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To w tym domu umówiłam się
na rozmowę z panem Bogusła-
wem i panią Ewą. Mieszkają tu od
pięciu lat.

Czy znaleźli swoje miejsce
na życie?

Bogusław Doba urodził się w
Poznaniu. Tam ukończył szkołę
podstawową i średnią i tam rozpo-
czął swoją pierwszą pracę. Naj-
pierw w Cepelii, potem w
muzeum. Konserwował meble. A
że robił to z pasją i talentem, na-
mawiano go na studia arty-
styczne. Po dziewięciu latach
pracy zawodowej zdawał więc do
Akademii Sztuk Pięknych. Dostał
się na wydział architektury wnętrz
i wystawiennictwa. Robił to, co ko-
chał. A dyplom obronił w 1981
roku. 

- Projektowałem i wykonywa-

łem meble - mówi pan Bogu-
sław. - Malowałem, rysowałem,

wystawiałem swoje prace w gale-

riach. Był czas, że sprzedawałem

dużo swoich obrazów. Tak na-

prawdę to niewiele ich mam. Zos-

tały te niedokończone. 

W domu pani Ewy i pana Bo-
gusława nie ma wolnych ścian.
Wiszą tam grafiki, obrazy, zdjęcia.
Są rodzinne pamiątki. 

- A stolik zrobiłem sam - dodaje
pan Bogusław. - I półkę na przy-

JEST TAKIE MIEJSCE
Duży dom z czerwonej cegły w Kleszczewie bardzo łatwo znaleźć. Stoi nie-
mal na końcu wsi, na łuku drogi prowadzącej w stronę Bojanic. Widać, że
jest „wiekowy”, choć ostatnio zyskał nową dachówkę i drewniany taras.
Gospodarze dbają jednak, by każda przeróbka wpisywała się w klimat domu.
Tak ma być - tradycyjnie, prosto, wygodnie. Jak dawniej. 

prawy, i donice do kwiatów, i.....

Nawet nie staram się zapamię-
tać wszystkich przedmiotów, które
powstały tu w ciągu pięciu lat.
Pięknie wyglądają proste, zbite z
desek ławy, drewniana podłoga
tarasu, karmnik dla ptaków,
ozdobne pnie w ogrodzie.

Najpierw było marzenie. Ko-
niecznie chcieli mieć domek za
miastem. Najlepiej obok lasu,
może z młynem? I tak żeby do
Poznania nie było zbyt daleko.
Przez kilka lat śledzili więc ogło-
szenia w internecie. Kleszczewo
znalazło się w jednym z nich.
Długo oglądali zdjęcia okolicy. Na-
prawdę były pełne uroku. Dopiero
potem wybrali się do wsi.

Pan Bogusław pokazuje mi
swoją pierwszą rzeźbę. To nie-
wielka postać, którą wystrugał w
drewnie prawie czterdzieści lat
temu. Przywiózł ją do Kleszczewa.
Podobnie jak dziesiątki innych
rzeczy. Z uśmiechem mówi, że
mógłby umeblować kilka domów,
a już na pewno posadzić na krze-
słach, kanapkach, bujakach i sto-
łeczkach przynajmniej trzydzieści
osób. Lubi naprawiać stare przed-
mioty, konserwować je albo nada-
wać im nowe przeznaczenie.
Ostatnio znalazł na złomowisku
starą maszynę do wyrobu masła.

Zrobi z niej stojak do nawijania
ogrodowych węży. A w ogrodzie
już stoi własnoręcznie wykonany
grill z ławami wokół paleniska i
podpórki do winorośli, i daszek
nad drzewem. 

Rozmawiamy o pracy pana
Bogusława i pani Ewy. Kilkanaście
lat temu plastycy jednej z galerii
zaproponowali panu Bogusławowi
realizację ekspozycji targowych
dla różnych firm. Trzeba było
stworzyć projekt, wykonać go i
oddać „pod klucz”. Dla tej pracy
pan Bogusław założył Studio Pro-
jektowe. Wykonywał stoiska tar-
gowe dla dziesiątków
producentów w kraju i za granicą.
Swoje projekty realizował w Nie-
mczech, w Paryżu, w Genewie, u
nas najczęściej w Poznaniu. Za
wiele z nich odbierał prestiżowe
nagrody. 

- Do dziś prowadzę tę firmę,

choć teraz robię już tylko projekty

- wyjaśnia pan Bogusław. - Mogę

pracować na miejscu, przy kom-

puterze. Z radością współpracuję

z muzeum w Szreniawie. Dla nich

projektuję stałe wystawy związane

z łowiectwem i myślistwem. Ale

robię też na zlecenie grafiki, pla-

katy, obwoluty na płyty, a ostatnio

także zdjęcia.

Jedno z pięknych barwnych

zdjęć wisi na ścianie w saloniku.
To nie jest zwyczajne zdjęcie. Ono
jest abstrakcyjne, przetworzone,
jakby malowane kliszą. 

A pani Ewa tłumaczy z języka
francuskiego na polski. Głównie
sztuki teatralne, ale także opowia-
dania, prace naukowe. To też
można robić w domu na wsi.
Ważne, że jest internet i dostęp do
fachowych francuskich słowników.
Cisza Kleszczewa sprzyja takiej
pracy. 

Kiedy rozejrzeć się wokół,
wszędzie widać rękę pani Ewy. A
to na płocie wiszą jakieś koszyki,
a to związane słomą zioła, to ka-
pelusze na stojącym wieszaku,
Jest kobieco.

Ogród, a właściwie łąka, ma
ponad sześć tysięcy metrów
kwadratowych. Przez pięć lat zdą-
żyły tu urosnąć wysokie drzewa.
Ale jest też mnóstwo liści, krze-
wów, kwiatów. Są nasze polskie
malwy, piwonie, czarny bez, wino-
grona. A kiedyś może będzie staw. 

Co takiego jest w Kleszcze-
wie, że warto było zamienić
Poznań na taki niewielki wiejski
zakątek?

- Wystarczy usiąść przed

domem w słoneczny dzień. To

cała odpowiedź - mówi pani Ewa.
- No i ludzie. Nie ma problemu,

jeśli poprosimy o pomoc. 

I dowiaduję się, że sąsiad
razem z panem Bogusławem czy-
ścił stare cegły z rozbiórki. Inny
przywiózł kamienie z pól. U kolej-
nego kupuje jajka, ktoś pomógł
naprawić płot. Czują, że są u sie-
bie.

A do tego jeszcze uczestniczą
w wydarzeniach organizowanych
przez Towarzystwo Ziemi Osiec-
kiej. To też  szansa na poznanie
ludzi, regionu, na integrację. 

- Z malowania nie da się zre-

zygnować - zwierza się pan Bogu-
sław. - Zawsze mam rozpoczętych

kilka prac. Siadam przy sztaludze

i jestem w swoim świecie. Marzy

mi się, by zrobić na strychu pra-

cownię. Po to też uciekłem na

wieś. 

A gdyby tak agroturystyka?
Albo letnie warsztaty dla przy-
szłych plastyków? 

A może jednak zwyczajnie
cisza i spokój?

Pani Ewa i pan Bogusław
mówią, że to jest ich miejsce na
życie. O problemach nie rozma-
wialiśmy. Na to pewnie przyjdzie
kiedyś czas. Dziś miało przecież
być sielsko. A w tym czerwonym
domu z cegły tak właśnie jest.

HALINA SIECIŃSKA


