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144 spotkania

tak bywało i bywa

Rok 2001

Andrzej Zaniewski

17. 08 – Inauguracja klubu, spotkanie z udziałem: Andrzeja Zaniewskiego, Aleksandra Nawrockiego, Joerga Ingo Krause oraz Karla Grenzlera
28. 08 – Tadeusz Szyfer – Wieczór z fraszką
24. 09 – Jerzy Zysnarski – Gawęda „Wycieczka
w przeszłość Gorzowa”
8. 10 – Romana Kaszczyc – Spotkanie z poetką
i malarką
23. 10 – Witold Niedźwiecki – Opowieść o kulturze
wschodu
13. 11 – Maria Przybylak – Promocja tomu wierszy „Takie szczęście”
27. 11 – Kapela „Retro” – Koncert „W jesiennym
nastroju”
Rok 2002

Sonet o chlebie

8. 01 – Bronisław Tokarczuk – Gawęda „Tradycje
Bożego Narodzenia”
22.01 – Anna Makowska–Cieleń – Wspomnienia
o Irenie Dowgielewicz
12. 02 – Anna Klajda – Chiński horoskop
26. 02 – Zbigniew Rudziński – Promocja przewodnika „Gorzów Wlkp. i okolice. Szlaki rowerowe”
12. 03 – Stanisława Plewińska – Wieczór autorski,
promocja tomu „Przyloty, odloty”
26. 03 – Krystyna Kamińska i Ireneusz K. Szmidt
– Prezentacja Wydawnictwa Art.-Graf. „Arsenał”
23. 04 – Zygmunt Broniarek – Spotkanie z dziennikarzem i promocja książki „Okiem światowca...
lekko przymrużonym”
14. 05 – Józef Sygier – Wieczór autorski, prezentacja wierszy
28. 05 – Ireneusz Krzysztof Szmidt – Promocja
tomu wierszy „Spoza milczenia”
11. 06 – Armand Perykietko – Koncert „Muzyka
łagodzi obyczaje”
25. 06 – Elżbieta Kuczyńska – Koncert piosenek
„W różnych barwach”
14. 09 – Inauguracja drugiego roku klubu –
Andrzej Zaniewski – Promocja książki „Nasturcja,
gra która trwa” oraz koncert kapeli „Retro”
24. 09 – Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk – Promocja tomu wierszy „Ze światłem w kieszeni”
8. 10 – Krystyna Kamińska i Joanna Szeglowska
– Wspomnienia o Zdzisławie Morawskim
22. 10 – Elik Aimée – Wieczór autorski
1. 12 – Romana Kaszczyc – Promocja książki
„Kiedy kruk był biały”
Fotografie na stronie tytułowej od lewej
góry w dół i do góry: Stefan Piosik, Janko Vujinowić, Piotr Raginia, Ireneusz K.
Szmidt, 3 x publiczność, Maria Szupiluk, Józef Sygier, Jerzy Zysnarski, Danuta Iwaszko.
W roli Adama i Ewy pod Drzewkiem Wiadomości Wszystkiego Dobrego – Danuta
Iwaszko i Paweł Schroeder

Chleb mi przyniosłaś – słońce zatrzymane
W ziarnie zmielonym i w kropelkach rosy
A ja szukałem smaku i urody
Oczarowany, zakochany…
Chleb mi podajesz, a ja w moim wierszu
Czuję się uczniem tej niezmiernej pracy
Bo chciałbym wiedzieć więcej i zaznaczyć
Swe miejsce w pogoni za szczęściem
Rodzi się nagłe uniesienie.
Chleb staje się słowem
Słowo bywa chlebem…
Co pozostanie? Wspomnienie
Wciąż inne, odmienne, nowe…
Dlaczego? Nie wiem.
Niespodziewana improwizacja zapisana
17 sierpnia 2001 r. na kilka minut przed
spotkaniem Na Zapiecku w Gorzowie

W Gorzowie
Na Zapiecku
Na tydzień przed spotkaniem każdy z klubowiczów ma w telefonie wiadomość: „Klub Na Zapiecku zaprasza na…”. Trzeba tam być, bo każdy
gość, którego rekomenduje Barbara
Schroeder, to człowiek ciekawy.
Najpierw więc idziemy (jedziemy)
na Podmiejską-Boczną nr 14, potem do
piekarni „Chlebek”, po schodach na
piętro do klubu. Przed wejściem wita
nas plakacik reklamujący imprezę.
W klubie spotykają się niby ci sami
ludzie, a przecież zawsze jest jeszcze
ktoś nowy. Stali bywalcy mają swoje
miejsca, ale dla nowych na pewno

krzesło się znajdzie. Siadamy przy
stołach nakrytych kolorowymi obrusami, na talerzykach pączki, barwne
serwetki, by z jedzeniem tych pączków
nie było kłopotu, wazoniki z kwiatami,
świeczniki. Zapalamy świeczki, a panie
z firmy przygotowują kawę lub herbatę
do wyboru.
Gości wita Szefowa Zapieckowa, czyli Barbara Schroeder, przedstawia bohatera spotkania. A potem
bywa rozmaicie: monolog lub dialog,
często wielogłos, ze zdjęciami, filmami lub muzyką. Zawsze ciekawie, zawsze z pełną uwagą słuchaczy, zawsze
z wnikliwymi i mądrymi pytaniami.
Czasami podczas wykładu rozlegnie
się odgłos pracy chlebowych pieców,
zawsze dociera zapach świeżo wypieczonego chleba. Ale te odgłosy prawdziwego świata wcale nie przeszkadzają w odbiorze treści spotkania,
a wręcz je wzbogacają.
Po zakończeniu bohater spotkania
otrzymuje stosowny dyplom i ma obowiązek przypiąć swoje jabłuszko do
klubowego drzewka, złożyć podpis na
planszy, wpisać się do kroniki. Barbara Schroeder zapowiada następne
spotkania. Przy wyjściu panie z firmy
wręczają każdemu torbę z pachnącym chlebem, do wyboru: zwykłym
lub razowym. Wychodzimy nie tylko
z takim materialnym prezentem, ale
z nową dawką wiedzy i duchowych
przeżyć. Wzajemnie uzgadniamy, kto
kogo i gdzie podwiezie, bo już ciemno
się zrobiło. Jesteśmy dla siebie lepsi,
bardziej życzliwi. Przecież łączy nas
wspólny klub. I chleb.
Tak bywa w niemal każdy drugi
i czwarty wtorek miesiąca, oprócz wakacji. Do tradycji weszły także spotkania specjalne: w połowie września inauguracja kolejnego roku, w połowie
czerwca zakończenie cyklu, przed świętami Bożego Narodzenia – opłatek, na
Wielkanoc wiosennie. Wtedy program
jest lżejszy, więcej muzyki, piosenki,
żartu. Często także z drobnymi prezencikami od firmy „Chlebek”: serduszko
z piernika, gwiazdka z chleba, aniołek,
baranek. Te prezenty przynosimy do
swoich domów. Klub „Na Zapiecku”
rozszerza swój zasięg.
Krystyna Kamińska

BARBARA SCHROEDER
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Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję za 10 lat Państwa życzliwości dla Klubu „Na Zapiecku”.
Zawsze lubiłam towarzystwo poetów i innych artystów, wiedziałam, że wnoszą oni do mojego życia swój świat widziany nieco inaczej. Kiedy zaczęłam jeździć
do Warszawy na „Jesienie Poezji” i na „Światowy Dzień Poezji”, zetknęłam się ze
wspaniałymi twórcami. Wielu osobiście poznałam, nawet się z nimi zaprzyjaźniłam.
Wspominali, że chętnie przyjechaliby do Gorzowa, gdyby ich ktoś zaprosił. Próbowałam zainteresować tym pomysłem istniejące w Gorzowie instytucje kulturalne,
ale bez sukcesu. Wtedy postanowiłam sama stworzyć miejsce, w którym mogliby
się spotykać nie tylko ze mną, ale z innymi gorzowianami zainteresowanymi sztuką.
Pomysł zaakceptowała moja partnerka w biznesie – Bożena Gralewska-Kieżun.
Tak doszło 17 sierpnia 2001 r. do pierwszej wizyty w klubie – jeszcze wtedy
bez nazwy – aż czterech poetów: Aleksandra Nawrockiego, Andrzeja Zaniewskiego,
Joerga Ingo Krause oraz Karla Grenzlera. Z naszego zaproszenia skorzystało wiele
osób, impreza się udała. W ten sposób rozpoczął się nowy rozdział w moim życiu,
a mam nadzieję, że także w życiu wielu Klubowiczów. Jeszcze podczas pierwszego
spotkania wybraliśmy nazwę klubu. Zgłosili ją Małgorzata i Jerzy Zysnarscy. Oni
otrzymali od nas podkowę na szczęście, a my od nich nazwę, która stała się w Gorzowie znana. Dziękuję.
Na początku ogromnie się obawiałam, czy taka inicjatywa się przyjmie. Bo przecież: po pierwsze – w zakładzie pracy,
po drugie – przy ulicy Podmiejskiej i do tego Bocznej, po trzecie – pod górkę, na piętrze i nad piecami piekarniczymi.
Na dodatek w sali przerobionej z magazynu, pomalowanej na ostre kolory, które miały odróżnić ją od reszty zakładu.
Przyjęłam nowy wówczas sposób zapraszania tylko przez SMS-y. Dla mnie tani i wygodny, ale wtedy jeszcze byliśmy
przyzwyczajeni do listownych zaproszeń. Mimo obaw udało się. Świadczą o tym 144 spotkania, które odbyły się
w klubie, zawsze ze sporym gronem zainteresowanych, a niektóre nawet ponad możliwość pomieszczenia chętnych,
bo w klubie jest tylko ok. 50 miejsc. Ale u nas zmieszczą się wszyscy, najwyżej mniej wygodnie. Zastanawiam się, co
bardziej w to miejsce przyciąga: czy unoszący się w powietrzu najpiękniejszy zapach świata, woń świeżego chleba, czy
chęć obcowania z kulturą. A może jedno i drugie?
Dla mnie miarą sukcesu jest również to, że stale rośnie lista osób, które chciałyby się w klubie zaprezentować. Wśród
gości pierwszeństwo mają poeci, ale od początku zapraszamy pasjonatów z różnych dziedzin. Lubimy podróżników,
którzy docierają w najdalsze i najmniej znane zakątki globu, przyrodników, plastyków. Chętnie gościmy muzyków,
otwarci jesteśmy dla działań charytatywnych. Spotknia upamiętniamy na „zapieckowym drzewku”, które stało się symbolem klubu, na tablicach z podpisami i w kronice, która liczy już trzy grube tomy.
Za minionych 10 lat dziękuję nie tylko Klubowiczom, ale także mojej wspólniczce – Bożenie Gralewskiej-Kieżun
oraz innym pracownikom firmy „Chlebek”. Bez Twojego, Bożenko, przyzwolenia, ani bez Waszej, Inni Pracownicy,
życzliwości, sama nie podołałabym trudom, jakie niesie prowadzenie klubu.
Wszystkim serdecznie dziękuję!

Barbara Schroeder

NAGRODA SŁOWIKA

KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA

5 listopada 2006 r. Barbara
Schroeder otrzymała Nagrodę
Kulturalną imienia Janusza Słowika za prowadzenie klubu „Na
Zapiecku”. Nagrodę tę, z inicjatywy Anny Makowskiej-Cieleń, ustanowili przedstawiciele
stowarzyszeń kultury dla osób,
które samorzutnie przyczyniają się do rozwoju gorzowskiej
kultury. Stanowi ją statuetka
z brązu autorstwa Zofii Bilińskiej.
W Teatrze im. J. Osterwy
Barbarze Schroeder wręczyły tę
nagrodę inicjatorka i wdowa po
Januszu Słowiku, Elżbieta Słowik. W kronice klubu znalazło
się wiele życzliwych wpisów. Tu
tylko jeden: Basiu! Jesteś słońcem dla naszego szarego życia, szarego miasta, szarych ludzi
i spraw zwykłych, prozaicznych. Jak Cię rozmnożyć? Jak wypełnić Ziemię takimi osobami?
Z wielkim uznaniem i z miłością – Zofia Bilińska

12 maja 2010 r. w zielonogórskiej Palmiarni Barbara Schroeder otrzymała dyplom i tytuł KOBIETA
PRZEDSIĘBIORCZA
2010
przyznany jej przez uczestników plebiscytu „Gazety
Lubuskiej”. To najważniejsze trofeum otrzyma³a za
efekty działającego od ponad 15 lat, a kierowanego
przez nią jednego z największych w województwie
lubuskim przedsiębiorstwa
piekarniczego. Codziennie
tysiące mieszkańców regionu ma na stołach zdrowe
i wysokiej klasy wypieki
z „Chlebka”. Na sukces złożyła się też działalność społeczna, charytatywna, a przede wszystkim założenie jedynego w Polsce w zakładzie
piekarskim salonu literackiego i organizacja spotkań
z ciekawymi ludźmi, czyli klubu „Na Zapiecku”!

z KRONIKi
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Zygmunt Broniarek: Spotkanie
w „Chlebku” to jedno z najwspanialszych przeżyć w moim życiu.

26. 11 – Przemysław Słowiński i Krystyna Kaźmierczak – „Świat wampirów, upiorów, magii
i wróżb”
12. 12 – Ludwina Nowicka – Wieczór ballad

Janko Vujinović (wpis w języku
serbskim): Chciałbym wyrazić radość,
że jestem w domu, w którym pachnie
chlebem.

Rok 2003
14. 01 – Jan Kurowicki – Wykład „Literatura jako
obraz sensów kultury”
28. 01 – Pallotyn ks. Marek Kujawski Sac „O godnym życiu do końca”
11. 02 – Władysław Łazuka – Promocja tomu
wierszy „Od przebiśniegów do płatków śniegu”
25. 02 – Jan Palejczyk – „Człowiek i góry”
25. 03 – Roman Habdas – Opowieści wędkarskie
i wieczór autorski
8. 04 – Jerzy Gąsiorek – Promocja tomu wierszy
„Dlaczego?”
24. 04 – Dominik Paukszta – Wspomnienia
o ojcu, Eugeniuszu Paukszcie
13. 05 – Chór „Niezapominajki” – Wieczór poezji
śpiewanej do wierszy poetów gorzowskich
17. 06 – Janko Vujinowić (Serbia) – Wieczór
autorski
13. 09 – Inauguracja trzeciego roku klubu.
Wystąpiły: Anna Elżbieta Zalewska – autorka
wierszy oraz Elżbieta Kuczyńska – œpiew
23. 09 – Jurek Kuźbik i Andrzej Jayski – Koncert
zespołu „Qusbic”
14. 10 – Hanna Kaup – Promocja tomu wierszy
„44 zaskoczenia”
28.10 – Janusz Szumski – „Polska w Paryżu”
9. 12 – Jerzy Wierchowicz – Opowieść „Jak to
w parlamencie bywa”

Wiesław Saniewski: Po takim spotkaniu w Waszym klubie na pewno nigdy
nie będę w Gorzowie czuł się obcy. Było
pięknie, rodzinnie i sympatycznie
Barbara Wrzesińska: Tak ciepło
może być tylko w piekarni albo w ludzkich sercach. A tu było i jedno, i drugie.
Tadeusz Szyfer:

„Chlebek” to ewenement
– instytucja, która
wie, że chlebem codziennym
jest także kultura.

Jan Gross:
Chcesz za życia iść do nieba,

weź z „Zapiecka” kromkę chleba....

Z.Marek Piechocki: „Róże i ciernie”... jak w życiu. Dla Pani Zapie-

ckowej tylko róże ...

Karol Gierliński-Parno: Atmosfera tego cudownego miejsca jest jedyna
i tak ciepła jak wspomnienia o naszych
cygańskich ogniskach. Dziękuje za cudowny wieczór.
Jan Kurowicki: Zobaczyłem „Na
Zapiecku” Gorzów inny niż ten, który
znałem dotychczas. Cieszę się, Pani Barbaro, że w klubie udało się Pani zgromadzić ludzi, którzy czegoś szukają, czegoś
chcą. Życzę wspaniałych marzeń i ich
urzeczywistnień.

Rok 2004
13. 01 – Janusz Markuszewski – Koncert „Karnanawałowe rytmy”
26. 01 – Maria Przybylak – Promocja tomu wierszy „Cerowane lata”
10. 02 – Stefan Jażdżewski – Wieczór autorski
24. 02 – Wincenty Zdzitowiecki – Promocja tomu
wierszy „Wszechświat we mnie”
9. 03 – Wiesław Saniewski – Spotkanie z reżyserem i autorem scenariusza „Obcy musi fruwać”
23. 03 – Stanisław Mazuś – Wieczór z malarzem
27. 04 – Jan Minorowicz – Promocja książki
„Wołków – Kołczyn. Dzieje parafii i parafian”
11.05 – Jan Tomaszewicz – „Teatr od kulis”
25. 05 – Barbara Wrzesińska – Spotkanier
z aktorką
8. 06 – Jan Roślicki – Promocja ksi¹¿ki „Europejczyk spod znaku Rodła”
23. 06 – Koncert kapeli Dear Old Dixie
18. 09 – Inauguracja czwartego roku klubu.
Wystąpili: Tadeusz Szyfer – fraszki, Monika Reguła – poezja śpiewana

Jerzy Zysnarski: Ta Kronika to jakby
ciąg dalszy mojej „Encyklopedii”. Niech
się pisze!

Aleksander Podolak oraz zespół
Giga Drum: To wielka frajda zagrać

w miejscu, gdzie publiczność tak świetnie czuje poezję i swoim skupieniem
oraz energią tworzy spektakl wraz z wykonawcami.

Siostra Michaela Rak: Niech nie zabraknie życia... Z życzeniami i nadzieją.
Jerzy Synowiec: Jestem zaskoczony ilością uczestników spotkania, ich
troską o nasze miasto, serdecznością
i otwartością. Dzisiejszy dzień będę
pamiętał jako jeden z najmilszych dni
w ciągu ostatnich kilku lat.
Maria i Krzysztof Szupilukowie

Od góry kolejno: Zygmunt Broniarek z Klubowiczami,
Janko Vujinović, Wiesław Saniewski, Barbara Wrzesińska i
Tadeusz Szyfer, Jan Gross, Marek Piechocki, Jan Kurowicki,
Jerzy Zysnarski, siostra Michaela Rak, Jerzy Synowiec

(Zespół Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”): Dziękujemy, że mogliśmy
opowiedzieć o tym, co kochamy, ludziom, którzy chcieli słuchać.

z kroniki

5

Ireneusz K.Szmidt: Ludzkie przechodzi pojęcie, ilu ludzi przyjaznych poezji potrafiłaś zgromadzić „Na Zapiecku”!
Basiu! Życzę Ci, żebyś zawsze ciepłem
swym obdarzała nas, poetów, i tych, którzy nas kochają, słuchają, szanują. My ich
też – z wzajemnością.

28. 09 – Hanna Kaup – Promocja ksi¹¿ki
„Świat i ja. Moje dobre i złe dni”
12. 10 – Elik Aimée – Promocja tomu wierszy
„Sierpniowy zapach Kazimierza”
19. 10 – Koncert Scotta Brookinsa (tr¹bka)
26. 10 – Grupa poetycka „Wiazadło” – Przedstawienie poetyckie „Tam słowa już nic nie
znaczą...”
9. 11 – Adam Korzeniowski – Wieczór autorski,
promocja tomu „Wiersze osobiste”
23. 11 – Anna Makowska-Cieleń i Bożena Siwak – Wieczór wspomnień o Papuszy
14. 12 – Juliusz Piechocki – Wspomnienia
o Janie Korczu

Zofia Bilińska: Pani Barbaro! Serdecznie dziękuję za możliwość spotkania
z ludźmi bardzo ciekawymi, wrażliwymi i kochającymi sztukę. Klub „Na Zapiecku” to miejsce pożyteczne i piękne
w sensie duchowym.
Jerzy Gąsiorek (GĄSIOR)
U Bożeny i Barbary
atmosfera jak u mamy
coś dla ducha, coś dla ciała
o tym mówi Polska cała.

Rok 2005

Ferdynand Głodzik:

11. 01 – Zespół „Canzona” – koncert „Z melodią i piosenką w Nowy Rok”
20. 04 – Adam Bartosz – Promocja książki
„Nie bój się Cygana”
10. 05 – Marek Piechocki – Gawęda ilustrowana muzyką „W g-moll i cis-moll Fryderyka
Chopina”
13. 05 – Aleksander Nawrocki – Światowy
Dzień Poezji w Gorzowie
24. 05 – Dariusz Rymar – Promocja książki
„Gorzów Wlkp. w latach 1945–1998”
14. 05 – Barbara Trawińska – Wieczór autorski z
promocją tomu wierszy „Ogrody codzienności”
28. 06 – Ferdynand Głodzik – Gawęda „Moje
inspiracje poetyckie”
30. 09 – Inauguracja piątego roku
klubu. Wiesław Hładkiewicz – Promocja
książki „D’Artagnan, czyli prawdziwy żywot
muszkietera”
11. 10 – Anna Szulowska – Gawęda „Podróż
do Indii i Nepalu”
24. 10 – Elżbieta Skorupka-Raczyńska – Wieczór autorski
8. 11 – Marek Piechocki – Gawęda „Juliusz
Zarębski – „Róże i ciernie”
22. 11 – Jan Gross – Wieczór autorski „Z fraszką przez życie”
13. 12 – Ryszard Krawiec – Gawęda – „Pasje
doktora”
Rok 2006

Od krytyków nieraz zdrowo oberwałem
Byłem już komuchem, byłem klerykałem
Dziękuję za słowa owocnej krytyki
i cieszę się z tego, że nie jestem nikim.

Roman Habdas: Z gliny ulepieni
...więc kruchość jest w nas... Dziękuję za
zaproszenie. Za dobroć chleba i słów.
Hanna Kaup:

Podzielę się z tobą kromką słowa
dodam do niej najsłodszy epitet
żebyś poczuł prawdziwy smak
mojej ofiary

Stanisłwa Plewińska:

Czy wiesz, jak chleb się rodzi?
Kto dał nam złote ziarno
I powiedział: Rośnij ku słońcu?
Piastuj go, ziemio czarna (...)

Elżbieta Kuczyńska: Będę długo
i miło wspominać ten mój recital.
Z serca dziękuję miłej szefowej Basi
za zaproszenie. Życzę dobrej passy
kulturalnej i „chlebowej”.
Wojciech Plust: Cóż powiedzieć?
Za każdym razem przy spotkaniu z nowymi ludźmi spodziewam się pytań - powodów do rozmowy, która jest mi tak bardzo
potrzebna...
Jan Grzegorczyk: Dzięki, wielkie
dzięki za zaproszenie. Wszyscy, którzy
tu przyszli, byli wspaniali. Chętnie tu powrócę.
Anna Makowska:

Na ciepłym Zapiecku
chleba aromaty
niech stwarzają artystom
przyjazne klimaty

Edward Dębicki: Być gościem
tak ciepłego, uroczego domu jak „Zapiecek” to zaszczyt. Dziękuję za czas poświęcony Papuszy i kulturze cygańskiej.

Od góry kolejno: Zofia Bilińska i Ireneusz K. Szmidt,
Jerzy Gąsiorek, Ferdynand Głodzik, Roman Habdas,
Hanna Kaup, Stanisława Plewińska, Elżbieta
Kuczyńska, Wojciech Plust, Jan Grzegorczyk,
Stanisław Regulski i Anna Makowska

10. 01 – Marzena Śron – Koncert „Piosenki
z kontekstem”
24. 01 – Piotr Pilecki i Artur Nowak – Gawęda
„Wyprawa do najgłębszej jaskini świata”
14. 02 – Myśliwi Okręgu Gorzowskiego PZŁ
z Ewą Zdrowowicz-Kulik na czele – „Dzień Myśliwski”
21. 02 – Andrzej Rozhin – Gawęda „O teatrze
i nie tylko”
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28. 02 – Aleksander Podolak – Recital „Powieść
o rozumnej dziewczynie” wg B. Leśmiana
14. 03 – Wojciech Plust – Prezentacja malarstwa
28. 03 – Ireneusz K. Szmidt – Promocja tomu wierszy „Ludzkie pojecie”
25. 04 – Wanda Mazierska – „Patchwork – świat
tkaniną malowany”
9. 05 – Bożena Pomykała – Piosenki z repertuaru
Marleny Dietrich
23. 05 – Zofia Bilińska – Prezentacja rzeźb
13. 06 – Beata Patrycja Klary, Marcjanna Wiśniewska i zespół Preambulum – Przedstawienie poetycko–muzyczne
21. 09 – Inauguracja szóstego roku klubu.
Elik Aimée – wiersze, Mariusz Wasilewski – pianino,
Grażyna Wasilewska – skrzypce
10. 10 – Ferdynand Głodzik – Promocja tomu wierszy „Winien i ma”
24. 10 – Eduard Diłanian – Promocja książki „Pytania do Isabelle”
14. 11 – Jan Gross i Tadeusz Szyfer – Promocja
książki „Łeb w łeb. Turniej satyryków”
28. 11 – Joanna Ziembińska-Kurek – Promocja
tomu wierszy „Ślad na piasku”
12. 12 – Stanisław Regulski – Gawęda „W 46 dni
dookoła świata” – część I
Rok 2007
23. 01 – Stanisław Regulski – Gawęda „W 46 dni
dookoła świata” – część II
22. 05 – Jerzy Zysnarski – „Jak powstaje encyklopedia Gorzowa”
6. 06 – XXV Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne RSTK – Program poetycko-muzyczny – „Drożdże
oczekiwań i nadziei”
12. 06 – Stefan Wiernowolski – Gawęda „Spotkanie
z fotografią”
26. 06 – Piotr Raginia – Gawęda „Nurkowanie dla
wszystkich”
21. 09 – Inauguracja siódmego roku klubu.
Ewa Urbańska-Bartoszewicz – Promocja tomu wierszy „Czy byli już czarodzieje?”, Marzena Śron – recital „Żyję po to, by śpiewać”
9. 10 – Jerzy Szenfeld – Gawęda „Moje pasje”
23. 10 – Elżbieta Wcisło – Promocja tomu wierszy
„Przełomy życia”
13. 11 – Andrzej Nocoń – Gawęda „Drzewa, świadkowie naszych dziejów”
27. 11 – Karol Gierliñski-Parno – Promocja książki
„Meteory”
11.12 – Marek Grewling – Spotkanie pt. „Niebo,
ziemia, człowiek, życie, śmierć”

Pani Barbara Schroeder to kobieta niezwykła. Bardzo piękna, elegancka,
inteligentna, dowcipna, jest jednocześnie technologiem żywności. Z piekarnictwem
miała bezpośrednio do czynienia zanim korzystając z możliwości prywatyzacyjnych
przejęła piekarnię „Społem”. Podziwiać trzeba, że chce się jej prowadzić także
działalność kulturalną. I to wszystko społecznie, dla satysfakcji mieszkańców Gorzowa
i swojej własnej.

Zygmunt Broniarek „Plotki, płotki i grube ryby”
„Rynki Zagraniczne” nr 53 z 2 2002 r.

Chór „Cantare”
Było dużo kwiatów dla szefowej, podziękowań, życzeń i nadziei, że taka forma
życia kulturalnego będzie kontynuowana. Bo jest ludziom potrzebna. Literatura
znakomicie łączy twórców i odbiorców, nadając wyższy ton towarzyskim spotkaniom
odbywającym się w miejscu – jakby się z pozoru wydawało – najmniej odpowiednim, bo
uprzemysłowionym i odległym od centrum: przy ulicy Podmiejskiej i do tego Bocznej.

Krystyna Kamińska „Rok na Zapiecku”
„Ziemia Gorzowska” nr 38 z 9 IX 2002 r.
Takiego klubu nie ma w Zielonej Górze (obecnie już jest „Piekarnia Cichej
Kobiety”), Warszawie a może nawet w Polsce. To klub „Na Zapiecku”. Zafascynowana
sztuką szefowa firmy „Chlebek” Barbara Schroeder, w duecie ze współwłaścicielką
Bożeną Gralewską, stworzyła miejsce przyjazne człowiekowi – bez dotacji i bez
sponsorów. (…) Nikomu nie przyszłoby do głowy spać na TYM Zapiecku, bo tu
zawsze jest interesująco.
Anna Makowska „Klub Literacki w… piekarni”, „Przegląd”, 18 XI 2002 r.

Rok 2008
22. 01 – Jan Grzegorczyk – Promocja książki
„Cudze pole”
Kapela „U Zbycha”

O „Zapiecku” Było w prasie
Klub „Na Zapiecku” istnieje niecałe dwa lata, a przewinęło się przez niego wiele
interesujących postaci. Stali bywalcy spotkają w tym oryginalnym miejscu poetów,
pieśniarzy, artystów plastyków, naukowców. Podobnie zróżnicowane pod względem
profesji jest grono klubowiczów. Szefowa „Zapiecka”, Barbara Schroeder, na co dzień
rzutka businesswomann, kieruje się prostą zasadą: zaprasza ludzi ciekawych, mających
coś do powiedzenia innym.

Ola Szymańska, „Spotkanie Na Zapiecku”,
„Tylko Gorzów”, nr 5, 31 I 2003 r.

Kapela „Retro”

Prawdziwy show zrobili „Na Zapiecku” myśliwi z Ewą Zdrowowicz-Kulik na czele.
Elegancko prezentowali się w zielonych mundurach i zachwycali talentami. Pięknie na
rogach grali panowie Juszczyszynowie: Hubert (ojciec), Hubert (syn) i Karol (syn) –
laureaci najwyższych nagród za myśliwską muzykę. Wiersze czytał i rzeźby prezentował
Tadeusz Birgemajster, wzruszająco o swoich psach opowiadał Mirosław Więckowski.
Była degustacja kiełbas z dzika, jelenia i sarny oraz chleb razowy i litewski z „Chlebka”.
Palce lizać. Ogólne zainteresowanie wzbudził Andrzej Korski swoimi kulinarnymi
przepisami myśliwskimi. Szczególnie „Wódką miodowo-pieprzową”, której receptura
zaczyna się tak: W garncowy gąsiorek wlać dwie kwarty spirytusu… Ale nawet sam
mistrz nie zna smaku tej wódki zgodnego z przepisem, bo po wlaniu, czego trzeba,
należy ją zostawić na pół roku, by się wybornie ustala, potem na trzy miesiące i jeszcze
na trzy. Nawet myśliwi nie mają takiej cierpliwości.

Krystyna Kamińska, „Głos Gorzowa
– Gazeta Lubuska” 18-19 II 2006

Na Zapiecku – trzecia rocznica
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12. 02 – Waldemar Błachut – Gawęda „Od Tatr
przez Dolomity do Alp”
11. 03 – Teatr „Maski i Twarze” – Wieczór poezji
ks. Jana Twardowskiego
8. 04 – Marek Skrobański – Gawęda „Rowerem
dookoła Europy i na Bliski Wschód”
22. 04 – Zbigniew Miller – „Poszukiwanie zaginionego podczas II wojny skarbu św. Korduli”
15. 05 – Janko Vujinowić (Serbia) – Promocja
książek „Panika w Intercity” i „Śpiewanie w/o
samotności”
27. 05 – Zespół „Cantare” – Koncert z okazji Dnia
Matki
10. 06 – Siostra Michaela Rak – „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”
24. 06 – Jerzy Zysnarski – Promocja „Encyklopedii Gorzowa”
10. 10 – Inauguracja ósmego roku klubu.
Stefan Piosik – Gawęda „Świat w obiektywie
i w kamerze” i Mariusz Wasilewski – pianista
28. 10 – Dieter Ehrhard – Promocja książki
„Landsberg nad Wartą i ja”
25. 11 – Izabela Patek – Prezentacja autorskich
reportaży radiowych
9. 12 – Zbigniew Szafkowski – Gawęda „90. rocznica odzyskania niepodległości”
ROK 2009
12. 01 – Elżbieta Kuczyńska – Recital „Pieśni wielkich bardów”
10. 02 – Łucja Marczyk-Rajchel – Promocja książki „Śladami wspomnień od Kazachstanu po Gorzów Wlkp.”
10. 03 – Andrzej Bajdor, Jacek Kostyszak – Koncert wierszy i piosenek Andrzeja Bajdora
23. 03 – Bożena Szentak i Janusz Osta³owski
– Piosenki włoskie
21. 04 – Ferdynand Głodzik i Łukasz Jakubowski
– „Znów wędrujemy do Ciecierzyc”
22. 06 – Jan Klimeniec – Gawęda „Moja pasja
kolekcjonerska”
25. 09 – Inauguracja dziewiątego roku klubu. Hanna Kaup – Gawęda „Kontrasty Ukrainy”,
zespół „Canzona” – piosenki lwowskie
13. 10 – Włodzimierz Mirski – „Witkacy i kobiety
jego życia”
27. 10 – Anna Żłobińska – Promocja książki „Stąpanie po szkle”
10. 11 – Andrzej Nocoń – Gawęda „Egzotyczne
i niezwykłe drzewa Gorzowa Wlkp.”
15. 12 – Jan Grzegorczyk – Promocja książek
„Chaszcze” i „Litania do garbatych świętych”

Z KRONIKi
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ZAPIECKOWE RYMOWANKI

Rok 2010

„Na Zapiecku” coraz lepiej
więc czas szybko leci
w kulturalnej atmosferze
minął roczek trzeci

12. 01 – Zespół „Bad Boys” – „A jednak dobrzy”
26. 01 – Teresa Wilczyk-Surmacz – Promocja
wierszy „Głód miłości”
9. 02 – Piotr Raginia – „Zima w Egipcie”
23. 02 – Ireneusz K. Szmidt – Promocja tomu
wierszy „Grzeszne rzemiosło”
9. 03 – Władysław Wróblewski – Promocja książki J. Fularskiego „Według gwiazd na wschód”
23. 03 – Bożena i Stanisław Kotlarczykowie
– „Etiopia. Jak Ferendzi zmienił się w Habesie”
27. 04 – Jan Pieluszczak – Wspomnienia o biegu
z Gorzowa na Monte Cassino
25. 05 – Ewa Żelazny-Machura – Wieczór z poezją i malarstwem
15. 06 – Chór „Ta joj” – Koncert piosenek lwowskich i wileńskich
28. 09 – Inauguracja dziesiątego roku klubu. Wiersze i piosenki rosyjskie – Anna Stawska
i kapela „Retro”
12. 10 – Maria i Krzysztof Szupilukowie – Gawęda o zespole „Mali Gorzowiacy”
26. 10 – Iwona Kusiak – Gawęda „Jak w teatrze
słowo zmienia się w obraz”
9. 11 – Roman Habdas – Promocja tomu wierszy
„Z gliny ulepieni”
14. 12 – Kapela „U Zbycha” – Koncert piosenek
warszawskich, wileńskich i jeszcze innych

*

Cztery lata prysły właśnie,
„Na Zapiecku” cieplej, jaśniej…
Marzanna Kasprowicz
Zapach chleba, piękno słowa
To uroda „Zapieckowa”
… od dziesięciu lat.

*

Dzisiaj kolejne w Klubie spotkanie
Każde inaczej w pamięci zostanie
bo też tu różne były persony
poeci z Niemiec, polskie Safony
warszawskie pióra i fraszkopise
kapela Retro, Ele i Krysie
była Romana, kolęd śpiewanie
gościły również dwie panie Anie...
Klubowi życzę, by trwał w kulturze
na przekór budżetowej dziurze

*

18. 01 – Spotkanie z talentami muzycznymi Szkoły Muzycznej I st. oraz z grupą teatralną Piotra
Melinisa „Drama Team” z Witnicy
8. 02 – Edward Dębicki – O Papuszy
22. 02 – Jerzy Synowiec – Gawęda „Okiem mecenasa i radnego”
8. 03 – Grupa artystyczna RSTK i MCK – Program
poetycko-muzyczny „Będziemy słodzić i mieszać”
22. 03 – Teresa Lisowska – Wieczór wspomnień
o rolach i przedstawieniach
12. 04 – Jolanta Karasińska – Prezentacja własnych wierszy pt. „Nie bójmy się marzeń”
9. 06 – Beata Patrycja Klary – Prezentacja własnych wierszy pt. „Miłość ma wiele rąk i twarzy”
IMPREZA 145!

Na zdjęciach od góry: Juliusz Piechocki, Stanisław Mazuś, Dieter Erhardt, Barbara Schroeder,
Krystyna Kamińska, Maria Morawska, Bożena
Gralewska-Kieżun

(AMA)

Boscy ludzie tu bywają
rozgłos, sławę powiększają
lecz bez Basi i Bożeny
nie byloby tutaj sceny
ni klimatu, ni nastroju
i dla młodych i oldbojów

Rok 2011

11. 06. Wieczór Jubileuszowy Klubu „Na
Zapiecku” w samym sercu pracuj¹cej piekarni
z udzia³em: wokalistki Magdy Bañkowskiej,
muzyków Izy i Lecha Serpinów oraz
Przemys³awa Raminiaka, w otoczeniu obrazów Iwony Markowicz-Winieckiej

A.M.

Paniom ślicznie dziękujemy
za spotkania, przeżyć dar
chyba lepsi się stajemy
gdy poezja rzuca czar.
Wszystkim pracownikom „Chlebka”
którzy z nami zawsze są
dziękujemy za cierpliwość.
Wasze pączki – to jest TO!
Anna Makowska

Pieczywo z piekarni Chlebek wypiekane jest tradycyjną metodą i na
naturalnym kwasie, często z wieloma
dodatkami. Dzięki temu zachowuje wysokie walory odżywcze, jest wyborne,
zdrowe i smaczne, bogate w witaminy,
mikroelementy i błonnik wspomagający przemianę materii. Doświadczeni
piekarze wkładają w nie całe swoje serce i duszę!
Spróbuj koniecznie chleby: razowy,
graham, 7 ziaren, wileński, orkiszowy,
„Dar Zdrowia”, „Mistrza Józefa”, „Na

Maślance”, „Gwarek”, „Chleb dla Serca”, „Słońce” i inne.
Na zamówienie ozdobne pieczywo
okolicznościowe.
„

Gazetkę jubileuszową przygotowali do
druku Krystyna Kamińska, Ireneusz K. Szmidt
i Daniel Besta. Zdjęcia z kronik klubu autorstwa m. in. Freda Głodzika, Hanny Kaup, Mariana Łazarskiego, Andrzeja Łysakowskiego,
Barbary Schroeder.

DRUK SONAR Gorzów Wlkp.

