzymamy w 
pamięci i być może przetworzymy 
w na~zych możliwościach twórcz " 
wpisał Machejek · · 
kowe · jedne'!o 



„Mas,Karacta" me wzouoz1ła emocji. 
Mo~e także i z tego p::>wodu nie było 
w t1ągu następnych dni wielkich de
bat ani ~porów na temat kształtu 
miejscowej kultury. · Goście zajęli się 
zwiiXJzaniem zakładów pracy, mu-
zeów, winiarni... · 

Miasto zaprezentowało się eiek
to .i;nie. Centrum Zielonej Góry wy
szło z wojny obronną rę·ką i po dziś 
dzień zachowało jednolity styl archi
tektoniczny, nie ma tu może nadz\ '1-
cz.ajny~11 zabytków, ale sta1:ówka jest 
odnow10na tak, by różnokolorowe e
lewacje eksponowały każdy gzyms. 
Gospodarze z dumą zwracali uwagę 
na rozmach rozbu·dowy miasta, któ:-e 
przed wojną Iiczylo 30 tys. mieszkań
ców, a dziś ponad trzy razy tyle. 
Pokazano nową, efektowną bi,bliote
kę publiczną wyposażoną w salę ki
nową („nie pozwolimy wyświetlać tu 
zwykłych filmów", zapewnia dyrek
to:-), pomieszczenia wystawowe, pły
totekę, wypożyczalnię reprodukcji 
itp. Jest. to _jeden z niesłety nielicz
nych ob1ektow tego typu w kraju. 

Miasto i województw.o są co praw
da obecne na mapie kulturalnej ·kra
ju - co roku telewizja transmituje 
stąd Festiwal Piosenki Radzieckiej 
w kołach filmpwyeih istotne znacze: 
nie _ mają spotkania w Łagowie, kro
nika filmowa i fotoreporterzy co ja
kiś czas przypominają sobie o do
rocznym \.,,·inobraniu, jednak miej
scowe środowisko literackie nie jes• 
zbyt licime. „Kie jeste&m.y zbyt moc
ni"', przyznaje Janusz Koniusz tłu
macząc, że mimo rozwoju Zielonej 
Gó~y, !'oznań i Gdańsk mają zbyt 
duzą siłę pr.tyciągania, toteż wciąż 
ktoś o:puszcz,a miasto, a młodego na
rybku jakoś nie widać. 

W innych dz!iXlzinach miasto stara 
się wykorzystać prądy wznoszące. 
l sekretarz KW, Mieczysław Hebda 
opowiadał. że o ile w roku 1970 co 
miesiąc około 30 osób z niejakim tru
dem poszukiwało w Zielonej Górze 
o~acy, o tyle dziś każdy chętny ma 
kilka ofert do.wyboru, zbudowano fa
brykę doJrtów, zmoderniz<;>wan-0 ist
niejące zakłady. Informacje .przeka
zane w KW potwierdzają się w za
kła~ac~ pracy, choć w nieco innyip 
odc1en_1u .• ,Jeśli ludzie ,będą lżej pra
cowah, dobrze się najedzą i dobrze 
wypoczną, to ·i my nie będziemy 
mieli kłopotów", słyszymy na spot
kaniu z dyrekcją „Zastalu"'. Nie
stety tej filozofii pracy nie moż
na było sprawdzić. Pokaźna gru
pa zwiedzających klucząc między 
obrabiarkami i żelaznym złomem 
nie miała zbyt wiele c~asu n~ roz
mowy z załogą, ale mogła wypróbo
wać loryginalne pijalnie soków w 
ka~dej sali. Również doskonały 
obiad w zakładowej stołówce był 
okazją do wymiany zdań tylko z 
kilkoma inżynierami. 

Nie i•naczej było w Swiebodziń
skim Kombinacie Rolnym, gdzie 
o?ejrzeliśmy fabrykę mięsa - · ty
siące młodych byczków zamkniętych 
w ciasnych kojcach. by ruszając się 
:iie spalały zbyt wiele. Taka fabryka 
Jest zdolna wyżywić stutysięczne 
miasto, ale jest tak odległa od tra
dycyjnego obrazu wsi, że Marii F'()ł
tyn wyrwało się westchnienie: „To 
pewnie dlatego jesteśmy tak sfru
strowani, że jemy sfrustrowane mię.
so''. Do przeszłości wróciliśmy w sty
lowej jadalni dawnego właściciela 
majątku, gdzie dawne zdobienia 
były' świadkami eleganckich toa
stów: „Oby polska gospodarka cie
szyła się takim uznaniem, jak pol
ska kultura". Oczywiście równie do
brz,e można się było zrewanżować 
toastem, oby nasza kultura cieszyła 

t;;.1;· ;;~iel"~~ię~~j -t~'k· samo liczne 
jnk krawaty i garnitury. 

Jakie są zyski tego rodzaju impre
zy? Władysław Machejek i Aleksan
der Rymkiewkz uważają. że te prz.e
lotne wizyty ·mogą się odbić na ich 
twórczości: „Mamy nadz.ieję, •że wiele 
z tych fragmentów zatrzymamy w 
pamięci i być może przetworzymy 
w naszych możliwościach twórczych", 
wpisał Machejek do • .,;ięgi pamiąt
kowej jedne.'!o z iielonogórskich za
kładów przemysłowych. Po-dobnie 
Rymlde\viez; „Jeśli w którymś z na
sz~· du.li•Y""Ul.6l..)d"e si~ choćby 
jed,na metafora stąd mdem; jeśli w 
muzyce, plastyce, teatrze cz~· filmie 
znajdzie odl;>icie coś z wywiezionych 
stąd wrażeń - trud organizatorów 
nie poszedł na marne". Te obietnice 
i zapewnienia łatwo co prawda for
mułować, ale źle byłoby, gdyby zna
czenie takich spotkań miało ~ię 
sprowadzać do polowania na metafo
ry i gdyby dwudniowy przejazd au
tobusami po mało znanym woje
wództwie miał ow-0cować dziełami. · • 
Zasługą imprez tego typu jest, że 

kilkadziesiąt osób zobaczy obiekty, 
których na co dzień nie ogląda, ale 
istotniejszy jest drugi wymiar - po
pularyzacja regionu leżącego nieco 
z dala od utartych szlakow naszego 
życia kult~ralnego. I wresz,cie trzeci 
wymiar takich spotkań twórców zie
lonogórskiego, lubelskiego czy opoi
skiego polega na stworzeniu niewy
muszonego i nieoficjalnego .forum wy
miany poglądów między przedstawi
cielami śrcdowisk twórczych a dzia
laczami ~arówno lokalnymi jak 
i centralnymi. Obecno·ść sekretarza 
KC, Jerzego Lukaszewicza, kierow
nika wydziału kultury KC Bogdana 
Gawrońs·kiego i ministra ikultury 
Zygmunta .Najdowskiego dawała 

okazję do takiej bezpośredniej roz
mowy. 

Nie bez znaczenia są też kontakty 
między środowiskami w czasie po
dobnych wyp;raw, możliwość zorien
towania się kto nad czym pracuje, 
ja·kie ma kłopoty i ambicje. Można 
zolliaczyć kto gra rolę reprezentanta, 
a kto statysty. Wojciech Zukrowski 
lubi przemawiać i czyni to kwieciście. 
Krzysztof Zanussi w zupełnie innym 
stylu: wyciszony, spokojny„ honory 
przyjmuje z wrodzonym zażenowa
niem, czy aby nie przeciąga struny, ' 
daje odczuć swe obiekcje i wciąż 
szuka „drugiego dna" imprezy, ale 
w gruncie rzeczy już głowę ma zaję-' 
tą nowym projektem, filmu. Dob
n;e też . zobaczyć jak niespożyty 
je.st Piotr Kuncewicz, jaik dystyngo
wany Erwin Axer, ,warto też poje
chać do Zielonej Góry, by się do
wiedzieć, że Jan Kurowicki na 
razie skoi1czył z poezją. a zabiera się 
za filozofię . .Nie bez znaczenia m-0że 
też być fakt, Ze ten i ów woli jeź
dzić powozem niż wierzchem, a 
ktoś inny nieźle strzela z pistnletu. 

W każdym razie wyprawa do Zie
lonej Góry była cem:iym doświadcze
niem zarów:10 dla stukilkudziesięciu 
zapro~zonych, jak i dla orga·niza to
rów, a Zielonogórskie zyska na niej 
dodatkowym rozgłosem i zawiąza

niem nieformalnyc·h kontaktów. 

P-OLITYKA 1 
C. VUhlli9 R, · 
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