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KOBIETA W MALARSTWIE 

Magdalena Malinowska, historyk sztuki, rozpoczęła nowy cykl wykładów, pod tytułem ,, Rodzina w malarstwie.''  

Wykład w październiku - to ,,Dziecko w  malarstwie'', w styczniu - ,,Kobieta w malarstwie''.  

Magdalena Malinowska, historyk sztuki, rozpoczęła nowy cykl wykładów, pod tytułem ,,Rodzina w malarstwie.''  

Wykład w październiku – to ,,Dziecko 

w malarstwie'', w styczniu - ,,Kobieta 

w malarstwie''.  

Wykłady są ilustrowane obrazami 

sławnych malarzy. Pani Magda, poza 

nauką patrzenia na obrazy, przekazuje 

też uczestnikom dużo radości życia 

i  optymistycznego spojrzenia na świat. 

Radość wnosi jej ubiór dostosowany  

do omawianego tematu, oraz dążenie 

do wciągania uczestników spotkania 

do współpracy [propozycje przyniesie-

nia swoich zdjęć z dzieciństwa, lub 

przyjścia w ulubionej sukience].  

Wykład na temat kobiet w malarstwie  

zakończył się hasłem-mottem: 
 

,,Jesteś piękną i mądrą kobietą! Będziesz miała cudowny dzień. A co, stać mnie na to!'' Hasło to otrzymała 

na specjalnie przygotowanych kartkach każda z obecnych osób, z zaleceniem - aby stosować do następnego spotkania. 

Gołuchów związany jest z polskimi ro-

dzinami arystokratycznymi: Leszczyński-

mi, Działyńskimi, Czartoryskimi, Zamoj-

skimi. Najbardziej znaną właścicielką 

Gołuchowa jest Izabella Czartoryska-

Działyńska, która II połowie XIX w. prze-

budowała zamek w styli renesansu fran-

cuskiego, na wzór sławnych zamków nad 

Loarą. zwiedzaliśmy ten zamek a także 

stojący w pobliżu pałac, w którym księżna 

mieszkała oraz jej spadkobiercy – obec-

nie jest to Muzeum Leśnictwa z cieka-

wymi zbiorami przyrodniczymi. Spacerem 

przez park doszliśmy do zagrody żubrów a potem pojechaliśmy obejrzeć kamień św. Jadwigi – największy głaz narzutowy 

w Wielkopolsce. droga do kamienia okazała się dość długa, więc nie wszyscy uczestnicy dotarli; ale ci, którzy doszli mieli 

powód do satysfakcji. 

 

GOŁUCHÓW 



 

POCYSTERSKIE OPACTWO I NADWARCIAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY W LĄDZIE 

Zwiedzaliśmy pocysterskie opactwo w Lądzie, w którym, po różnych kolejach losu, są obecnie bracia salezjanie. Klasz-

tor, miejscami z atmosferą średniowiecza, jest bardzo ciekawy. Kościół w większości barokowy, robi wrażenie monumen-

talnością. Obok zabudowań jest park, oraz rozciągają się dawne ogrody zakonne. Historia cystersów w Europie zaczyna się 

w końcu XI wieku we Francji, w XII powstaje  wiele klasztorów cysterskich w różnych państwach, także w Polsce.  Klasztor 

w Lądzie należy do grupy najstarszych. O zakonie cystersów w Europie, ich znaczeniu opowiedziała uczestnikom Marianna 

Kubiak. W uznaniu zasług tego zakonu dla go-

spodarki i kultury Europy w  1990 roku Rada 

Europy ogłosiła powstanie Europejskiego Szlaku 

Cysterskiego; prowadzi on przez m.in. Anglię, 

Francję, Hiszpanię, Niemcy , Włochy, Czechy, 

Polskę. W  Polsce najwięcej zabytków pocyster-

skich znajduje się w Wielkopolsce, Małopolsce, 

na Kielecczyźnie, na Pomorzu i Dolnym Śląsku. 

Obiekty, które w średniowieczu były zbudowane 

przez cystersów a dziś także do nich należą, są 

obecnie 4: Mogiła, Szczyrzyc, Jędrzejów, Wą-

chock.  

Ląd leży na terenie Nadwarciańskiego Parku 

Krajobrazowego. Odwiedziliśmy Ośrodek Edu-

kacji Przyrodniczej, gdzie przy kawie i placku  

miała miejsce prezentacja dotycząca tego ob-

szaru; zwiedzaliśmy też ciekawą wystawę przyrodniczą. Następnie pracownicy ośrodka pojechali z nami do Ciążenia, w 

trakcie spaceru po parku  otaczającym pałac, opowiadali w bardzo ciekawy sposób o egzotycznych roślinach. Potem poje-

chaliśmy na punkt widokowy, skąd świetnie widać ogromną pradolinę Warty. 

 

ODWIEDZINY U POZNAŃSKICH BAMRÓW 

 

7 grudnia studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku udali się do dwóch poznańskich muzeów:  Muzeum Etnograficznego 

i  Muzeum Bambrów Poznańskich. W Muzeum Etnograficznym wysłuchano ciekawego wykładu dr Agnieszka Szczepaniak-

Kroll ,,Historia poznańskich bambrów; dole i niedole imigracji”. Wykład dotyczył okoliczności przybycia w XVIII wieku gru-

py osadników z południowych Niemiec, z mia-

sta Bamberg do zniszczonych wojnami i epi-

demiami okolic Poznania, następnie dr przed-

stawiała ich sposób życia, integrację z ludno-

ścią polską oraz wpływ na ukształtowanie się 

mentalności przeciętnego Poznaniaka. Dr 

mówiła też o ewolucji znaczenia nazwy bam-

ber – od określenia przybysza z Bambergu po 

określenie zamożnego gospodarza. Po wykła-

dzie zwiedzono wystawę dotyczącą tej pro-

blematyki.  

W Muzeum Bambrów Poznańskich, które 

znajduje się obok Muzeum Etnograficznego 

zapoznano się z elementami życia codzienne-

go osadników i ich strojami. Jest w nim zre-

konstruowana typowa chata bamberska z wyposażeniem, która daje wyobrażenie o ich życiu. Największe zainteresowanie 

wzbudzał strój kobiecy z siedmioma halkami i charakterystycznym wysokim czepkiem z  kwiatów[kornet]. Wycieczka była 

bardzo interesująca, zapoznała uczestników z problemami, które były dotąd zupełnie nieznane; pozwoliły szerzej spojrzeć 

na historię Wielkopolski. 


