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Emocjami rysowane
Emocje przekłada na kartkę.

Kiedy coś go zdenerwuje albo roz-
śmieszy to dokumentuje owe zda-
rzenie przenosząc na papier.
Czasem rysuje coś na zamówienie

dla znajomych.
Artysta amator, mieszkaniec

Osiecznej nie chce by publikować
jego nazwisko. Jest elektrykiem z
wykształcenia, nigdy nie uczył się
sztuki rysowania, tyle co w szkole
podstawowej. Talent odziedziczył
raczej po ojcu - „złotej rączce”,
starszy brat również pięknie ryso-
wał.
- Braliśmy udział w konkursach

organizowanych w szkole, ale to
było dawno temu – mówi.

Potem, gdy był w wojsku otrzy-
mał funkcję dekoratora, pełnił tam
też funkcję organizatora konkur-
sów i animatora rożnych imprez.

Przez kilkadziesiąt lat pracował
w zakładzie elektrycznym, tam
miał czas by rysować. Koleżanki z

pracy kupowały mu nawet kolo-
rowe długopisy, żeby rysował. W
tym okresie powstało na pewno
około tysiąca prac.
- Moje rysunki to krótkie histo-

ryjki obrazujące rzeczywistość, nie

ma tu nieprawdy. Jest wszystko to
co widziałem lub o czym słyszałem
– mówi – dokumentuje zdarzenia
bez słów, przy użyciu obrazów. Na
moich rysunkach można odnaleźć
prawdziwych ludzi, tych których
znam.

Rysuje pod wpływem emocji.
Opowiada, jak kiedyś kupił drewno
na opał, które było złej jakości,
mokre. Sprzedawca nie chciał
przyjąć trefnego towaru. Nasz bo-
hater nie chciał się z nim kłócić,
więc złapał kartkę i narysował sy-
tuację.
- Rysowanie mnie uspokaja –

tłumaczy.
Ale po przybory piśmiennicze

sięga też gdy coś go rozśmieszy,
rozbawi. Wtedy dokumentuje tę

historię. Swój talent wykorzys-
tuje do uwiecznienia zdarzeń.
Stanowi więc pewien swoisty,
oryginalny rodzaj „aparatu fo-
tograficznego”. Duszę artysty
łatwo można w nim dostrzec

podczas rozmowy. Widzi bo-
wiem rzeczy codzienne, pod
zupełnie innym kątem. Do-
strzega szczegóły i nadaje im
sens w swoich pracach.
- Na moich rysunkach są

prawdziwi ludzie. Jeśli ktoś zna
daną sytuację, to łatwo się od-
najdzie.

Nie chodzi bowiem o to, by
odwzorować rysy twarzy, ale
by na rysunku oddać cechę
charakteru, osobowości, czy
charakterystyczne dla danej
osoby zachowanie.

Każdą swoją pracę tytułuje
„Samo życie” i opatrza auto-
grafem, ale i bez tego bez pro-
blemu można rozpoznać jego
kunszt.

Srebrna Morena
Aż 2564 osoby i 7021 udzielonych osobonoclegów w 2010
roku, trzecie miejsce w województwie pod względem śred-
niego rocznego wykorzystania miejsc noclegowych oraz
ciągłe podnoszenie standardów przez remontowanie i uno-
wocześnianie – wszystko to przesądziło o wysokiej ocenie
działalności Schroniska Młodzieżowego „Morena”.

Na szczeblu wojewódzkim „Mo-
rena” otrzymała wysokie noty, co
pozwoliło zająć drugie miejsce, nie
gorzej było na szczeblu ogólnopol-
skim. Dyrektor Józef Rafał Po-
pławski z 50. Jubileuszowego
Konkursu Współzawodnictwa

Schronisk Młodzieżowych w 2010
roku przywiózł srebrne wyróżnie-
nie. Taka ocena to świetny wynik
biorąc pod uwagę, że w całym
kraju działa 157 schronisk mło-
dzieżowych całorocznych i 130
placówek sezonowych. „Morena”

nie ustępuje nawet tym położonym
w dużych miastach czy na trasach
słynnych pielgrzymek i szlaków.

Sukces cieszy tym bardziej, że
w tym roku osieckie schronisko
świętować będzie trzydziestolecie
działalności. Ranga i popularność
schroniska cały czas rośnie. W
2003 roku w „Morenie” udzielono
4774 osobonoclegi, a w 2010 już
7021. A należy wspomnieć, że w
ubiegłym roku część placówki była
na miesiąc wyłączona z powodu
remontów. W bieżącym roku prace
modernizacyjne nie ustają, choć
już nie blokują działalności pla-
cówki. Ostatnio wyremontowano
toalety i pomieszczenia magazy-
nowe na parterze.

O wysokim poziomie świadczą
liczby.
- Przyjmujemy średnio mie-

sięcznie około 500 osób. W ubieg-
łym roku odwiedziło nas 107
turystów z zagranicy, którym udzie-
lono 371 osobonoclegów. Byli to
goście z Czech, Słowacji, Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Litwy, Holandii,
Francji i Szwajcarii. W tym czasie
przyjęliśmy 76 zorganizowanych
grup w tym grupy szkolne, studen-
ckie, sportowe, pątnicze, zespoły
muzyczne, taneczne i grupy ma-
larskie – mówi dyrektor Józef
Rafał Popławski.

Średnie roczne wykorzystanie
schroniska wyniosło 35,1% co było
3 wynikiem w województwie.
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